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 0.75در محدوده بين , الکترونيکس  ساخت شرکت دلتا VFD-B درايوهای مدل 
  . کيلو وات توليد می شود75کيلو وات تا 

  

  
  

  

  

  . مدار قدرت و مدار کنترلی اين درايو را نشان می دهد , شکل زير
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ورودی و   برای اتصال به برق T   وS   وR در بخش قدرت ترمينالهای 
  .  برای اتصال به موتورهای سه فاز هستندW    وV     وU   ترمينالهای

  باشد به ترمينالهای  Braking Resistor اگر نياز به استفاده از مقاومت ترمز 
B1  و  B2وصل می شود  .  

 Braking (بجای مقاومت ترمز از يونيت ترمز , برای درايوهای بزرگ 
unit( و   + 2   وبه ترمينالهای استفاده می گردد  )-(   درايو وصل خواهد شد .  

به يکديگر وصل شده اند که اگر نياز   , فلزی شينه با يک + 2و + 1ترمينالهای 
به استفاده از يک رآکتور يا سلف برا ی کاهش نويز اينورتر باشد بايستی اين 

  . وصل کنيد+ 2 و+ 1ه ترمينالهای  فلزی را برداريد و دو سر رآکتور بشينه 
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  JOG    وREV    وFWD    شامل ديجيتال ورودی  اين درايو دارای يازده 
  . است TRG    وMI 6    تاMI 1   و  EF و 

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

 . برای استفاده از سرعتهای ثابت استMI 4  تا MI 1 وروديهای 

   فرکانس مختلف را تعريف کنيد و15 می توانيد 5-14 تا 00-5  در پارامترهای 
فرکانس را انتخاب  يکی از اين پانزده  , ديجيتال  با استفاده از اين چهار ورودی 
سرعت , استفاده نشود سرعت درايو , ورودی  کنيد وقتی هيچ کدام از اين چهار

  . ورودی آنالوگ خواهد بود  يا  و لیاص

.  است AUI    و    ACI   وAVI  ورودی آنالوگ   دارای سهVFD-B درايو 
. ولت است + 10بين صفر تا  و    ورودی آنالوگ ولتاژAVI   ورودی آنالوگ
  .است20mA  تا 4 و بين   ورودی آنالوگ جريانACI   ورودی آنالوگ

, ولت  + 10  ولت تا  -10  بين ه در محدوده  کAUI   همچنين ورودی آنالوگ
  .قابل تغيير است 

راستگرد می چرخد و وقتی   مثبت است موتور  ,  AUI ورودی  به   وقتی ولتاژ
  . منفی است موتور چپگرد می شود, ورودی 
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 چهار  و ) RA-RB-RC(  دارای يک خروجی رله ای VFD-B درايو مدل 
 و DFM   وMO3    وMO2    وMO1   خروجی ديجيتال ترانزيستوری

  .  نيز می باشدAFM يک خروجی آنالوگ 

  

 روی برد کنترلی وجود دارد که دو حالت    برSW1 يک ديپ سوئيچ به نام 
sink   و    sourceدارد  .  

  

 به DCM  قرار دارد و ترمينال sink روی حالت  بطور پيش فرض اين کليد بر
  .ديهای ديجيتال بکار می رودعنوان ترمينال مشترک برای ورو
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 به 24v+  قرار دهيد ترمينال source روی   را برSW1 اگر ديپ سوئيچ  
  . عنوان ترمينال مشترک برای اتصال وروديها شناخته خواهد شد
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  کنترل پانل   کار با
  .  را نشان می دهدVFD-B  کنتر ل پانل موجود روی درايو  , شکل زير

  

 می توانيد فرکانس خروجی درايو و جريان خروجی و MODE ه از کليد بااستفاد
 .را مشاهده کنيد... و  موتور جهت چرخش 

 می توانيد پارامترهای اين درايو را مشاهده و تنظيم PROG/DATA با کليد 
  .نماييد
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  ,  طبق شکل زير

  

 کليد  را تنظيم کنيد ابتدا 01-02پارامتر , وقتی قصد داريد بطور مثال 
PROG/DATA   را فشار دهيد .   

