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  مقدمه 
  

 315 کيلو وات تا 0.2 در توانهای بين Fuji   Frenic   Aceدرايو 
کيلو وات توليد و عرضه می گردد و از نظر کار آيی در بين درايوهای 

اين درايو برای .  می باشدHigh performance ,  با کارآيی باال  
  .   هم قابل استفاده است PMوتورهای سنکرون کنترل م

  
  

  را نشان Frenic Ace مدار قدرت و کنترل درايو مدل  , شکل زير
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  . می دهد
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  .  است X5   تا X1  و REV  وFWD اين درايو دارای هفت ورودی ديجيتال 

 sink  روی برد کنترلی در حالت sw1  وقتی که ديپ سوئيچ  sink در حالت 
 به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال کليدهای ورودی به CM ينال است ترم

  . بکار می رود...   و REV  وFWD ترمينالهای 
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 که PLC  قرار دهيد ترمينال Source  را  در حالت SW1    اگر ديپ سوئيچ
ولت است به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال وروديها بکار گرقته + 24

 خواهد شد 

 

  برای استارت در جهت راستگرد   و ترمينال ورودی FWD مينال ورودی تر 
REV برای استارت در جهت چپگرد است  . 

 برای انتخاب يک سرعت ثابت X3  و X2  و X1 بطور پيش فرض ترمينالهای 
 C05سرعتهای ثابت را بايد در پارامترهای . از بين هشت سرعت بکار می رود

   .   تنظيم  نماييد C19  تا 
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 اگر فعال شود باعث می شود موتور در زمان توقف از درايو جدا X4 ترمينال 
  . شود و به صورت آزادانه متوقف گردد

  .  هم برای ری ست خطاها استX5 ترمينال 
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 دارای دو ورودی آنالوگ است که شامل Fuji  frenic  multi درايو 
 . می گردد12 و C1 ترمينالهای 

 در C1  ورودی ولتاژ  و  ورودی آنالوگ   از نوع12ودی آنالوگ  ترمينال ور
 انتخاب می گردد قابل استفاده sw3 دو حالت ولتاژ  و جريان که توسط کليد 

  . است

  

 و دو خروجی A/B/C/30 همچنين اين درايو دارای يک خروجی رله ای 
  .  استFM  و يک خروجی انالوگ Y2  و  Y1 ديجيتال  
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   در مدار قدرت وصل L3  و L2  و  L1 رودی  درايو به   ترمينالهای برق و

  .  وصل خواهد شدW  و V  و U  موتور هم به ترمينالهای    .می گردد 

  باشد  بين ترمينالهای Braking Resistor اگر  نياز به اتصال مقاومت ترمز 
P+  و  DBوصل می شود  .  

از يونيت ترمز خارجی  , مزبجای مقاومت تر, برای درايوهای بزرگ 
  وصل -N  و +Pاستفاده می گردد و يونيت ترمز هم به ترمينالهای 

 . می گردد
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  وEN1  دو ورودی ايمنی Frenic   Ace در مدار کنترل درايو مدل 
EN2 هم وجود دارد که بايد هر دو به ترمينال  PLC وصل باشند تا 
  . امکان فعال شدن داشته باشد , درايو 

 
ارتباط    شود  قطع هر کدام يا هر دوی اين وروديها,  اگر در زمان کار
  . و موتور توقف خواهد کرد   قطع می گردد,  درايو با موتور

سنکرون و هم برای آ برای موتورهای القايی Frenic  Ace درايوهای 
  . قابل استفاده است,  PMموتورهای سنکرون 
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  چگونگی انجام تنظيمات 

  . کنترل  پانل موجود  بر  روی اين درايو را نشان می دهد, ير شکل ز

  

  . به منوی پروگرام است   برای ورودPRG کليد 

 باشد فشار بر Run اگر درايو در حالت .  هم دو کاربرد دارد FUNC  کليد 
 به شما امکان می دهد مقادير سرعت و جريان و ولتاژهای FUNC روی کليد 

  .شاهده کنيد داخلی و خروجی را م
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ليستی از پارامترها ,  اما اگر درايو در حالت پروگرام باشد فشار برروی اين کليد 
 همزمان روشن شود KW  وHz وقتی دو چراغ . را در دسترس قرار می دهد 

  . يعنی درايو در حالت پروگرام است 

وقتی درايو . دسته بندی شده اند  ,پارامترهای اين درايو در چندين گروه جداگانه 
   Fnc.0  منوی     را فشار دهيد وارد PRG در حالت توقف است اگر کليد 

