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  مقدمه 
 کيلووات توليد 3.7 کيلووات تا 0.2 توان ه  ساخت شرکت دلتا در محدودVFD-ELدرايو 

 230 ولت و تکفاز 115چندين مدل از اين درايو با ولتاژهای ورودی تکفاز . می گردد
  . ولت وجود دارد460 ولت و سه فاز 230ولت و سه فاز 

  

قابل ) Vector Control(کنترل برداری  ساده يا به روش V/fاين درايو به دو صورت 
  .استفاده است
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، يک ورودی آنالوگ، يک خروجی MI 6 تا MI 1 ورودی ديجيتال از 6اين درايو دارای 
 در اختيار دارد که برای RS485همچنين يک پورت . رله ای و يک خروجی آنالوگ است

  .ود بکار می رPLC يا کنترلرهای PCايجاد ارتباط سريال با 
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  با منبع تغذيه PNP و NPNال وروديهای ديجيتال در دو حالت تص ترتيب ا,رشکلهای زي
  . يا بدون آن را نشان می دهدخارجی 

  

  

                               09132211861تعمير انواع  اينورتر و درايو        مهندس محمديان       



Farsidrive.blogsky.com       ,    saeeddrive.blogsky.com        راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

  

  

  

   

 نيز بطور پيش فرض MI 2 بطور پيش فرض برای راستگرد و ورودی MI 1ورودی 
 را می توانيد توسط ساير وروديهای ديجيتال. برای چپگرد، برنامه ريزی شده است

  .  تنظيم نماييدpr04-08 تا pr04-05پارامترهای 
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Keypad  

يک پتانسيومتر و يک و  کليد 6کنترل پانل يا کی پد موجود بر روی اين درايو، دارای 
 .  چهار رقمی استLED هصفح

 

  

 و Runدر حالتی که مرجع فرمان درايو برروی کی پد تنظيم شده است از کليدهای 
stop/Resetاز کليد .  برای فرمان حرکت و توقف به موتور استفاده می شود
stop/Reset می توان برای رفع خطا )Fault (نيز استفاده نمود .  
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همانند شکل زير هربار .  برای حرکت بين مدها مختلف نمايش بکار می رودmodeکليد 
 . را فشار می دهيد عبارات مختلف نمايش داده می شودModeکه کليد 

 

  

 

  

 F60.00 فرکانس Master frequencyاين فرکانس توسط .  را نشان می دهد
  . پتانسيومتر و يا کليدهای جهت باال و پايين و به روش های ديگر قابل تنظيم و تغيير است

 شروع می شود سرعت خروجی H را فشار دهيد عبارتی که با Modeچندين بار کليد 
 را نشان می دهد اين تنظيم می تواند userی شود تنظيم  شروع مuدرايو و عبارتی که با 

  .  باشدRPMبطور مثال سرعت خروجی درايو به صورت 

جهت چرخش .  شروع می شود جريان خروجی درايو را نمايش می دهدAعبارتی که با 
جهت .  به صورت چپگرد خواهد بودrEvو  يعنی راستگرد Frdموتور به صورتهای  
 . وانيد در اين بخش تغيير دهيدچرخش موتور را می ت

                               09132211861تعمير انواع  اينورتر و درايو        مهندس محمديان       



Farsidrive.blogsky.com       ,    saeeddrive.blogsky.com        راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

  

 نمودن تغييرات در پارامترها save نيز برای تغيير پارامترها و برای Enterاز کليد 
 . استفاده می شود
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  گروههای پارامتری 

 تا گروه 00از گروه ( گروه مختلف دسته بندی شده است 11پارامترهای اين درايو در 
10.( 

  . تلف پارامتری را نشان می دهدشکل زير گروه های مخ

 

 

  

  را  02.04زمانی که بطور مثال قصد تغيير پارامتر .  رقمی است4نمايشگر اين درايو 
 را نشان 00 را فشار می دهيد دو رقم سمت چپ نمايشگر عبارت Enterکليد داريم ابتدا 
 باال مقدار اين عدد با کليد جهت.  قرار داريد00اين يعنی که در گروه پارامتری . خواهد داد

کليد .  خواهيد شد02وارد گروه پارامتری دراين صورت .  قرار دهيد02را بر روی 
Enter در حال حاضر در پارامتر .  نمايش داده می شود02.00 را فشار دهيد عبارت
کليد جهت باال را فشار دهيد دو رقم سمت راست صفحه نمايش تغيير خواهد .  هستيد02.00