قرار   01 ظاهر می گردد به اين معنی که در گروه پارامتری    -01  عدد 
  01-00   را فشار دهيد پارامترPROG/DATA کليد  داريد  اگر باز هم 

  . ظاهر می شود

 ظاهر 01-02پارامتر  دوبار فشار دهيد  را , روی کنتر ل پانل  باال  جهت  کليد 
مجاز  که مقدار ولتاژ  400 را فشار دهيد عدد PROG/DATA  شود کليد می

می توانيد مقدار اين , کليدهای جهت باال و پايين   خروجی است ظاهر می گردد با
مقدار جديد در ,  را فشار دهيد  PROG/DATA عدد را تغيير دهيد و اگر کليد 

  . ن می دهد را نشا-End-   و عبارت   خواهد شدsaveحافظه درايو 

  

است که   11  تا   00 گروه پارامتری از 12 دارای VFD-B درايو 
  . در خود جای داده است  11-07  تا  00-00 پارامترهای 
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  يمات کارخانهظبازگشت به تن
 قرار 10روی    را بر00-02پارامتر , برای بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه 

 . دهيد 

  

   00-عدد  را فشار دهيد  PROG/DATA کليد  ابتدا , برای اين منظور 
 00-00 را فشار دهيد عدد PROG/DATA کليد  , ظاهر می شود يکبار ديگر

  را بياوريد و کليد 00-02پارامتر , نشان داده می شود با کليد جهت باال 
PROG/DATA اين عدد را با کليد .  ظاهر می شود 00عدد ,  را فشار دهيد

-  را فشار دهيد تا PROG/DATA تغيير دهيد و کليد  10به , باال جهت 
End-بازهم 00-02تنظيم کارخانه می شود و پارامتر , درايو .  را نشان دهد 

  . صفر خواهد شد
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  روش کنترلی درايو و موتور
 . می توانيد مد کنترلی درايو را مشخص کنيد 00-09با استفاده از پارامتر 

قرار دارد يعنی درايو از مد   00روی   نه ای بربطور کارخا,  اين پارامتر 
  . ساده استفاده می کند که برای بارهای معمولی مناسب است  V/F کنترلی 

  

روی موتور استفاده کنيد می توانيد  از انکودر بر   V/Fدر  مد  اگر می خواهيد 
  .   قرار دهيد 01روی    را بر00-09پارامتر 

 

کنتر ل دقيق تر و گشتاور زيادتری دارند مثل باالبر و  برای بارهايی که نياز به 
برای استفاده از . ود ش استفاده می vector از مد کنترلی ,  جرثقيل و آسانسور

  .  قرار دهيد03 يا 02روی  بر  را00-09پارامتر  , vector مد کنترلی 

, به معنی انکودر است که روی شفت موتور , در جدول باال    PG  عبارت
  . ب ميشودنص
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.  نياز به اتوتيون شدن موتور و درايو دارد VECTOR  کنترلی  از مد استفاده
سپس اتوتيون را فعال می کنيد و به . را وارد کنيد   ابتدا بايد پارامترهای موتور

موتور بايد بدون بار باشد و بتواند آزادانه . فرمان حرکت می دهيد , درايو 
مانی که زدر طول مدت , د دقيقه طول می کشد اتوتيون يک تا چن. بچرخد 

  . اتوتيون در حال انجام است فرمان حرکت را قطع نکنيد
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فرمان حرکت و توقف  , چگونه به درايو
  داده می شود؟

  . مرجع فرمان درايو را مشخص می کند   02-01  پارامتر

ی فرمان حرکت و  قرار دارد يعن00روی  بطور کارخانه ای بر, اين پارامتر 
 دريافت ,  موجود روی کنترل پانل درايو STOP  وRUN توقف توسط کليدهای 

