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 کيلو وات تا 0.4 ساخت شرکت هيوندای در توانهای بين N700Eدرايو مدل 
 .  کيلو وات توليد و عرضه می شود3.7

   KW 132  تا   KW 5.5  نيز  در محدوده  توان بين    N700درايو مدل  
 . توليد ميگردد 

 مدار و تنظيمات    توضيح  داده ميشودE 700Nمدل  فقط  , در اين راهنما 
    . خواهد شد توضيح داده ,   در  يک راهنمای ديگر  N 700درايو  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را نشان می دهد     N700E درايو یدار قدرت و کنترلم  ,  زيرهای شکل

  



  



  

  

  

  

  

  



  

  

   OI     وO گ دو ورودی آنالو   ,6 تا 1 اين درايو دارای شش ورودی ديجيتال 
و   12 و 11نزيستوری ادو خروجی ديجيتال تر  ,AL يک خروجی رله ای , 

  .  می باشد FM يک خروجی آنالوگ 

برای استارت در جهت راستگرد و ترمينال   1   ترمينال ورودی ديجيتال شماره
  . برای استارت در جهت چپگرد است    2

 

وجود دارد که  ,لهای کنترلی يک ديپ سوئيچ در سمت راست و باالی ترمينا
  .  را مشخص می کند source   وsink   حالت

  

  

  

  

  



  

  

  

 قرار دارد و   NPN   يا  sink اين سوئيچ در حالت  ,بطور پيش فرض 
 به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال کليد ها به وروديهای CM1 ترمينال 

  . ديجيتال بکار می رود 

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

مشترک برای  به عنوان ترمينال P24 يا + 24 از ترمينال اما اگر بخواهيد
و يا    source وروديها استفاده کنيد ديپ سوئيچ مورد نظر را بر روی حالت 

PNP   بايد قرار دهيد .  

  
  

  

  

  

  



  

  

  

  

و ورودی    از نوع ورودی آنالوگ ولتاژO ورودی آنالوگ ,  بطور پيش فرض 
  . استmA 20  تا 4  ورودی  آنالوگ جريان  OIآنالوگ 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

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

  

و  کليدهای جهت باال و  STR    وFUNC   از چهار کليد, برای تنظيم پارامترها 
  . استفاره ميشود , پايين  

 save    يا  دن پارامتر و يعنی ذخيره کرSTORE   به معنی  ,  STRکليد 
  . پارامتر می باشد



 . را فشار دهيد FUNC   ابتدا کليد, سترسی به پارامترها برای د

  . ظاهر می شود d01   پارامتر

  و سپس پارامترهای d17  تا d02  اگر کليد جهت باال را بزنيد پارامترهای 
F01 تا  F04 و بعد منوهای  A--  و  b--  و c-- و H-- ی گردد ظاهر م. 

 را خواهيد A01  را فشار دهيد پارامتر FUNC اگر کليد --A روی منوی   بر
 .  حرکت کنيدA65 ديد و با کليد جهت باال و پايين می توانيد تا پارامتر 

  ... و     است  b هم  شامل پارامترهای گروه   --bمنوی 

  

  

  



  

  

  

  

   بازگشت به تنظيمات کارخانه
 1روی   را برb13   اوليه کارخانه ابتدا بايد پارامتر برای بازگشت به تنظيمات

  .انتخاب شود , تنظيم کنيد تا استاندارد اروپايی 

  

.  را فشار دهيد STR قرار دهيد و کليد   1روی   را برb12  سپس پارامتر 
  . صفر خواهد شد , b12 تنظيم کارخانه می شود و پارامتر  ,بنابراين درايو 

  
  

  

  

  



  

  

  

   ای نمايشیپارامتره
  .  متغيرهای داخلی درايو را نمايش می دهندd17  تا d01 پارامترهای 

  .  را معرفی می نمايدd17  تا d01   پارامترهای  , جدول زير

  پارامتر  توضيح
 d01  . فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد

 d02  . درايو را نشان می دهد  جريان خروجی 
 d03  . ا نمايش می دهددرايو ر  خروجی ac    ولتاژ

 به r  به معنی راستگرد و F   جهت چرخش موتور را نشان می دهد 
  . معنی چپگرد است

d04 

 d05  .  را نمايش می دهدpid  مقدار فيدبک در حالت 
 .  را نشان می دهد6 تا 1 وضعيت وروديها ی ديجيتال 