مقدار عددی داخل اين .  را فشار دهيدEnter که رسيديد کليد 02.04امتر به پار. کرد

                               09132211861تعمير انواع  اينورتر و درايو        مهندس محمديان       



Farsidrive.blogsky.com       ,    saeeddrive.blogsky.com        راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

اگر . با کليدهای جهت باال و پايين مقدار اين عدد را تغيير دهيد. پارامتر نمايش داده می شود
 برای End می گردد و عبارت save را فشار دهيد مقدار جديد برای پارامتر Enterکليد 

  . ديک لحظه نمايش داده می شو

اگر قبل از .  نمايان می گرددErrاگر هم مشکلی در تنظيم پارامتر وجود داشته باشد عبارت 
.  نمی گرددsave را فشار دهيد تغييرات در پارامتر Mode کليد Enterفشردن کليد 

  .  پارامتردهی خارج شويد  را فشار دهيد تا از مدModeدوبار کليد 

 را فشار Modeابتدا کليد ) کی پد( صفحه کليد برای تغيير جهت گردش موتور از طريق
 برسيد با کليد جهت باال يا پايين جهت چرخش را تغيير  rEv يا Frdدهيد تا به عبارت 

  . دهيد

Frd راستگرد است و تغيير آن به rEv باعث می گردد موتور چپگرد بچرخد کليد Mode 
  . را بزنيد و از اين مد خارج شويد

  . مترهای هرگروه را مختصرًا توضيح می دهدجدول زير وظيفه پارا

گروه   توضيح
  پارامتر

  user  00بازگشت به تنظيمات کارخانه و پسورد و تنظيمات 
  v/f 01پارامترهای اوليه و اصلی شتاب و منحنی 

  02  ...مرجع فرمان و مرجع فرکانس روش توقف موتور و
  03  تنظيم خروجيهای آنالوگ و ديجيتال

  04  ...وروديهای آنالوگ و ديجيتال وتنظيم عملکرد 
  05  ...سرعتهای ثابت پيش تنظيم و

  06  پارامترهای حفاظت موتور و درايو
  07  پارامترهای موتور و مرتبط با موتور و اتوتيون

  08  ری استارت اتوماتيک   وdcپارامترهای خاص مثل ترمز 
  09  پارامترهای ارتباط سريال

  Pid 10پارامترهای 
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  ارامترهای گروه صفرپ

 و چند تنظيم passwordپارامترهای مربوط به بازگشت به تنظيمات کارخانه ای و 
 .  در اين گروه جای داردuserمختص 

 

  

 پارامتر  توضيح  پيش فرض
00.02  بازگشت به تنظيمات کارخانه 0

وقتی درايو را برقدار می کنيد کدام مقدار برروی صفحه   0= فرکانس مرجع
  .نشان داده می شودنمايش 

00.03 

توسط اين پارامتر می توانيد تعيين کنيد که کدام يک از   0
توسط نمايشگر قابل ... متغيرهای جريان ولتاژ فرکانس و
  . نمايش باشد

00.04

 00.05   برای نمايشuserضريب   1
  Password00.08   ورودی 
00.09   را اينجا تنظيم کنيدpasswordمقدار  

0=v/f  00.10 کنترلی درايو و موتورروش
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 01پارامترهای گروه 
 و مقادير شتاب v/fپارامترهای اوليه شامل حداکثر ولتاژ و فرکانس نقاط مربوط به منحنی 

  . مثبت و منفی در اين گروه تنظيم می گردد

 پارامتر  توضيح پيش فرض
50 Hz   حداکثر فرکانس خروجی درايو)Fmax(  01.00
50 Hz  01.01  ر فرکانس خروجی در ولتاژ مبناحداکث 
 01.02  حداکثر ولتاژ خروجی درايو  220

1.5 Hz   فرکانس نقطه ميانی منحنیv/f 01.03 
10 V   ولتاژ نقطه ميانی منحنیv/f 01.04 

1.5 Hz  01.05  حداقل فرکانس خروجی درايو 
10 V  01.06  حداقل ولتاژ خروجی درايو 
 01.07   حدباال-ی درايومحدود نمودن فرکانس خروج  %110
 01.08  حد پايين فرکانس خروجی درايو  %0