  .د گردمی 

  

 موجود روی برد کنترلی به REV    وFWD ترمينالهای  اگر بخواهيد بوسيله 
 و 01روی   را بر02-01 فرمان حرکت و توقف بدهيد بايستی پارامتر  ,درايو 

  . قرار دهيد 02يا 

 می خواهيد به درايو RS485 دی هم که با استفاده از درگاه سريال در موار
  .  تنظيم کنيد04 و يا 03روی   را بر02-01فرمان بدهيد پارامتر 
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  از چه طريقی کنترل   درايو سرعت 
  می شود؟
از چه  , سرعت درايو  می توانيد تعيين نماييد که02-00 با استفاده از پارامتر
  طريقی کنترل شود؟

 قرار دارد يعنی سرعت درايو 00روی    بطور کارخانه ای بر02-00ارامتر پ
  تنظيم 02-15قابل تغيير است و در پارامتر   , موجود روی درايواز کنترل پانل 

  . ميگردد 

 تعريف می کنيد که برای down و  up اگر دو ورودی ديجيتال را به صورت 
 قرار 00 را روی 02-00ارامتر بکار رود  بايستی پ, افزايش يا کاهش سرعت 

  .دهيد
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 سرعت را تغيير دهيد پارامتر AVI اگر بخواهيد با استفاده از ورودی آنالوگ 
يک ولوم معمولی و طبق  در اين حالت با.  قرار گيرد 01 بايستی روی 00-02

  .می توانيد سرعت درايو را کنترل کنيد , شکل زير

  

 

 نيز می توانيد سرعت mA 20  تا 4mA بين يک ورودی آنالوگ جريان  با
قرار می   02روی  بر  02-00پارامتر , در اين حالت . درايو را کنترل کنيد

  . گيرد
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  بر02-00 هم پارامتر RS 485برای کنترل سرعت از طريق درگاه سريال 
  .  قابل تنظيم است 05 و 04روی 
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  پارامترهای پرکاربرد 
 را معرفی می VFD-B پرکاربرد درايو  دادی از پارامترهای تع , جدول زير

   . کند

  پارامتر   توضيح  تنظيم کارخانه 
  00-01  .جريان نامی درايو را نشان می دهد  فقط خواندنی

  بازگشت به تنظيمات کارخانه  00
  قفل نمودن پارامترها و کی پد = 8

  بازگشت به تنظيمات کارخانه =10

02-00  

روی نمايشگر  در حالت عادی بر ,کدام متغير   00
  نشان داده می شود؟

  . فرکانس تنظيمی برای درايو را نشان دهد =00
  .فرکانس خروجی درايو رانشان دهد =01

03-00  

  روش کنترلی درايو و موتور   00
   سادهV/F روش  =00
   ساده به همراه انکودر V/F روش  =01
 vector روش کنترل برداری  =02
   به همراه انکودرvector روش  =03

 00-09 

60    HZ   حداکثر فرکانس خروجی درايو   
 ) هرتز 400 هرتز تا 50از (

00-01 

60    HZ  خروجی در  ولتاژ زمانی که  ,فرکانس خروجی
  .حداکثر خود قرار دارد

01-01  
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 400    V  01-02   حداکثر ولتاژخروجی  
تا % 1حد باال برای فرکانس خروجی درايو از  100%

120%  
07-01  

  مدت زمان افزايش سرعت درايو    ثانيه10 
  Acceleration 

01-09  

   مدت زمان کاهش سرعت درايو   ثانيه10
Deceleration 

01-10 

  -مرجع سرعت درايو   00
 و در روی کنترل پانل درايو سرعت بر =00

 تنظيم شود و يا از دو روودی ,    15-02پارامتر 
upو   downود استفاده ش .  
  سرعت را کنترل  , AVI ورودی آنالوگ  =01

