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 کيلو وات توليد7.5 کيلو وات تا0.2 در توانهای بينVFD-M  درايو مدل

.می گردد

  

.مدار قدرت و کنترل اين درايو را نشان می دهد  ,شکل زير
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,   نيز وتورو م   وصل می شود  L3    وL2    وL1  برق ورودی به ترمينالهای 
 .متصل می گردد   W   وV   وU به 

) braking Resistor( در صورتی که نياز به استفاده از مقاومت ترمز باشد 
 .  وصل کنيدB2  وB1 به ترمينالهای 

  

 M5  تا M0    ورودی ديجيتال  شش  درايو دارای اين , در بخش مدار کنترلی 
 . است 

و   برای استارت در جهت راستگرد M0     ورودی  بطور پيش فرض ترمينال
  .  برای استارت در جهت چپگرد استM1    ترمينال ورودی

 هم M5    وM4    وM3     برای ری ست خطاها و سه ورودیM2   ورودی
 .بکار می رود   ,برای انتخاب سرعتهای ثابت 

برای اتصال وروديهای    , هم به عنوان ترمينال مشترک GND     ترمينال
  .در نظر گرفته می شود , جيتال دي
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 رله  خروجی يک   , ACI     وAVI     دو ورودی آنالوگ اين درايو دارای
 يک  و   MO1يک خروجی ديجيتال ترانزيستوری   ,  )RA-RB-RC (  ای

 .  نيز می باشدAFM نالوگ آخروجی 

 dc    ک ولتاژ می توانيد با استفاده از يAVI    با استفاده از ورودی آنالوگ
  .سرعت درايو را کنترل کنيد , ولت + 10 تا 0بين 

+ 10 تا 0 بين dc    می توان ولتاژ,   با يک ولوم معمولی هم طبق شکل زير
  .  فراهم نمودAVI ولت برای ورودی 

 

 

 
  

 ورودی بين dc  از نوع ورودی جريان است که جريان ACI نالوگ آورودی 
 . قبول می کند ,  کنترل سرعت درايومپر را برایآ ميلی 20 تا 4
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   چگونگی کار با کنترل پانل
 .کنترل پانل موجود روی اين درايو را نشان می دهد  , شکل زير

 
  

 و کليد جهت باال و ENTER  و MODE از چهار کليد   ,برای تنظيم پارامترها 
  . جهت پايين استفاده می شود

  بکار , رت و متوقف نمودن درايو  هم برای استاstop    وRun کليدهای 

  . می رود
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استفاده   ,از پتانسيومتر روی کنترل پانل هم می توانيد برای کنترل سرعت درايو 
  . کنيد 

  .  را فشار دهيد ENTER کليد , برای پروگرام نمودن درايو و تغيير پارامترها 

  .ن می دهد  را نشاF60.0 عدد , وقتی درايو در حالت توقف است بطور مثال 

  . ظاهر می شود P00 يعنی ,  اولين پارامتر ENTER  با زدن کليد 

  .با کليدهای جهت باال و پايين می توانيد بين پارامترها حرکت نماييد 

,  را بزنيد ENTER روی هر پارامتری که می خواهيد تغيير دهيد کليد    بر
با کليدهای جهت باال و مقدار آن را . ظاهر می گردد  ,مقدار داخل آن پارامتر 

 .  نماييدsave مقدار جديد را  , ENTER جهت پايين تغيير دهيد و با زدن کليد 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه

 می توانيد تمامی پارامترهای اين درايو را Pr.76 (P76 (با استفاده از پارامتر 
  . تنظيم کارخانه کنيد

  10  يا  09  روی  بر  بايستی  را 76P   پارامتر مقدار,  منظور  برای اين
   .قرار دهيد

 HZ  50  قرار گيرد بر اساس پارامترههای 09روی   برP76 اگر پارامتر  
  . تنظيم کارخانه می شود

 تنظيم کارخانه HZ 60 بر اساس پارامترهای ,  تنظيم شود 10اگر هم بر روی 
 .می گردد 

 .  صفر می شودP76 مقدار پارامتر ,   پس از اينکه درايو تنظيم کارخانه شد
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 از چه طريقی کنترل , سرعت درايو 
  می شود؟

از چه  ,  می توانيد تعيين کنيد که سرعت درايو 00Pبا استفاده از پارامتر 
 .طريقی کنترل  شود

  

 

 تنظيم شده يعنی با استفاده از 00روی   بر,  بطور پيش فرض  00Pپارامتر 
 می توانيد ENTER انل مثل کليد جهت باال و پايين و کليد کليدهای روی کنترل پ

  . سرعت درايو را تغيير دهيد

  

  
    تعميرات تخصصی اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان   



    تعميرات تخصصی اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان   

  

  

  .  را معرفی می نمايدP00 گزينه های ممکن برای پارامتر  ,  جدول زير

 مقدار پارامتر  توضيح
 P00=00  تغيير فرکانس توسط کليدهای روی کنترل پانل 

 با استفاده از يک AVI تغيير فرکانس از طريق ورودی آنالوگ 
  ولت + 10 بين صفر تا dc  ژولتا

P00=01 

 و بوسيله ACI کنترل  فرکانس با استفاده از ورودی آنالوگ 
 20mA  تا 4 بين dc يک جريان 

P00=02 

 RS485 P00=03  کنترل فرکانس و سرعت از طريق درگاه سريال 
رل  کنترل  سرعت درايو بوسيله پتانسيومتر موجود روی کنت

  پانل درايو
P00=04 
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فرمان حرکت و توقف  ,چگونه به درايو 
  بدهيم؟

