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  مقدمه  
  E720S و  E720شامل ,  ميتسوبيشی  در چندين مدل مختلف  E700درايو   

و برای  کيلو وات 15لو وات تا   کي0.1 ودر توان بين   E710W  و   E740و 
  . موجود است راه اندازی موتورهای القايی آسنکرون  

  

  .  از اين درايو را معرفی می کنيم Basic   وه مدل در اين جز    
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 مدار الکتريکی 
  .  را نشان می دهد E700مدار قدرت و کنترلی درايو    , شکل زير

   : اين درايو دارای

 , STF,  STR , RH , RM , RL ,MRSترمينالهای  ( ورودی ديجيتال هفت 
RES (  

 )  4 و 2ای ترميناله ( ورودی آنالوگ دو  

  )ABC( يک خروجی رله ای

    ترمينال های ( کلکتور باز  بای  ترانزيستور ديجيتال از نوع    خروجیدو 
Runو   FU (  

  ) FM ترمينال  (يک خروجی آنالوگ 
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 .  برای اتصال به کامپيوتر می باشدUSB و يک کانکتور 

  

  . وصل می گردد PR  و+/P مقاومت ترمز نيز در صورت نياز به ترمينالهای 
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 FR-PUO7  برای اتصال دستگاه پروگرامر PU همچنين دارای يک کانکتور 
  .  استFR-PA07 يا 

 

 

  برای استارت در جهت راستگرد و ورودی STF ورودی , بطور پيش فرض 
STR  برای استارت در جهت چپگرد بکار می رود. 

ين سرعتهای  نيز برای انتخاب سرعت از بRL    و RH,   RM  وروديهای 
  .ثابت بکار گرفته می شود

اگر ورودی .  می توانيد درايو را غير فعال کنيد MRS  با استفاده از ورودی 
به صورت معمولی کار می کند ولی وقتی اين ,  نشود درايو  و فعال استفاده

 می کند و موتور به stop درايو , ورودی را توسط يک کليد وصل کنيد 
  . د ايستاد خواهFree run صورت 

  .  هم می توانيد فالت داخلی درايو را ری ست نماييدRES با استفاده از ورودی 

ولت + 24  دارای ولتاژPC صفر ولت و ترمينال   دارای ولتاژSD ترمينال 
   .برای وروديهای ديجيتال است

 صورت می توانيد بکار سه  وروديهای ديجيتال را به , بر طبق شکلهای زير 
  . بگيريد

 source  وsink ر روی برد کنترلی يک جامپر وجود دارد که به دو حالت ب
  . قابل اتصال است

 به SD  است و ترمينال sink اين جامپر بر روی , بطور پيش فرض کارخانه 
  . عنوان ترمينال مشترک برای وروديهای ديجيتال استفاده می شود
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 که PC ترمينال , کنيد  تنظيم source چنانچه اين جامپر را بر روی حالت 
ولت است به عنوان ترمينال مشترک برای وروديهای ديجيتال تعريف  +24

  . خواهد شد
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ولت برای وروديها + 24برای موقعی که می خواهيد از منبع تغذيه خارجی 
  .  قرار دهيدsource جامپر را در حالت ,  استفاده کنيد نيز همانند شکل زير
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  وروديهای آنالوگ
  .دو ورودی آنالوگ هستند , 4و  2ترمينالهای

+ 5می توانيد از صفر تا.  از نوع ورودی ولتاژ است2 ترمينالورودی آنالوگ
  pr .73پارامتر. ولت را برای اين ورودی تنظيم کنيد+ 10يا از صفر تا

ولت+ 5صفر تابرای ورودی , 2ترمينال ورودی آنالوگ,  بطور پيش فرض
می توانيد سرعت درايو را, طبق شکل زير, تنظيم شده و با يک پتانسيومتر, 

  . کنترل کنيد
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  . زمين آنالوگ است5ولت و ترمينال + 5 دارای ولتاژ 10ترمينال 

برای ورودی ,  هم به صورت پيش فرض 4    ترمينال ورودی آنالوگ شماره
  .آمپر تنظيم شده  ميلی 20 تا 4 بين ,  جريان آنالوگ