  

d06 

 را 12 و 11ای ديجيتال و خروجيه   AL وضعيت رله خروجی 
 نشان 
 . می دهد

  

d07 

 d08  . موتور را نمايش می دهدRPM سرعت 



  d09  .  توان مصرفی موتور را نشان می دهد
 d12  .  داخلی درايو را نشان می دهدdc ولتاژ باس 

 d13  .  خطای فعلی درايو را نشان می دهد
 d14  . را نشان می دهد سه تا از آخرين خطاهای درايو 

d15 
d16 

 تعداد خطاهای درايو از ابتدا تا حاال را به صورت يک شمارنده 
  . نگهداری می کند

d17 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

فرمان حرکت و توقف , چگونه به درايو 
  بدهيم ؟

 .  مرجع فرمان اين درايو را مشخص می کند  20Aپارامتر 

قرار دارد يعنی با استفاده از   1  ویر  برA 02پارامتر , بطور پيش فرض 
فرمان حرکت و توقف ,  می توانيد به درايو 6 تا 1ترمينالهای ورودی ديجيتال 

  . بدهيد 

 برای 2 برای فرمان در جهت راستگرد و ترمينال 1ترمينال , در حالت معمول 
  . فرمان در جهت چپگرد است 

  

  وRUN ا استفاده از کليدهای  تنظيم کنيد بصفرروی   را برA02 اگر پارامتر 
STOPفرمان حرکت و توقف , رايو  موجود روی کنترل پانل می توانيد به د
  .بدهيد

  

  



  

  

  

  

  

  از چه طريقی کنترل  , سرعت درايو
  می گردد؟

  . مرجع سرعت اين درايو را مشخص می کند  01Aپارامتر 

ت درايو يعنی سرع قرار دارد    1  روی   بطور پيش فرض برA 01پارامتر 
  .  تنظيم می شودIO    وO از طريق وروديهای آنالوگ 

  
 , با استفاده از يک ولوم بطور مثال می توانيد طبق شکل زير, در اين حالت 

  . سرعت درايو را کنترل کنيد



  
سرعت را  , روی کنترل پانل  موجوداگر می خواهيد با استفاده از پتانسيومتر

  .  قرار دهيد  صفر روی  ر را بA01 تغيير دهيد پارامتر 

از طريق کليدهای جهت باال و جهت پايين روی  , اگر هم می خواهيد سرعت
  . قرار دهيد  2   را رویA 01کنترل پانل تنظيم شود پارامتر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  کاربرد پارامترهای پر
   را معرفی N700E کاربرد درايو  تعدادی از پارامترهای پر , جدول زير

  . مايدمی ن

 پارامتر  توضيح  تنظيم کارخانه
  – مدت زمان افزايش سرعت درايو    ثانيه10

 Acceleration 
F02  

  – مدت زمان کاهش سرعت درايو   ثانيه10
Deceleration 

F03  

 ,  راستگرد يا چپگرد نمودن جهت چرخش موتور  0
  بدون جابجايی کابل خروجی درايو 

  راستگرد = 0
  چپگرد = 1

F04 

    سرعت درايومرجع  1
  تنظيم سرعت بوسيله ولوم روی درايو = 0
 OI و  Oتنظيم سرعت با وروديهای آنالوگ  =1
  کنترل سرعت بوسيله کنترل پانل روی درايو = 2

A01 



  
   مرجع فرمان درايو  1

 روی stop  وRun فرمان بوسيله کليدهای = 0
  کنترل پانل

تا  1فرمان از طريق ترمينالهای ديجيتال ورودی  =1
6  

A02 

60    HZ  فرکانس Base در منحنی  v/f A03 
60    HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو در منحنی  V/F 

 

A04 

0     HZ وقتی که ورودی های ,  فرکانس خروجی درايو 
  .قرار دارد   در حداقل خودOI    ياO آنالوگ 

A05 

60    HZ  تی که ورودی انالوگ وق , فرکانس خروجی درايو 
Oيا    OI قرار دارد  در حداکثر مقدار خود .  

A06 

 A07  يا جريان ورودی آنالوگ  حداقل مقدار ولتاژ% 0%
 A08  يا جريان ورودی آنالوگ حداکثر برای ولتاژ% 100%

5     HZ  1 سرعت ثابت  A11 
10     HZ  2 سرعت ثابت  A12 
15     HZ  3 سرعت ثابت  A13 
20     HZ  4 سرعت ثابت  A14 
30     HZ  5 سرعت ثابت  A15 
40     HZ  6 سرعت ثابت  A16 
50     HZ  7 سرعت ثابت  A17 