10 sec   مدت زمان افزايش سرعتAcceleration 1 01.09 
10 sec   مدت زمان کاهش سرعتdeceleration 1 01.10 
10 sec   مدت زمان افزايش سرعتAcceleration 2 01.11 
10 sec   مدت زمان کاهش سرعتdeceleration 2 01.12 
1 sec   مدت زمان افزايشjog 01.13 
1 sec   مدت زمان کاهش سرعتjog 01.14 
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6 Hz   فرکانس jog 01.15 
نوع افزايش سرعت و کاهش سرعت به صورت ثابت يا بصورت   0

 اتوماتيک

  

01.16 

0 sec   افزايش سرعت به صورتs-curve 

  

01.17 

0 sec  کاهش سرعت به صورتs-curve 

 

01.18 

0=0.1 
sec 

  واحد افزايش يا کاهش سرعت 
   ثانيه1=0.01 ثانيه و 0=0.1

01.19 
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 02پارامترهای گروه 
مرجع فرکانس، مرجع فرمان، روش توقف موتور و چند پارامتر ديگر را در اين گروه 

  .تنظيم نماييد

 پارامتر  توضيح پيش فرض
1=AVI  شماره يک(مرجع انتخاب فرکانس( 

  

02.00

1=terminal شماره يک(رمان درايو مرجع ف( 

  

02.01 

 روش توقف موتور  0

  

02.02 

8kHz   فرکانس سوئيچينگ کريرigbt 02.03 
حرکت در هر 
دو جهت آزاد 

 =0است

 محدود نمودن جهت چرخش موتور
 

 

02.04 

1= coast 
to stop  

 ACIعملکرد درايو در مورد قطع شدن ورودی 

 

02.06 

0= keypad 2شماره (جع انتخاب فرکانس مر(  
 02.00همانند پارامتر 

02.09 

50 Hz  02.11  فرکانس کی پد 

                               09132211861تعمير انواع  اينورتر و درايو        مهندس محمديان       



Farsidrive.blogsky.com       ,    saeeddrive.blogsky.com        راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

  

 

 03پارامترهای گروه 
اين پارامتر بطور پيش .  استR1 خروجی ه  مربوط به تعيين عملکرد رل03.00پارامتر 

ا اين پارامتر را می توانيد ب.  تنظيم شده که وقوع فالت را نشان می دهد8فرض بر روی 
 . مقداردهی کنيد23اعدادی بين صفر تا 
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 پيش فرض

 پارامتر  توضيح

8= fault خروجی ه تعيين عملکرد رل R1 03.00
0 Hz  خروجی را به عنوان ه يک سرعت خاص که در آن می توان رل 

speed reachمقداردهی نمود .  
03.02 

0= 
frequency 

   AFMتعيين عملکرد خروجی آنالوگ 

  

03.03 

 AFM 03.04ضريب برای خروجی آنالوگ   %100
هميشه 
  0= روشن

  کنترل عملکرد فن خنک کننده درايو

 

03.08 
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 04پارامترهای گروه 

ترمينالهای ورودی آنالوگ و ديجيتال و پتانسيومتر کی پد در اين گروه پارامتر دهی وتنظيم 
  .می گردد

 پارامتر  توضيح پيش فرض
04.00 پتانسيومتر کی پدمقدار باياس برای  %0
0= 

positive  
 04.01  پالريته باياس برای پتانسيومتر کی پد

 04.02  ضريب برای ورودی پتاسيومتر کی پد  %100
باياس منفی برای فعال نمودن چرخش موتور در جهت ايجاد   0

 مخالف توسط پتانسيومتر
04.03 

0= 2 
wire  

 MI1ای ديجيتال انتخاب روش دو سيمه يا سه سيمه برای وروديه
  MI2و 

 

04.04 

MI3 04.05تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  
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 و تعيين وظيفه MI6 تا MI3 مربوط به وروديهای ديجيتال 04.08 تا 04.05پارامترهای 
  .و عملکرد اين وروديها می باشد

 -  برای فرمان حرکت و توقف و چپگرد04.04 توسط پارامتر MI2 و MI1وروديهای 
 تا 04.05جدول زير نيز اعداد انتخابی برای پارامترهای .  برنامه ريزی شده استراستگرد
  .  را نشان می دهد04.08
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  . قرار داد04.08 تا 04.05 را می توان در پارامترهای 25اعداد بين صفر تا 