از چه طريقی فرمان ,  می توانيد تعيين کنيد که درايو  01Pبا استفاده از پارامتر 
  .حرکت و توقف می گيرد

تنظيم شده    00   یرو  بر  )در کارخانه(   بطور پيش فرض 01Pپارامتر 
,  روی کنترل پانل می توانيد به درايو stop  وRun يعنی با استفاده از کليدهای 
  . فرمان حرکت و توقف بدهيد
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    و ياM1   و   M0    اگر بخواهيد از طريق ترمينالهای ورودی ديجيتال مثل
M2    فرمان حرکت و توقف در جهت های راستگرد و چپگرد بدهيد , به درايو
  . تنظيم کنيد    02   و يا   01   روی  بايستی بر   را 01Pرامتر پا

  

 موجود stop تنظيم می کنيد کليد    01   یور  بر   را  P01پارامتر   وقتی 
 stop کليد ,   قرار دهيد  02ی ور  عمل می کند ولی اگر بر, روی کنترل پانل 

 فرمان توقف ,  ديجيتال از ترمينالهای, غيرفعال می شود و فقط   , روی درايو

  .می گيرد

  

و دو ) 3wire ( می توانيد بين دو حالت  سه سيمه P38 استفاده از پارامتر   با
  . انتخاب نماييد  , برای سيم بندی وروديها  )2wire (سيمه 

  

 يعنی وروديها در  قرار دارد   00ی ور   بطور پيش فرض برP38 پارامتر 
 فرمان M1    فرمان استارت راستگرد وM0   حالت دوسيمه هستند و ورودی

کليدها از نوع کليدهای صفر و يک و يا کليدهای چرخان . استارت چپگرد است 
  . هستند که دو حالت قطع و يا وصل دارند 
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 برای فرمان حرکت و stop    وStart اگر می خواهيد از شستی های فشاری 
 قرار دهيد در 3wire=02    روی بر بايستی P38 توقف استفاده کنيد پارامتر 

 راستگرد است با کليد صفر و يک – که برای چپگرد M1 اين حالت ورودی 
     وstart  با استفاده از شستی های M2       وM0    ولیوصل می شود

stopفرمان می گيرند  .  
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  ساير پارامترهای پرکاربرد
 را معرفی VFD-M اربرد درايو تعداد ديگری از پارامترهای پرک  , جدول زير
  . می نمايد

تنظيم 
  کارخانه

 پارامتر  توضيح

  روش توقف موتور  00
  توقف با کاهش سرعت توسط درايو  =00
 Free run   توقف به صورت آزادانه =01

P02  

50    HZ حداکثر فرکانس خروجی درايو   P03 
50    HZ  فرکانس Base در منحنی  V/F P04 

440    
HZ 

 V/F P05 تاژ خروجی ماکزيمم در منحنی  ول

  مدت زمان افزايش سرعت درايو    ثانيه10 
ACC يا   Acceleration 

P10 

   مدت زمان کاهش سرعت درايو   ثانيه10 
 Deceleration يا  Dec 

P11 

 از حالت خطی به حالت Dec    وACC  تبديل منحنی   
 S شکل 

P14 

0   HZ   1 سرعت ثابت  P17 
0   HZ  2 سرعت ثابت  P18 
0   HZ  3 سرعت ثابت  P19 
0   HZ  4 سرعت ثابت  P20 
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0   HZ  5 سرعت ثابت  P21 
0   HZ  6 سرعت ثابت  P22 
0   HZ  7 سرعت ثابت  P23 

  در جهت چپگرد   جلوگيری از چرخش موتور 00
  . چرخش در هر دو جهت مجاز است =00
  .مجاز است, فقط راستگرد = 01

P24 

 به سيم پيچ dc امترهای مربوط به تزريق جريان پار -
 dc موتور برای ترمز 

P28 
 تا

P31 
400    
HZ 

 P36   حد باال برای فرکانس خروجی درايو 

0   HZ  حد پايين برای فرکانس خروجی درايو   P37 
 M5 P39  تا M2  تعيين عملکرد وروديهای ديجيتال  -

 تا
P42 

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

P43 

 MO1 تعيين عملکرد برای خروجی ترانزيستوری  00
 . فعال گرددRun در حالت  =00

P45 

   تعيين عملکرد برای خروجی رله ای  07
  .فالت درايو را نشان می دهد =07

P46 

 پالک 
 موتور

 A(  P52(  جريان نامی موتور

 )A(ی باری موتور جريان ب  -
  .جريان نامی موتور تنظيم شود% 30  یور  بر

P53 

 P54   افزايش گشتاور اوليه درايو%  0
چه متغيری نشان  , روی صفحه نمايشگر در زمان کار  بر 06

  .داده شود 
  فرکانس فرمان درايو  =06

P64 
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6    KHZفرکانس کرير   P71 
  . می دهد سه تا از آخرين خطاهای درايو را نشان  

 P73=آخرين خطا 
P73 
 تا

P75 
  و درايو   اتوتيون نمودن موتور 00

  اتوتيون برای مقاومت اهمی استاتور  =01
... مقاومت اهمی استاتور و جريان بی باری و =02

  .محاسبه گردد

P103 

   مد کنترلی درايو  00
   ساده V/F روش کنترلی = 00
   بدون سنسورvector روش کنترلی = 01

P105 

3    HZ مقدار لغزش نامی موتور  )HZ(  P106 
   کنترل فن خنک کننده درايو  02

فعال  و يک دقيقه  , شدن درايو Run در زمان ,  فن= 00
  . خاموش شود, شدن  درايو   stop پس از 

 استارت و توقف فن همراه با استارت و توقف موتور =01
  .همواره روشن باشد= 02

P114 
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   ای خطاکده
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