با استفاده از يک ديپ سوئيچ که روی برد کنترلی قرار دارد می توانيد برای 
همچنين . ورودی از نوع ولتاژ يا جريان را انتخاب کنيد  ,  4ورودی آنالوگ 
 می توانيد نوع ورودی را برای ترمينال ورودی آنالوگ  pr.267توسط پارامتر 

  .  تنظيم نماييد4
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 PU انل کنترل پ

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

  

  .  کليد فشاری و يک کليد چرخان است5اين کنترل پانل دارای 

 به Mode و PU/EXT,  SET از کليدهای , برای تنظيم پارامترهای درايو 
 هم stop  وRun با استفاده از کليدهای . استفاده می شود, همراه کليد چرخان 

  . می توانيد به درايو فرمان حرکت و توقف بدهيد

هم وضعيت درايو را   ... وMon    وPU,  EXT, NET,   Run چراغهای 
  . نشان می دهند
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  تغيير پارامترها 
 و   می باشدPr.991  تا Pr.0  شامل پارامترهای از  E700 پارامترهای درايو 

 قرار        Pr.CHو  Pr.CL,   ALLC ,    Er.CL پارامترهای , پس از آن 
 را فشار PU/EXT برای دسترسی به پارامتر های درايو ابتدا بايد کليد  .دارد 

  . بر روی کنترل پانل روشن شودPU دهيد تا چراغ 

.  ظاهر گرددP .0  و يا   rP.0   را فشار دهيد تا پارامتر Mode  کليد ,سپس 
 ست بچرخانيد می توانيد بين پارامترهای از حاال اگر کليد چرخان را به سمت را

0 .P 991 تا.P  و پس از آن پارامترهای Lc.rP حرکت کنيد...  و. 

 

 

با , همانند شکل باال .  را داريم Pr.79 قصد تغيير پارامتر ,  بطور مثال 
 حرکت کنيد  P  .79 به طرف پارامتر  P  .0چرخاندن کليد چرخان از پارامتر 

 . را فشار دهيدSET  کليد  P .79امتر بر روی پار. 
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با کليد چرخان می توانيد اين .  نشان داده می شودPr.79  مقدار داخلی پارامتر 
 شدن save  باعث SET فشار بر روی کليد . عدد را کاهش يا افزايش دهيد 

 .  خواهد شد Pr.79 مقدار جديد در پارامتر 
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  کارخانهبازگشت به تنظيمات 
 می توانيد تنظيمات اين درايو را  ALLC و يا  LC.rPبا استفاده از دو پارامتر 

  . به حالت تنظيمات کارخانه تغيير دهيد

  را فشار دهيد تا چراغ PU/EXT برای دسترسی به اين دو پارامتر ابتدا بايد کليد 
PUبر روی کنترل پانل روشن شود . 

 .  ظاهر شودPr.0 ا پارامتر  را فشار دهيد تMode  سپس کليد 
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 . برسيدALLC  وPr.CL کليد چرخان را بچرخانيد تا به پارامترهای 

 اگر کليد چرخان را به راست چرخانده ايد اين دو پارامتر بعد از پارامتر 
Pr.991قرار دارند . 

 را بر ALLC  يا  CL.rPبرای بازگشت به تنظيمات کارخانه بايستی پارامتر  
  .يم کنيد  تنظ1روی 

 قرار می دهيد تمامی پارامترهای درايو به 1 را بر روی ALLC وقتی پارامتر 
 صفر ALLC و دوباره مقدار پارامتر  مقدار پيش فرض کارخانه بر می گردد 

   .خواهد شد

 هم می توانيد پارامتر های درايو را به تنظيمات کارخانه تغيير Pr.CL با پارامتر 
 Pr.CL  در اين است که پارامتر ALLC  با  Pr.CL تر دهيد ولی تفاوت پارام

  .  را تغيير نمی دهدC25 )923 (  تا C1)901(مقادير موجود در پارامترهای 
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  تنظيم سرعت و فرمان
می توانيد تعيين کنيد که درايو از   P  .79 و يا   Pr .79با استفاده از پارامتر 

   . کجا تنظيم می شودکجا فرمان بگيرد و سرعت درايو از

 .  تنظيم شده است0 بطور پيش فرض بر روی Pr.79پارامتر 

       Farsidrive.avablog.ir     -راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو  
vaconrepair.blog.ir 