 3 و 2 و 1 بطور پيش فرض بر روی اعداد MI 6 و MI 5 و MI 4 و MI 3وروديهای 
 MI6 تا MI 3 بر اساس اين تنظيمات شما می توانيد با چهار تا ورودی .  اند تنظيم شده4و 

 تنظيم می گردد را طبق 05.14 تا 05.00 فرکانس ثابت که در پارامترهای  ، پانزده
  .جدول زير انتخاب نماييد

  

  

  . تنظيم می گردند04.18 تا 04.11 نيز توسط پارامترهای ACI و AVIوروديهای آنالوگ 

 پارامتر  توضيح پيش فرض
0 V  حداقل ولتاژ ورودی آنالوگAVI 04.11

0 Hz   حداقل فرکانس در زمانی که ورودیAVI در حداقل خود قرار 
  .دارد

04.12

10 V   حداکثر ولتاژ آنالوگ ورودی بهAVI 04.13 
 در حداکثر خود قرار AVIحداکثر سرعت در زمانی که ورودی   100%

  دارد
04.14 
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4 mA  ان ورودی آنالوگ حداقل جريACI  04.15 
0 Hz  حداقل فرکانس در زمانی که ورودیACI در حداقل خود قرار 

  .دارد
04.16 

20 mA  حداکثر جريان آنالوگ ورودیACI  04.17 
 ACI 04.18حداکثر سرعت متناظر با حداکثر جريان آنالوگ ورودی به  100%

  امتر  را در اين پارMI6 تا MI1وضعيت وروديهای ديجيتال  
  )فقط خواندنی(می توانيد مشاهده نماييد  

04.26 
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 05پارامترهای گروه 
  . را در اين گروه مقدار دهی نماييد15 تا 1سرعتهای ثابت از 

 پارامتر  توضيح پيش فرض
05.00  1فرکانس ثابت  0
05.01 2فرکانس ثابت  0
 05.02 3فرکانس ثابت  0
 05.03 4فرکانس ثابت  0
 05.04 5فرکانس ثابت  0
 05.05 6فرکانس ثابت  0
 05.06 7فرکانس ثابت  0
 05.07 8فرکانس ثابت  0
 05.08 9فرکانس ثابت  0
 05.09 10فرکانس ثابت  0
 05.10 11فرکانس ثابت  0
 05.11 12فرکانس ثابت  0
 05.12 13فرکانس ثابت  0
 05.13 14فرکانس ثابت  0
 05.14 15فرکانس ثابت  0
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 06پارامترهای گروه 
  .پارامترهای حفاظتی موتور و درايو در اين گروه تنظيم می گردد

 پارامتر  توضيح پيش فرض
06.04  مقدار آستانه برای تشحيص اضافه بار %150

0.1 sec 06.05 مدت زمان تاخير در اعالم اضافه بار
2= 

Disable 
رتی موتور و تعيين فعال يا غيرفعال نمودن حفاظت اضافه بار حرا
 نوع خنک شدن موتور

06.06 

60 sec  ثابت زمانی حرارتی موتور برای حفاظت اضافه بار حرارتی
 موتور

06.07 

 06.08 خطای درايو در حال حاضر _
 06.09 خطای قبلی درايو _
 06.10 خطای يکی ما قبل درايو _
 06.11 خطای دو تا ما قبل درايو _
 06.12 خطای سه تا ما قبل درايو 
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 07پارامترهای گروه 
  .پارامترهای موتور و اتوتيون در اين گروه تنظيم می گردد

 پارامتر  توضيح پيش فرض
از روی پالک 

 موتور
07.00  جريان نامی موتور به جريان نامی درايو% 

07.01 جريان بی باری موتور%  40 %
 07.02 جبران گشتاور 0
 slip(  07.03(ريب جبران لغزش ض 0

0= 
Disable 

  فعال يا غيرفعال نمودن اتوتيون
   اتوتيون ساکن-1
  اتوتيون چرخان-2

07.04 

 07.05 مقاومت اهمی استاتور که توسط اتوتيون محاسبه شده 0
 Hz(  07.06(مقدار لغزش موتور  3
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 08پارامترهای گروه 

 ديگر در اين گروه تارت اتوماتيک و چند پارامتر و ری اسdcپارامترهای مربوط به ترمز 
  .جای دارد

 پارامتر  توضيح پيش فرض
dc 08.00 تزريقی برای ترمز dcجريان %  0

0 sec  مدت زمان تزريق جريانdc08.01   در زمان استارت
0 sec  مدت زمان تزريق جريانdc08.02   در زمان توقف 
0 Hz  فرکانس شروع تزريق جريانdc08.03  مان توقف در ز 