 .  که منوی تنظيمات سريع است  می شود

...   و --C.1   و  --E.1  و  --F.1   اگر کليد جهت باال را فشار دهيد منوهای 
  .  هستند  مشاهده خواهند شد1که همگی در منوی  

  را فشار دهيد بطور مثال برFUNC کليد ,  منوها  اگر بر روی هر کدام از 
  . را می توانيد مشاهده و تنظيم  کنيدF00    پارامتر --F.1 روی 

  E01پارامترهای .    قرار دارد   --F.1  در منوی  F80  تا F00 پارامترهای 
  .   قابل دسترسی  است --E.1  هم  در منوی   E99تا 
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 باشد به E52=2  تعيين می گردد اگر E52 ارامتر سطح دسترسی به منوها در پ
 . همه منوها دسترسی داريد
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
اگر مقدار اين .  برای بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه می باشدH 03پارامتر 

  .تنظيم کارخانه ميگردد ,   قرار دهيد  درايو  1پارامتر را  بر روی  

 .ظاهر گردد    --F.1يا   Fnc.0  را فشار دهيد تا منوی PRG ابتدا کليد 

.  را فشار دهيد FUNC را پيدا کنيد و کليد --H.1 منوی ,  با کليد جهت باال 
 . ظاهر می شود H03 پارامتر 

 را فشار دهيد عدد صفر ظاهر می شود اين عدد را با کليد سمت FUNC  کليد 
  .  را فشار دهيد FUNC د و کليد   تبديل کني1باال به  

  . تمامی تنظيمات درايو به تنظيم کارخانه برمی گردد 

  

 اگر بخواهيد فقط پارامترهای موتور طبق تنظيم کارخانه قرار گيرد پارامتر 
H03 تنظيم کنيد و کليد 2 را بر روی  FUNCرا فشار دهيد  .  
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  چگونه به درايو فرمان حرکت بدهيم ؟
 مربوط به مرجع فرمان درايو می شود و مشخص می کند که درايو F02  پارامتر

  . از کجا فرمان حرکت و توقف می گيرد

   تنظيم شده و فرمان حرکت و 2روی    بطور پيش فرض برF02 پارامتر 
  . روی کنترل پانل درايو می گيردSTOP  وRUN توقف را از کليد های 

  . گرد است راست,  جهت چرخش موتور در اين حالت 

 قرار دهيد باز هم فرمان حرکت و توقف از 3 را برروی F02 اگر پارامتر 
 روی کنترل پانل است با اين تفاوت که جهت STOP  وRUN طريق کليدهای 

  . چرخش موتور چپگرد است 

  

 تنظيم شود فرمان حرکت و توقف باز هم از صفرروی   برF02 اگر پارامتر 
 روی کنترل پانل است اما جهت چرخش توسط STOP  و RUN طريق کليدهای 

  .  مشخص می گرددREV  وFWD ترمينالهای 

  تنظيم کنيد می توانيد از طريق ترمينالهای 1روی   را برF 02اگر پارامتر 
FWDو  REV فرمان حرکت در جهت راستگرد و ,  روی برد کنترلی به درايو
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  راستگرد و ترمينال  برای استارت در جهتFWD ترمينال . چپگرد بدهيد 
REVبرای استارت در جهت چپگرد است .   
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  از چه طريقی کنترل ,سرعت درايو 
  می شود؟

از کجا کنترل ,  می توانيد تعيين کنيد که سرعت درايو F01 با استفاده از پارامتر 
  . می گردد

بر ,  درايو  تنظيم شده و سرعتصفر بر روی F01 پارامتر ,  بطور پيش فرض 
برای تنظيم سرعت از کليد های جهت . تنظيم می شود, روی کنترل پانل درايو 

  . استفاده کنيد,باال و پايين روی کنترل پانل 
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 سرعت را کنترل کنيد بايستی 12اگر می خواهيد با استفاده از ورودی آنالوگ 
  . قرار دهيد 1 را  بر روی F01 پارامتر 

  

  

  کنترل کنيد پارامتر C1  سرعت را از طريق ورودی آنالوگ چنانچه بخواهيد
F01 4نوع ورودی در اين حالت جريان آنالوگ بين .  تنظيم شود 2 بايد بر روی 

 . استm A 20 تا 

  و    12 باشد سرعت بطور همزمان توسط  دو ورودی آنالوگ  F01=3 اگر 
C1 سرعت نهايی را تعيين می نمايد,   کنترل ميشود و مجموع هر دو ورودی .  