  09132211861  مهندس محمديان  -تعمير  اينورتر و درايو  و سافت استارتر 

  

 قرار دهيد امکان استفاده از درايو در دو صفر را بر روی  rP.79اگر پارامتر 
وجود دارد اما هر بار    PU/EXTبا فشردن کليد     External و  PU حالت 

  . خواهد رفت External حالت که برق تغذيه درايو را قطع و وصل می کنيد به

سرعت از طريق , همچنين و حرکت و توقف  فرمان External در حالت  
  .وروديهای ديجيتال و آنالوگ انجام می شود

از طريق کنترل پانل , سرعت  و تغيير  فرمان حرکت و توقف  UPدر حالت  
   .روی درايو امکان پذير است
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فرمان حرکت و ,  تنظيم کنيد 1  را روی Pr.79 اگر پارامتر , طبق شکل زير 
توقف و تغيير سرعت همواره فقط از طريق کنترل پانل روی درايو امکان پذير 

  .است 
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 قرار دهيد فرمان حرکت و توققف و کنترل 2 را بر روی  pr.79 اگر پارامتر 
  .وروديهای آنالوگ انجام خواهد شد سرعت فقط از طريق وروديهای ديجيتال و
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  وSTFبرای جاهايی که می خواهيد فرمان حرکت و توقف از طريق وروديهای 
STR باشد اما سرعت  از روی کنترل پانل امکان پذير باشد مقدار پارامتر  
79.Pr قرار دهيد3  را بر روی  . 
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 برای جاهايی که می خواهيد فرمان حرکت و توقف از طريق Pr.79=4 تنظيم 
  ,RH  وروديهای آنالوگ يا وروديهای ترل پانل باشد ولی سرعت را از طريقکن

RM و  RLکه سرعتهای ثابت هستند تغيير دهيد از اين گزينه استفاده می شود  
 .  تنظيم می گردد4 روی  pr.79 و پارامتر  
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  .  را بطور خالصه نشان می دهدpr.79 مقادير , جدول زير

 Pr.79   توضيح
  امکان استفاده ا ز درايو به دو صورت External/pu  حالت  

External , و  pu 
0  

  فرمان حرکت و توقف و تنظيم سرعت فقط از طريق کنترل پانل 
pu 

1  

 External  فرمان حرکت و توقف و تنظيم سرعت فقط در حالت 
  و از طريق وروديهای ديجيتال و آنالوگ 

2 

  STR  وSTF ق وروديهای ديجيتال فرمان حرکت و توقف از طري
  )PU (کنترل سرعت از طريق کنترل پانل موجود روی درايو و 

3  

 و تنظيم سرعت PU فرمان حرکت و توقف از طريق کنترل پانل 
  از طريق وروديهای ديجيتال و آنالوگ 

4 
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  پارامترهای پرکاربرد
  .  را معرفی می کند E700 و اربرد درايکتعدادی از پارامترهای پر,  جدول زير

  پارامتر  توضيح تنظيم کارخانه
جبران و افزايش گشتاور راه اندازی درايو برای   6%

  بارهای سنگين 
0. Pr 

120   HZ   حداکثر فرکانس خروجی درايو    Pr.1 
0    HZ   حداقل فرکانس خروجی درايو   Pr.2 

60    HZ   فرکانس مبنا برای منحنی  V/F Pr.3  
60    HZ   سرعت ثابت )High(  زياد   Pr.4 
30     HZ  سرعت ثابت متوسط    Pr.5 
10    HZ  سرعت ثابت کم    LOW  Pr.6 

    sec10  مدت زمان افزايش سرعت درايو  ACC 7.Pr 
    sec10 سرعت درايو  مدت زمان کاهش  Dec 8.Pr 

 A(  9.Pr(جريان نامی موتور پالک موتور
 Pr.24   4 سرعت ثابت   -
 Pr.25  5 سرعت ثابت  -
 Pr.26   6 سرعت ثابت  -
 Pr.27   7 سرعت ثابت  -
 جلوگيری نمودن از تغيير پارامترها و محافظت در  

 write برابر 
Pr.77 

 Pr .79   تنظيم مرجع فرمان و مرجع سرعت درايو  0
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  )kw(توان نامی موتور   پالک موتور
 f/ vمد کنترلی  قرار دهيد 9999اگر اين پارامتر را 