  ).ولت+ 10ولتاژ بين صفر تا (می کند
  سرعت را کنترل  , ACI ورودی آنالوگ  =02

  ) ميلی آمپر20 تا 4جريان بين (می کند 
 RS485 کنترل سرعت توسط درگاه  =05و 04

02-00 

  -مرجع فرمان درايو 00
 ليدهای فرمان حرکت و توقف با استفاده از ک =00

Runو  stop روی کنترل پانل   
فرمان حرکت و توقف ازطريق  =02و 01

  ... وREV  وFWD ترمينالهای ورودی 

01-02 

  روش توقف موتور 00
   Ramp توقف به صورت  =02و 00
 free  و توقف به صورت آزادانه = 03و 01

run  

02-02  

9   KHZ   فرکانس کرير سوئيچينگ  igbt  
  
  

02-03 
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  محدود نمودن جهت چرخش موتور  00

  . چرخش در هر دو جهت مجاز است =00
  .ممنوع است, چرخش در جهت چپگرد  =01
  .  ممنوع است , چرخش در جهت راستگرد= 02

04-02 

انتخاب روش استارت دوسيمه يا سه سيمه برای  00
  وروديهای ديجيتال 

 2wire روش دو سيمه  =01و  00 
 wire 3 روش سه سيمه  =02 

02-05  

  

  . تفاوت بين حالت دو سيمه و سه سيمه را نشان می دهد ,  شکل های زير
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, و يا کليدهای چرخان , از کليدهای صفر و يک ) 2wire (در روش دو سيمه 
 start   فشاری از شستی های) 3wire (استفاده می شود و در روش سه سيمه 

   stop و
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  پارامتر  ضيحتو  تنظيم کارخانه
, وقتی برق ورودی درايو  ,استارت مجدد درايو   00

همچنان , قطع و وصل می شود و فرمان حرکت 
  . وصل است, ای ورودی هروی ترمينال بر

  . استارت نشود ,  درايو= 00
  . استارت مجدد شود , درايو =01

06-02  

 RA-RB-RC تعيين عملکرد برای رله خروجی   08
  )FAULT(خطای درايو =08

03-00  

 MO1  تعيين عملکرد برای خروجی ديجيتال   01
  )Run.(درايو در حال کار است =01

03-01 

 MO2  تعيين عملکرد برای خروجی ديجيتال  02
  به يک فرکانس مشخص رسيده , درايو =02

02-03 

 MO3 تعيين عملکرد برای خروجی ديجيتال  20
  )Ready .(آماده به کار است  , درايو =20

03-03  

 AFM تعيين عملکرد برای خروجی انالوگ   00
  .فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد =00

05-03 

  کنترل عملکرد فن خنک کننده درايو 00
  .همواره در حال کار باشد =00
 وارد مدارکننده فن خنک ,   Run فرمان  با =02

  .  می گردد
شروع ,  فن igbt در صورت افزايش دمای = 03

  .می کندبه کار 

12-03  
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  تا  MI1 تعيين عملکرد برای وروديهای ديجيتال   
MI6 

04-04 
   تا 

04-09 
 که توسط 15 تا فرکانس ثابت 1 فرکانس ثابت   

  . قابل انتخاب هستند, وروديهای ديجيتال 
00-05  
  تا

14-05 
 بطور اتوماتيک برای dc  باس کنترل ولتاژ    ولت780

   ge over voltaجلوگيری از خطای 
  غيرفعال نمودن = 00

00-06  

محدود نمودن جريان خروجی درايو در زمان   170%
افزايش سرعت و امکان کاهش فرکانس برای کم 

  کردن جريان خروجی درايو 

06-01 

 محدود نمودن جريان خروجی درايو در زمان کار   170%
با سرعت ثابت و در حالت عادی و امکان کاهش 