0= stop عملکرد درايو در زمان قطع لحظه ای برق ورودی درايو  

 

08.04 

2 sec 08.05 حداکثر مدت مجاز برای قطع برق ورودی درايو 
 08.15  تعداد دفعات ری ست شدن فالت بطور اتوماتيک 0

60 sec  مدت زمان بين وقوع يک فالت و ری ست شدن فالت به صورت
  اتوماتيک

08.16 
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  09 پارامترهای گروه 
  . پارامترهای ارتباط سريال، در اين گروه تنظيم گردد

 پارامتر  توضيح پيش فرض
09.00  آدرس درايو در شبکه 1

1=4800 
bps 

09.01 )بيت بر ثانيه(سرعت انتقال اطالعات 

=  ادامه کار
3 

 09.02 عکس العمل درايو در برابر خطای ارتباطی

 time-out 09.03مدت زمان  0
  انتخاب پروتکل ارتباطی و تنظيمات آن 0

 
09.04 

 

 

 
 
 

                               09132211861تعمير انواع  اينورتر و درايو        مهندس محمديان       



Farsidrive.blogsky.com       ,    saeeddrive.blogsky.com        راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

 
 

  10پارامترهای گروه  
  .  را در اين بخش دنبال نماييدPIDپارامترهای مربوط به کنترلر 

 پارامتر  توضيح پيش فرض
0=disable انتخاب يک setpoint برای PID 10.00

10.01 ين پالريته فيدبکانتخاب يک ورودی برای سيگنال فيدبک و تعي 0
 P 10.02ضريب تناسبی  1
 I 10.03ضريب تناسبی  1
 D 10.04ضريب تناسبی  0
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 به پارامترهای پيش فرض کارخانه توسط پارامتر VFD-ELدرايو  تغيير پارامترهای

  . صورت می گيرد00.02

صفر قرار دارد که به کاربر اجازه می دهد اين پارامتر در حالت پيش فرض بر روی 
 باشد امکان ويرايش 1اگر اين پارامتر بر روی . پارامترهای درايو را ويرايش کند

 5 تنظيم شده باشد نيز بايد به مدت 8 بر روی 00.02اگر پارامتر . پارامترها وجود ندارد
 شود سپس مقدار پارامتر  را فشار دهيد تا کی پد از حالت قفل بودن خارجEnterثاينه کليد 

 را 00.02برای بازگشت به تنظيمات کارخانه پارامتر .  را مساوی صفر قرار دهيد00.02
در اين صورت تنظيمات درايو بر اساس ايران که دارای فرکانس .  قرار دهيد9مساوی 
50Hz درايو در پايه برای مقدار ولتاژ .  ولت است بارگيری خواهد شد230/400 و ولتاژ

  . تعيين می شود00.12رامتر پا
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  روش کنترلی درايو
  . برای انتخاب روش کنترلی درايو استفاده می گردد00.10پارامتر 

اين .  ساده بکار گرفته می شودV/f اگر اين پارامتر بر روی صفر باشد روش کنترلی 
رگيری قابل بکا... روش نيازی به اتوتيون ندارد و برای کاربردهايی نظير پمپ وفن و

  .است

 روش کنترل برداری انتخاب خواهد   تنظيم کنيد1 را بر روی 00.10 اگر مقدار پارامتر 
در اين حالت نياز به اتوتيون .  بهتر استV/f روش کنترل برداری نسبت به روش . شد 

درايو در روش کنترل برداری با دانستن پارامترها و مشخصات . درايو و موتور می باشد
  .  دقيق تری بر روی موتور خواهد داشتموتور کنترل
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  مرجع فرمان درايو
  .می گردد مرجع فرمان درايو به اين معناست که فرمانهای حرکت و توقف از کجا صادر 

 بطور پيش فرض 02.01مقدار پارامتر .  برای اين منظور تنظيم می گردد02.01پارامتر 
 و توقف از طريق وروديهای ديجيتال اعمال يعنی فرمانهای حرکت.  تنظيم است1بر روی 
 روی کی پد در اين stopقابل ذکر است که امکان توقف موتور از طريق کليد . می گردد

