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 90 کيلو وات تا 5.5در توانهای بين ,  شرکت ال اس H100 درايوهای مدل 
 .توليد می گردد, کيلو وات 

 
  . نشان داده شده است , در شکل زير , مدار قدرت و مدار کنترلی اين درايو
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با استفاده از.  می باشدP7  تاP1  ازدارای هفت ورودی ديجيتال  اين درايو
 می توانيد اين هفت ورودی را پيکربندیIN-71   تاIN-65    مترهایاپار

  .نماييد

  )FX( برای فرمان حرکت در جهت راستگردP1 ورودی  ,  بطور پيش فرض
در نظر گرفته  )RX(برای فرمان حرکت در جهت چپگرد  P2    ورودیو

  .شده است

فعال نمودنتنظيم شده و برای غيرBX   ورودیعنوان بهP3  ورودی
  .قابل استفاده است ,درايو

  . است) RST ( برای ری ست خطاهاP4 ورودی

 به عنوان سه ورودی برای انتخاب همP7   وP6     وP5    سه ورودی
  .قابل بکارگيری می باشند, هفت سرعت ثابت

  .  مقداردهی ميشوندBAS-56  تاBAS-50 رهایدر پارامت,  سرعتهای ثابت

  .  قابل مشاهده استIN-90  هم در پارامترP7  تاP1 وضعيت وروديهای
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  وNPN  دارای دو حالت SW2 روی برد کنترلی به نام  يک ديپ سوئيچ بر
PNPاست .  
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 به CMينال  قرار دارد و ترمNPN   روی   بر اين کليد  ,  بطور پيش فرض
  .عنوان ترمينال مشترک برای اتصال به کليدهای ورودی بکار می رود

  

 يک منبع تغذيه خارجی   برد کنترلی و  يا   v 24ترمينال   اما اگر بخواهيد از 
+24V برای وروديها استفاده کنيد کليد بايد در وضعيت  PNP قرار گيرد و 

 . وصل شود,     v 24  ترمينال  به  ,  باالطبق شکل , وروديها 
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  . نيز می باشدI 2      وV1     ورودی آنالوگ اين درايو دارای دو

با . ولت است + 10 تا 0و بين    از نوع ورودی آنالوگ ولتاژV1     ورودی
  قرار دهيد V1  را  بر روی   DRV-07اگر پارامتر استفاده از اين ورودی 

   .می توانيد سرعت درايو را کنترل کنيد

 می توانيد ولتاژ ,  زير طبق شکل, دو کيلو اهمی  با يک پتانسيومتر معمولی 
  . ولت تغيير دهيد+ 10 صفر تا  بين  را V1 ورودی برای 

  .   ولت ميباشد  10+  دارای  ولتاژ  آنالوگ VRترمينال 

  

 بوسيله کليد , و جريان   را می توانيد در دو حالت ولتاژI 2 ورودی آنالوگ 
SW4  , قرار دهيد. 

 تنظيم شده mA 20  تا 4برای جريان   I 2   ورودی ,  در حالت پيش فرض
  . است
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 و يک خروجیAO2     وAO1  خروجی آنالوگ دودارایاين درايو
تاRelay1  پنج عدد رله خروجی از وQ1 باز کلکتورترانزيستوری

Relay5می باشد  .  

پالس ورودی است و می توانيد از اين ورودی برای نيز برای قطارTI ورودی
  . کنترل سرعت درايو هم استفاده کنيد

يک باطری ليتيوم منگنز وجود دارد که اگر  , مدار برد کنترلی درايویوربر
. خطای باتری ظاهر خواهد شد, روی نمايشگر  دچار مشکل شود بر
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   چگونگی کار با کنترل پانل
نشان داده  , در شکل زير  ,  اين درايو روی   بر  موجود يا کيپد انل کنترل پ

 . شده است 
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  .  می باشدLCD  کليد و يک نمايشگر   يازده دارای , اين کنترل پانل 