  دن جريان فرکانس خروجی برای کم کر

02-06 

  حفاظت موتور در برابر اضافه بار حرارتی  00
  غيرفعال=02
برای موتورهايی که دارای سيستم خنک  =01

  .کننده جداگانه هستند فعال شود
  . برای موتورهای معمولی فعال شود =00

06-06  

مدت زمان برای اعالم خطای اضافه بار حرارتی      ثانيه60
  موتور

07-06  

سه تا از خطای های قبلی درايو   فعلی وکد خطای  -
   .را نشان می دهد

08-06  
  تا 

11-06  
  07-00  نسبت به جريان نامی درايو جريان نامی موتور%   100
% 40جريان بی باری موتور که معموال %   40

  . جريان نامی موتور است
01-07  
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  f/ v 07-02افزايش گشتاور اوليه درايو در مد   0
 04-07    سيم پيچی موتور تعداد قطبهای  4

   فعال نمودن اتوتيون موتورو درايو  00
  غيرفعال  =00
  فعال نمودن اتوتيون = 02و   01

05-07 

 به سيم dc پارامترهای مربوط به تزريق جريان  
  در ابتدا و انتهای حرکت  پيچی موتور

00-08  
  تا 

03-08  
تعداد دفعات مجاز برای ری ست نمودن خطای  00

  بطور اتوماتيک , وسط درايودرايو ت
14-08  

 برای فعال شدن چاپر dc  باس سطح ولتاژ    ولت760
   مقاومت ترمز

17-08  

 pid  00-10 پارامترهای مربوط به کنترل   -
  تا 

09-10  
   برحسب نوع بار v/f انتخاب نوع منحنی   00

   قابل تنظيم v/f منحنی = 00
ای منحنی های مربوط به باره...= و  02 و 01 

  ...خاص مثل پمپ و فن و

00-11  
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 ليست خطاهای درايو دلتا
Delta VFD-B 

 

 

   

  نام خطا  توضيح
  –خطای اتصال کوتاه در خروجی درايو 

)over current(  
 باز کنيد و به W  وV  وU موتور را از زير ترمينالهای خروجی 

,  تکرار شد OC فرمان حرکت دهيد اگر باز هم خطای , درايو 
 . نياز به تعمير دارد ,  درايو

موتور و کابل موتور را ,  نيامد OC اما اگر بدون موتور خطای 
 .چک کنيد که اتصال کوتاه نداشته باشد 

.  که مدت زمان افزايش سرعت است را بيشتر کنيد01-09 پارامتر 
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

OC       
            
OCC    

             

  ) Over voltage ( خطای اضافه ولتاژداخلی درايو 
وصل می شود اين  ,اگر بالفاصله پس از اينکه برق ورودی درايو 

فازهای ورودی را چک کنيد که بيش از حد   خطا رخ دهد ولتاژ

Ou 
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نياز به تعمير  , اگر برق ورودی در حد نرمال است درايو. نباشد 
 .دارد 

و به خصوص در  ,طا در زمان کار کردن درايو اما اگر اين خ
رخ می دهد مقاومت ترمز را چک کنيد و  ,زمان کاهش سرعت 

مقاومت ترمز , نصب نيست , روی درايو , اگر مقاومت ترمز 
 . نصب کنيد 

 را افزايش 01-10همچنين مدت زمان کاهش سرعت در پارامتر 
 . دهيد

  . بگيريد  تماس 09132211861برای تعمير با شماره 
  –حرارت بيش از حد در داخل درايو 

فن خنک کننده درايو را چک کنيد مسير عبور هوا در بين پره های 
 . خنک کننده رادياتور را هم بررسی نماييد 

, ظاهر گردد , بالفاصله پس از روشن شدن درايو , اگر اين خطا 
 کردن موتور درايو نياز به تعمير دارد اما اگر بعد از چند دقيقه کار