 ولت 10 به صورت ورودی ولتاژ از صفر تا C1 باشد ورودی F01=5 اگر 
  . سرعت را کنترل می کند 

 برای تنظيم down  وUP اگر دو ورودی ديجيتال را به عنوان دو ورودی 
  .   قرار دهيد 7 را بر روی F01 سرعت می خواهيد پارامتر 

با استفاده  از يک قطار پالس ورودی ميتوانيد    باشد  F01=12اگر پارامتر  
  . سرعت درايو  را کنترل  کنيد 
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  معرفی پارامترهای پرکاربرد 
   Fuji   frenic تعدادی از پارامترهای پرکاربرد درايو مدل , جدول زير

ACEرا معرفی می نمايد  .  

تنظيم 
  کارخانه

پارامتر   توضيح

  رها و يا قفل کردن پارامترها سطح دسترسی به پارامت  0
پارامترها قفل نباشند و به همه پارامترها دسترسی = 0

  . داشته باشيم 
  . همه پارامترها قفل شود=3

F00 

  -مرجع سرعت درايو   0
  تنظيم سرعت توسط کنترل پانل روی درايو = 0
  12تنظيم سرعت از طريق ورودی آنالوگ = 1
  C 1وگ تنظيم سرعت بوسيله ورودی آنال= 2

 طار پالس ورودی کنترل سرعت با ق= 12

F01 

  –مرجع فرمان درايو   2
 STOP و RUN استارت و توقف از طريق کليدهای = 0

  وFWD روی کنترل پانل و جهت چرخش با ترمينالهای 
REV 

 و FWD استارت در جهت راستگرد با ترمينال =1
   REV استارت در جهت چپگرد با ترمينال 

 F02 
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 RUN وقف در جهت راستگرد با کليدهای استارت و ت=2
   روی کنترل پانل STOP و
 و RUN استارت و توقف در جهت چپگرد با کليدهای =3

 STOPروی کنترل پانل    
60    HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو    F03 
60   HZ  فرکانس مبنا ) Base ( در منحنی v/f F04 

400      
v 

 Base F05  فرکانس  ولتاژ خروجی درايو در

400      
V 

 F06   ولتاژ خروجی درايو در فرکانس حداکثر 

 ACC F07 1مدت زمان افزايش سرعت   ثانيه 6 
 Dec F08 1مدت زمان کاهش سرعت    ثانيه 6 
 F09   مقدار افزايش گشتاور راه اندازی درايو %   2%
 فعال يا غير فعال نمودن حفاظت اضافه بار حرارتی   0

  رموتو
  غيرفعال = 0

F11 

 F12    مدت زمان اضافه بار حرارتی موتور  دقيقه5 
70        
HZ  

 F15    حد باال برای فرکانس خروجی درايو 

0     HZ  حد پايين برای فرکانس خروجی درايو    F16 
پس از قطع و وصل برق ورودی ,  عکس العمل درايو  0

  . اشددرايو در صورتی که هنوز فرمان حرکت وصل ب
  . خطا بدهد و استارت مجدد نشود= 0
  . خطا بدهد و استارت مجدد نشود= 1
استارت مجدد شود در همان سرعتی که قبل از قطع =4

  . شدن برق داشته است
 . استارت مجدد شود ولی از فرکانس صفر شروع کند= 5

 F14 

0     HZ  فرکانس شروع تزريق  dc در زمان توقف    F20 
 dc    F21  برای تزريق ترمز dc ان  درصد جري 0%
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 در زمان dc  برای ترمز dc مدت زمان تزريق جريان     ثانيه0 
  توقف 

F22 

0.5       
HZ  

 F23    فرکانس شروع بکار درايو 

0.2     
HZ 

 F25    فرکانس خاتمه حرکت درايو در زمان توقف 

5     KHZ سوييچينگ   فرکانس کريرIGBT  F26 
   برحسب نوع بار V/F  نوع منحنی  انتخاب 1

  بارهای با گشتاور متغير مثل پمپ و فن = 0
, بارهای معمولی با گشتاور ثابت مثل نوار نقاله = 1

  ...ميکسر و , باالبر
  اه اندازی  با جبران گشتاور رV/F منحنی  =2
 با مشخصات صرفه جويی در V/F منحنی   =5و 4و 3 