60     HZ  8 سرعت ثابت  A18 
0.5     HZ  فرکانس  jog A26 

  اوليه و روش افزايش گشتاور راه اندازی   نوع  0
  . بطور دستی تنظيم شود= 0
  . بطور اتوماتيک تنظيم شود= 1

A28 

 مقدار افزايش گشتاور راه اندازی درايو در سرعتهای  2%
  کم 

A29 

   برحسب نوع بار V/F  نوع منحنی  0
 خطی برای بار های با گشتاور ثابت V/F منحنی = 0

  ...ميکسر و, مثل نوار نقاله 
   غير خطی برای پمپ و فن V/F منحنی  =1
 بدون سنسور برای vector روش کنترل  =2

  بارهای سنگين و باالبر

A31 

به سيم پيچ استاتور   dc  پارامترهای تزريق جريان  -
  برای ترمز, موتور 

A33 
 تا

A37 
60    HZ  حد باال برای فرکانس خروجی درايو   A38 

0    HZ  حد پايين برای فرکانس خروجی درايو   A39 
   Dec  وACC  شکل منحنی های  0

 Linear نحنی خطی م= 0
 S منحنی به صورت شکل =1

A59 
A60 

   نوع عملکرد فن خنک کننده درايو  0
  . همواره در حال کار باشد= 0
 .  است فعال شودRun فقط وقتی درايو در حالت = 1

A65 

 pid A70  پارامترهای کنترل  
 تا

A85 
  مقدار مجاز برای اضافه بار %  حداکثر  180%

  )ان نامی درايو نسبت به جري180%(
b07 



 b08  مدت زمان مجاز برای اضافه بار     ثانيه1 
   قفل نمودن پارامترها   

 فعال گردد همه پارامترها قفل SFT اگر ورودی = 0
 b09 گردد به غير از 

  . قفل شود b09 همه پارامترها به غير از = 2

b09 

5     HZ فرکانس کرير  b11 
   يوکد کشور مورد استفاده درا  0

  کره جنوبی= 0
  اروپا= 1
  امريکا = 2

b13 

   بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه  0
  .حافظه خطاها پاک شود = 0
  بازگشت به تنظيمات کارخانه= 1

b12 

  روش توقف موتور  0
   کاهش سرعت Ramp توقف به صورت = 0
 free run توقف آزادانه = 1

b25 

ز ورودی  فعال يا غير فعال نمودن خطای قطع فا -
  درايو 

b27 

   فعال يا غير فعال نمودن چاپر ترمز داخلی  1
  غير فعال = 0
  و غير فعال در حالت Run فعال در حالت = 1

stop   
  فعال در هر حالت = 2

b32 

 b33  %50تا % 10 چاپر ترمز  Duty مقدار   10%
 C01  6 تا 1 پيکربندی وروديهای ديجيتال  

 تا
C06 

  له خروجی  تعيين عملکرد ر 5
  FAULT  خطای درايو= 5

C13 



  11 تعيين عملکرد خروجی ترانزيستوری  1
  رسيدن به يک فرکانس = 1

C14 

   12 تعيين عملکرد خروجی ترانزيستوری  0
  .  فعال گرددRun در حالت = 0

C15 

   درايوموتور و فعال يا غير فعال نمودن اتوتيون   0
  غير فعال = 0
  فعال = 1

H01 

استفاده ,ز اطالعات موتور و اطالعات استاندارد ا= 0  0
  )جداول داخلی درايو . (گردد

برای کنترل , از اطالعات حاصل از اتوتيون = 1
   .حرکت موتور استفاده شود

H02 

 H03   اسب بخار)HP ( توان نامی موتور  پالک موتور
 H04   تعداد قطب های موتور  4

 A(  H05(جريان نامی موتور  پالک موتور
 A(  H06(جريان بی باری موتور   پالک موتور
 H07  لغزش نامی موتور%    پالک موتور

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   مراحل اتوتيون
    05H تا  03Hوارد نمودن پارامترهای موتوراز  -1

روی کنترل پانل قرار دهيد تا درايو از طريق  مرجع فرمان درايو را  -2
 .فرمان بگيرد ,کليدهای روی کنترل پانل 

0=02A 

  . تنظيم کنيد, مرجع سرعت درايو را روی پتانسيومتر روی کنترل پانل  -3

0=01A 

 dc 0=33A  غير فعال نمودن تزريق -4 

  02H=1  و 01H=1فعال نمودن اتوتيون  -5

به درايو فرمان حرکت بدهيد و پتانسيومتر ,  روی کنترل پانل Run  با کليد -6 
  . بار و شفت موتور آزاد باشدموتور هم بدون . هم روی حداکثر خود باشد 