  . فعال می گردد

80. Pr 

 Pr .81  تعداد قطبهای سيم پيچی موتور  پالک موتور
 A(  82.Pr(جريان بی باری موتور  پالک موتور
 v(  83.Pr(نامی موتور ولتاژ  پالک موتور
 HZ(  84.Pr(فرکانس نامی موتور  پالک موتور

 Pr .96   اتوتيون اينورتر و موتور  0
60   HZ س متناظر با حداکثر مقدار ورودی آنالوگ  فرکان

  2ترمينال 
 

Pr.125 
   انتخاب مد کنترلی درايو  20

   پيشرفتهvector مد کنترلی  =20
 

800.Pr 
    

0   HZ  حداقل فرکانس خروجی درايو به ازای حداقل ولتاژ 
  2آنالوگ ورودی ترمينال 

 C2 

 C3   2 حداقل ولتاژ آنالوگ ورودی به ترمينال  0%
 C4   2 حداکثر ولتاژ آنالوگ ورودی به ترمينال  100%

 CL. Pr   بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه 0
 ALLC   بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه 0
 Er.CL    پاک کردن حافظه مربوط به تاريخچه خطاها  
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   E700 جدول خطاهای درايو 
  .  را معرفی می نمايدE700 ميتسوبيشی تعدادی از خطاهای درايو ,  جداول زير
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  اتوتيون نمودن درايو 
اين .  استفاده می شودpr.96برای اتوتيون نمودن درايو و موتور از پارامتر 

  . پارامتر بطور پيش فرض بر روی صفر قرار دارد

اتوتيون باعث می گردد که درايو بتواند مشخصات موتور و کابل رابط بين انجام 
و درايو را بطور اتوماتيک محاسبه کند و کنترل بهتری بر روی موتور موتور 

  . داشته باشد

  . قبل از انجام اتوتيون بايستی پارامترهای موتور را وارد کنيد

 قرار دهيد اتوتيون ساکن برای 1 را بر روی pr.96 اگر پارامتر , سپس 
  . محاسبه تعداد زيادی از مشخصات موتور اجرا می گردد

  

 قرار دهيد فقط مقاومت اهمی استاتور و 11 را بر روی pr.96 نچه پارامتر چنا
  . با اتوتيون ساکن محاسبه خواهد شد

         تنظيم کنيد اتوتيون چرخان اجرا21 را بر روی pr.96 چنانچه پارامتر 
شفت موتور را از بار جدا ,  قبل از اجرای اتوتيون چرخان , البته  . می گردد
  . باشدتور بدون بار و آزادانه قادر به چرخش کنيد تا مو
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  . صفر خواهد شد   Pr.96پس از انجام اتوتيون دوباره مقدار پارامتر 

روش اجرای اتوتيون به اين صورت است که ابتدا پارامترهای , بطور خالصه 
 بر روی گزينه مناسب قرار داده pr.96سپس پارامتر . می گردد  وارد , موتور 
 به درايو فرمان حرکت با سرعت کامل می دهيد و تا پايان سپس. می شود

  . اتوتيون فرمان را قطع نمی کنيد
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  مد کنترلی 
 pr.81  و پارامتر  موتور  را که مربوط به توان نامیpr.80 چنانچه پارامتر 

  قرار دهيد مد کنترلی 9999که تعداد قطب های سيم پيچی موتور است بر روی 
v/f  ساده برای درايو فعال می گردد که نيازی به اتوتيون ندارد.  

 توان نامی موتور و تعداد قطب سيم پيچی pr.81  وpr.80  اما اگر در پارامتر 
 نوع مد کنترلی pr.800 را وارد کنيد نياز به اتوتيون خواهد بود و در پارامتر 

  . درايو را بايستی انتخاب نماييد

  

 پيشرفته vector قرار گيرد مد کنترلی 20 بر روی pr.800 اگر پارامتر 
  . اجرا می گردد

 را بر pr.800 ساده بکار رود پارامتر vector چنانچه می خواهيد مد کنترلی 
   ..  قرار دهيد30روی 
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