 .اين خطا ظاهر گردد مشکل از سيستم خنک کننده درايو است , 
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

OH       
           

 )Low voltage(–کاهش ولتازداخلی درايو  
 اگر بالفاصله پس از اينکه برق ورودی درايو را وصل می کنيد 

 دی درايو را چک کنيد اگر ولتاژاين خطا ظاهر گردد برق ورو
 .نياز به تعمير دارد , در حد نرمال است درايو , ورودی 

اين خطا ظاهر , اگر پس از اينکه به درايو فرمان حرکت می دهيد 
 . نياز به تعمير دارد , می گردد نيز درايو 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

Lu         
          

 )over Load(فه بار روی موتور اضا
جريان هر سه فاز خروجی درايو که به طرف , با آمپرمتر چنگکی 

هر سه جريان بايد برابر همديگر . موتور می رود را اندازه بگيريد
 .نوشته شده , و کمتر از مقداری باشد که روی پالک موتور

ير دارد درايو نيازبه تعم,  متفاوت بود , اگر جريانهای روی سه فاز 
کمتر از مقدار نوشته شده روی پالک , موتور اما اگر جريان  .

OL        
           

OL1      
           

OL2      
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درايو مشکل داخلی , بزند ...  وOL موتور باشد و باز هم خطای 
 .دارد 

   . درايو را يکبار تنظيم کارخانه کنيد
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

  -خطای ارتباطی –خطای ارتباط داخلی درايو 
  . درست نيست, کابلهای ارتباطی و يا پروتکل ارتباطی 

 CE-      
             

  –اضافه جريان در زمان افزايش سرعت درايو 
اين خطا می تواند به دليل اتصال کوتاه در خروجی درايو و يا به 

 .  باشد ACC ن دليل کم بودن مدت زما
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

OCA    
            

 –اضافه جريان در زمان کاهش سرعت درايو  
اين خطا می تواند به دليل اتصال کوتاه در خروجی درايو و يا به 

 . باشد DEc دليل کم بودن مدت زمان 
  . ريد  تماس بگي09132211861برای تعمير با شماره 

Ocd     
            

 –اضافه جريان در زمان کار عادی و در سرعتهای ثابت 
 . دليل اين خطا می تواند يک اتصال کوتاه در خروجی درايو باشد

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

Ocn     
            

External fault –  
يجيتال اعمال شده خطای خارجی که توسط يکی از وروديهای د

  . است

 EF        
           

  –خطای سخت افزاری داخل درايو  
ابتدا يکبار درايو را تنظيم کارخانه کنيد . نياز به تعمير دارد , درايو 

 . تعميربرای اگر حل نشد بفرستيد 
 .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

CF1      
            

CF2      
            

CF3      
            

HPF       
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 Ground fault – خطای اتصال به زمين 
کابل موتور را از خروجی درايو باز کنيد و بررسی   موتور و

رخ نداده باشد , يا سوراخ شدن عايق کابل , نماييد که اتصال بدنه 
 .  دنياز به تعمير دار , اگر موتور و کابل سالم بود درايو.

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

 GFF     
            

 . فعال نيست  base block  ورودی 
 تعريف  Enable به عنوان ورودی ,  يکی از وروديهای ديجيتال 
  . شده و فعال غير فعال است

 bb       
           

ربوط به و يا قطع شدن سيم م, روی ورودی انالوگ   خطا بر
  سنسور يا ورودی آنالوگ 

 AnLEr  
           

  –خطا در زمان اتوتيون 
مراحل , پارامترهای موتور را چک کنيد و دوباره با دقت وارد کنيد 

  . اتوتيون را دوباره تکرار نماييد

 AUE     
           

 - قطع بودن موتور از خروجی درايو و يا کم بودن بار روی موتور
  .   تماس بگيريد09132211861مير با شماره برای تع

LC        
            

 . يکی از فازهای ورودی  درايو قطع شده است
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

 PHL      
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