  . صبر کنيد, تا پايان اتوتيون  -7

  

  

  



 

 

 ليست خطاهای درايو هيوندای
N700E 

 

 

  کد خطا  توضيح
 –اتصال کوتاه يا اضافه جريان در خروجی درايو 

OVER  CURRENT  
بدون موتور به . باز کنيد , موتور و کابل موتور را از خروجی درايو 

, اگر باز هم همين خطاها تکرار شد .دهيد فرمان حرکت ب, درايو 
  .درايو مشکل داخلی داشته و نياز به تعمير دارد 

موتور و کابل موتور را چک کنيد که سوختگی يا اتصال کوتاه در 
  . وجود نداشته باشد, کابل يا سيم پيچ موتور 

خطا نمی دهد , اگر موتور و کابل سالم است و درايو هم بدون موتور 
 .  درايو را تنظيم کارخانه و تنظيم مجدد کنيد, يکبار 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

E01 
E02 
E03 
E04    

          
  E34  

          
      

 .خطای اضافه بار موتور است 
OVER  LOAD  

جريان هر سه . بار روی موتوررا بررسی کنيد که بيش از حد نباشد 
هر سه جريان بايد , مپرمتر چنگکی اندازه بگيريد آا فاز موتور را ب

بايد کمتر از مقداری باشد که , مساوی همديگر باشند و مقدار جريان 

E05    
          

   
E17    

          



با هم متفاوت , اگر جريان فازها . قيد شده است , روی پالک موتور 
در , در صورتی که جريان موتور . درايو نياز به تعمير دارد , بود 

 .  درايو را تنظيم کارخانه و تنظيم مجدد کنيديکبار , حد نرمال بود
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

   

 روی مقاومت ترمز خطای اضافه بار بر
  

E06    
          

    
  –خطای اضافه ولتاژداخلی درايو  
)Over voltage( 
 

برق ,  رخ دهد , له پس از روشن شدن درايوبالفاص, اگر اين خطا 
در حد نرمال بود , ورودی  ورودی درايو را چک کنيد اگر ولتاژ

اما اگر اين خطا در زمان کار و به .نياز به تعمير دارد ,درايو 
مقاومت ترمز روی , خصوص در زمان کاهش سرعت رخ می دهد

 . درايو نصب گردد
  . تماس بگيريد  09132211861برای تعمير با شماره 

E07    
          

   

 EEPROM خطای حافظه داخلی درايو 
   

 , برطرف نشد درايو ,اگر خطا .يکبار درايو را تنظيم کارخانه کنيد 
 .تعمير دارد  نياز به

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

 E08   
          

    

 –داخلی درايو   خطای کاهش ولتاژ
UNDER   VOLTAGE  

در حد  , اگر برق ورودی درايو. برق ورودی درايو را چک کنيد 
درايو نياز به تعمير  ,نرمال است و باز هم اين خطا روی می دهد 

 . دارد 
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

  

 E09   
          

    

 –روی سنسورهای جريان  خطا بر
  

E10    
          



 .دارددرايو نياز به تعمير 
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

  

 CPU  مشکل داخلی درايو برروی 
 

E11    
          
  

 )External fault ( خطای خارجی
  

E12    
          

    
 – خطای ارت 

EARTH   FAULT  
, ايو باز کنيد و به در, موتور و کابل موتور را از خروجی درايو 

مشکل داخلی , درايو,  دادE14 فرمان حرکت بدهيد اگر باز هم خطای 
ی عايق گموتور و کابل را بررسی کنيد که اتصال بدنه و يا پار. دارد

 , کابل و موارد مشابه نداشته باشد اگر موتور و کابل سالم است درايو
 . نياز به تعمير دارد

  . يريد  تماس بگ09132211861برای تعمير با شماره 

E14    
          

    

 قطع شدن يکی از فازهای ورودی درايو
  

 E20   
          

    
 –افزايش حرارت داخلی درايو  

OVER  HEAT  
روی رادياتورهای خنک کننده درايو را چک  فن و مسير عبور هوا بر

اگر اين خطا بالفاصله پس از . دمای بدنه درايو را بررسی کنيد . کنيد 
 .مشکل داخلی دارد ,  شدن درايو ظاهر گردد درايوروشن 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

E21    
          

   

    E60   مشکل ارتباطی بين درايو و کنترل پانل
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