  مصرف انرژی 

F37 

0=V/F  نترلی درايو و موتورروش ک-  
   ز ساده حلقه باV/Fروش کنترلی = 0
   و حلقه باز بدون انکودرVector روش کنترل = 1
   حلقه باز با جبران لغزش v/f روش = 2
   به همراه انکودر v/fروش =3
   و جبران همراه انکودر  به   V/Fروش کنترل = 4
روش وکتور کنترل  به همراه انکودر برای = 6

  القايی آسنکرون موتورهای 
روش وکتور کنترل به همراه انکودر برای  = 15

    سنکرون  با مگنت دايمی  PMموتورهای 

 F42 

   محدود نمودن جريان خروجی درايو  2
  . جريان خروجی محدود نشود= 0
  . محدود شود ,فقط در سرعتهای ثابت = 1
 . جريان خروجی محدود شود, در همه مواقع =2
  

 F43 
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ح مجاز برای محدود نمودن جريان خروجی درايو  سط 180%
  )نسبت به جريان نامی موتور(

 F44 

 X5 E01  تا X1  پيکربندی وروديهای ديجيتال  -
   تا 

E05 
 رله خروجی   وY2  وY1  پيکربندی خروجيهای ديجيتال  -

30 ABC 
E20 

   تا 
E27 

   سطح دسترسی به منوهای پارامتری  0
  . در دسترس است 7 و  يک فقط منوهای صفر و= 0
  .  در دسترس است7و  2منوی = 1
  . همه منوهای در دسترس باشد= 2
  

 E52 

  باشد يا ورودی جريان ؟  ورودی ولتاژC1  ورودی  0
 mA 20  تا 4 ورودی جريان = 0
   ولت 10تا   0  ورودی ولتاژ= 1

 E59 

 که speed15  تا speed1  فرکانس ثابت از 15  
  .  قابل انتخاب استX3  تا X1 ی توسط وروديها

 C05 
 تا 

C19 
 P01    تعداد قطبهای موتور 4

 پالک 
 موتور

 KW(  P02 (توان نامی موتور

پالک 
  موتور

 A(  P03(جريان نامی موتور

   اتوتيون درايو و موتور  0
  غير فعال = 0
  اتوتيون ساکن = 1
 اتوتيون چرخان = 2
  

 P04 
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   اتوتيون در حين کار درايو  0
  غيرفعال = 0
  فعال= 1

 P05 

 پالک 
 موتور

  جريان بی باری موتور
  .)جريان نامی موتورتنظيم شود% 30(

 P06 

  انتخاب نوع موتور   0
   Fuji موتورهای  = 1 و0
  آسنکرون ساير موتورهای استاندارد القايی = 4

    استاندارد PMموتورهای سنکرون = 20
     فوجی  PMموتورهای سنکرون = 21

 P99 

  بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه  0
  . بازگشت به کارخانه شود , همه تنظيمات درايو = 1
   .تنظيم کارخانه شود, فقط پارامترهای موتور =2

 H03 

 H04    تعداد ری ست خطا بطور اتوماتيک  0
 H05   تاخير برای ری ست خطا بطور اتوماتيک   ثانيه 5 
  –کنترل فن خنک کننده درايو    0

  .همواره روشن باشد = 0
  . روشن شودRUN فقط در زمان = 1

 H06 

   محدود نمودن جهت چرخش موتور 0
  . چرخش در هر دو جهت مجاز است= 0
  . چرخش در جهت چپگرد ممنوع است= 1
  . چرخش در جهت راستگرد ممنوع است= 2

 H08 

  -روش توقف موتور  0
   کاهش سرعت Ramp ايستادن با = 0
 Run free صورت توقف به = 1

H11 

 J68   پارامترهای ترمز مکانيکی 
   تا 

J72 
 H07  بطور خطی باشد و DEC  وACC  شکل منحنی های  0
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   ؟S يا به شکل منحنی 
 Linear منحنی خطی = 0
  رم ن شکل S منحنی = 1 
   شکل تيزS منحنی =2

  انتخاب بين دو روش کنترل سرعت يا کنترل گشتاور  0
  کنترل سرعت = 0
    کنترل گشتاور = 2 و 1

H18 

  پاک نمودن حافظه خطاهای درايو  
  . پاک شود = 1

H97 

     

 ميتوانيد دو روش  کنترل سرعت و يا کنترل گشتاور  H18با استفاده از پارامتر 
  . پياده نماييد , را بر روی اين درايو  

  .   قابليت کنترل گشتاور  را هم  دارد  FRENIC   ACEدرايو  
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  کدهای خطا 
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