  .حالت وجود دارد

 02.01کنترل کنيد، مقدار پارامتر ) کی پد(اگر می خواهيد درايو را از طريق صفحه کليد 
 stop برای فرمان حرکت و کليد Runدر اين صورت، کليد . را مساوی صفر قرار دهيد

  .  موتور خواهد بودفبرای توق

  . شکل زير، تنظيمات اين پارامتر را نشان می دهد
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  مرجع انتخاب سرعت
 مربوط به مرجع انتخاب 02.00پارامتر . سرعت درايو، از چه طريقی کنترل می گردد

 بدين معنی که است اين پارامتر بطور پيش فرض بر روی يک تنظيم شده  . سرعت است
 تغيير می کند، قابل 10+ که بين صفر ولت تا AVIسرعت درايو از طريق ورودی آنالوگ 

  .  را نشان می دهد02.00تغيير است شکل زير نيز تنظيمات مربوط به پارامتر 

  

  

 قرار دهيد، سرعت توسط پتاسينومتر روی کی پد، تغيير 4اگر مقدار اين پارامتر را مساوی 
  . کردخواهد 

 با Rs485 قرار دهيد، سرعت از طريق ارتباط سريال 3 را مساوی 02.00اگر پارامتر 
  . ساير دستگهای کنترلی، تعيين خواهد شد

 ميلی 20 تا 4 با جريان ACI باشد ورودی آنالوگ 2 مساوی 02.00چنانچه مقدار پارامتر 
  . آمپر آنالوگ می تواند سرعت را تعيين کند

 را مساوی صفر قرار دهيد، الزم است که دوتا از وروديهای 02.00 اگر مقدار پارامتر
  .  تعريف کنيدdown و ورودی upديجيتال را نيز به عنوان ورودی 
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 در اين حالت با کليدهای جهت باال و پايين روی کی پد و يا توسط اين دو ورودی ديجيتال 
down , up  هربار که درايو را می توانيد، سرعت درايو را افزايش يا کاهش دهيد 

  . متوقف کنيد آخرين سرعت مورد استفاده ذخيره خواهد شد

 نيز می گويند و با کليدهای جهت باال و Master frequencyفرکانس روی کی پد را 
 . پايين و يا توسط پتانسيومتر قابل تغيير است
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  روش توقف موتور
همانند شکل زير، چهارگزينه برای . شود تعيين می 02.02روش توقف موتور در پارامتر 

  . اين پارامتر، وجود دارد

  

 Rampدر حالت پيش فرض به محض اينکه فرمان توقف صادر گردد توقف براساس يک 
اگرهم خطای .  تنظيم شده سرعت را کاهش خواهد داد01.12 يا 01.10که در پارامترهای 

جی، تنظيم شده باشد توقف به  رخ دهد و يکی از وروديها برای خطای خارEFخارجی 
  .  خواهد بودcoast to stopصورت 

coast to stop به اين معنی است که به محض اينکه فرمان توقف داده شد ارتباط بين 
موتور و درايو قطع می گردد و موتور با همان سرعتی که دارد آرام آرام متوقف خواهد 

  . شد
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  1مثال

 گونه است که فرمان حرکت و توقف از طريق کی پد  بدين در اين مثال کاربرد درايو
  .صادر می گردد سرعت نيز توسط پتانسيومتر روی کی پد تنظيم خواهد شد

  

 ساده بدون انکودر v/fروش کنترلی . استcoast to stop  توقف موتور نيز به صورت 
  .اعمال می گردد

 . گرد اجازه حرکت داردستموتور فقط در جهت را
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  پارامتر  توضيح  رددتنظيم گ
0=v/f 00.10 روش کنترلی درايو و موتور 
50Hz 01.00  حداکثر فرکانس خروجی درايو 

50 Hz 01.01  حداکثر فرکانس خروجی در ولتاژ مبنا 
10sec  مدت زمان افزايش سرعتAcceleration1 01.09 

 02.00  4= پتانسيوتر روی کی پد = مرجع انتخاب سرعت  4
 02.01  کی پد 0=ن درايو مرجع فرما  0
  روش توقف موتور  1

 coast to stopتوقف به صورت  1=
02.02 

  جهت چرخش موتور 1
  .موتور فقط در جهت راستگرد اجازه حرکت دارد 1= 

02.04 

50 Hz  02.11 فرکانس کی پد 
نسبت تبديل جريان موتور به جريان نامی درايو را وارد  

  . کنيد
  

07.00 
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  2مثال 

کی پد صادر   روی stop و Runفرمان حرکت و توقف از طريق کليدهای ,   اين مثال در
 وصل می شود AVIشود، سرعت توسط يک پتانسيومتر خارجی که به ورودی آنالوگ 

  . تعيين گردد

  

.  انتخاب گرددvector control باشد روش کنترلی درايو Rampتوقف موتور براساس 
  . رخش فقط در جهت راستگرد مجاز استموتور اتوتيون نياز دارد چ
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  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
1=vector  روش کنترلی درايو و موتور  

  
  

00.10 

50Hz حداکثر فرکانس خروجی درايو  

  

01.00 

50Hz  01.01 حداکثر فرکانس خروجی در ولتاژ مبنا 
230 v  01.02  )ولتاژ مبنا(حداکثر ولتاژ خروجی درايو 
10 sec زمان افزايضش سرعت مدت Acceleration 1 01.09 
10 sec  مدت زمان کاهش سرعتDeceleration 1 01.10 
1=AVI ورودی آنالوگ -مرجع انتخاب سرعت AVI 02.00 
 02.01  کی پد-مرجع فرمان درايو 0= کی پد

0=Ramp 02.02 01.10 براساس رمپ -روش توقف موتور 
1=Forward 02.04 ستگرد فقط را-جهت چرخش موتور 

0    V  حداقل ولتاژ در ورودیAVI 04.11 
0 Hz  فرکانس خروجی درايو، وقتی که ولتاژAVI صفر 

  . است
04.12 

+10 V  حداکثر ولتاژ در ورودیAVI 04.13 
50 Hz  فرکانس خروجی درايو، وقتی که ولتاژ ورودیAVI 

  .ولت است10مساوی 
04.14 

 07.00 می درايوجريان نامی موتور به جريان نا%  
 07.01 جريان بی باری موتور به جريان نامی درايو%  30 %

 07.04  اتوتيون نمودن موتور و درايو 1
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اگر امکان چرخش موتور بدون بار، وجود ندارد روش 
 تنظيم 1اول را انتخاب کنيد و اين پارامتر را بر روی 

  . نماييد
اگر امکان جدا کردن محور موتور از بار وجود دارد 

 دوم را انتخاب کنيد که دقيق تر است در روش روش
دوم، در زمان اتوتيون موتور شروع به چرخش می 

.  قرار دهيد2 را مساوی 07.04مقدار پارامتر . کند
  .  را فشار دهيد تا اتوتيون انجام شودRunسپس کليد 
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  3مثال 
  .می گردد ای ديجيتال اعمال فرمان حرکت و جهت چرخش از طريق وروديه, در اين مثال 

  

 AVIسرعت توسط پتاسينومتر خارجی که به ورودی . حرکت در هر دو جهت مجاز است
 ساده V/fکنترل به روش .  باشدRampتوقف براساس . آنالوگ وصل است تعيين گردد

  . اتوتيون نياز نيست. صورت گيرد
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  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
0=v/f 00.10  موتورروش کنترلی درايو و 
50Hz حداکثر فرکانس خروجی درايو  

 

01.00 

50 Hz 01.01   حداکثر فرکانس خروجی در ولتاژ مبنا 
230v  01.02 )ولتاژ مبنا(حداکثر ولتاژ خروجی درايو 

10 sec  01.09   هرتز50مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا 
10sec  01.10   هرتز تا صفر هرتز50مدت زمان کاهش سرعت از 
1=AVI 02.00   ورودی آنالوگ-مرجع انتخاب سرعت 

 02.01   وروديهای ديجيتال-مرجع فرمان درايو 1
0=Ramp روش توقف موتور- Ramp  02.02 
= هردوجهت

0 
 02.04   حرکت در هر دو جهت مجاز است-جهت چرخش موتور

0 V  حداقل ولتاژ آنالوگ در ورودیAVI 04.11 
0 Hz  ،وقتی که ولتاژ ورودی  آنالوگ فرکانس خروجی درايو

AVIدر حداقل خود است  .  
04.12 

+10V  حداکثر آنالوگ ورودی درAVI 04.13 
50 Hz  فرکانس خروجی درايو، وقتی که ولتاژ آنالوگ  ورودی در

AVIدر حداکثر خود باشد .  
04.14 

0=2 wire انتخاب روش دو سيمه يا سه سيمه  
  

04.04 

 07.00  ريان نامی درايوجريان نامی موتور به ج%  
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