 AUTO از طريق کنترل پانل است و کليد  برای کنترل درايو,   HAND کليد 
 و يا از طريق P7  تا P1   دیهم برای کنترل درايو از طريق ترمينالهای ورو

 .  استRS485 درگاه سريال 

  .  هم برای فرمان توقف از روی کنترل پانل می باشدOFF کليد 

  

جهت کليد  و چهار PROG    وESC     وMODE   با استفاده از کليدهای
  . اصلی هم می توانيد پارامترهای درايو را تنظيم کنيد

  .ل پانل را نشان می دهدوضعيت صفحه نمايش کنتر , شکل زير
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 يعنی درايو در   ديده می شودMON  در انتهای سمت چپ شکل باال عبارت 
  .  استMonitoring حالت 

  تغيير می کند و عبارت MON  را فشار دهيد  عبارت MODE اگر کليد 
PAR ديده می شود يعنی درايو وارد حالت پارامتر دهی می گردد .  

   وTRIP    وU&M   عبارتهای. فشار دهيد , بار ديگر  را چند MODE  کليد 
CNFظاهر می گردد  .  

  . می توانيد خطاها را بررسی کنيد TRIP در مد 

 CNF-40 بطور مثال .  هم می توانيد درايو را پيکربندی نماييد CNF در مد 
  . برای بازگشت به تنظيمات کارخانه است
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  .  نشان می دهد PAR    مدکنترل پانل را در , شکل زير 

  

 ديده می شود يعنی درايو در مد پارامتر DRV عبارت  , PAR در کنار عبارت 
  .  استDRV دهی و در گروه پارامتری 

 ديده می شود cmd  frequency 01 عبارت ,    از کنترل پانلسومدر خط 
  .  می نماييدمعرفی  را DRV-01 که پارامتر 

 جهت پايين را بزنيد تا  نشانگر بر روی پارامتر    متر کليدپارا  برای تغيير اين 
DRV-01  قرار گيرد  سپس کليد    PROG را فشار دهيد .  

, چشمک می زند مقدار آن را با کليدهای چهار جهته , عدد مربوط به اين پارامتر 
  .  گرددsave  را بزنيد تا PROG تغيير دهيد و باز هم کليد 
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 ديده ميشود PAR  عبارت , يعنی وقتی در سمت چپ صفحه,  هیددر مد پارامتر
می توانيد بين گروههای , با استفاده از کليدهای جهت  راست و جهت چپ 

 OUT    وIN    وCON    وADV    وBAS       وDRV   پارامتری مثل
 و پايين  هم می توانيد در هر کدام از اين الحرکت کنيد و با کليدهای جهت با... و
  .  بين پارامترهای آن گروه حرکت نماييدو روهها گ
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد تنظيمات اين درايو را به تنظيمات  CNF-40با استفاده از پارامتر 
  . کارخانه تغيير دهيد

  يا MON وقتی درايو را به برق وصل می کنيد در مد ,  برای اين کار
Monitoringچند بار کليد , ر می گيرد  قرا mode را فشار دهيد تا در 

  .  ظاهر گردد CNFعبارت , سمت چپ صفحه نمايشگر 
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 حرکت کنيد تا به گزينه , بين پارامترهای اين گروه , با کليد جهت باال يا پايين 
Init parameter  40  برسيد کليد  PROGرا بزنيد و اين پارامتر را بر   
  .  را بزنيد PROG  قرار دهيد و کليد   GrpALL   روی

  
ی درايو تنظيم کارخانه خواهد شد و پارامتر  تمامی پارامترها, در اين حالت 

CNF-40   بر روی  NO قرار ميگيرد   .  
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  معرفی پارامترهای پرکاربرد
  . تعدادی از پارامترهای پرکاربرد اين درايو را معرفی می نمايد , جدول زير

  پارامتر  توضيح م کارخانهتنظي
0    HZ  فرکانسی که توسط کيپد موجود روی درايو , 

  . تنظيم می گردد 
 زمانی که مرجع سرعت درايو در پارامتر 

07-DRV    1  روی   بر- Keypadو   
2-Keypad    تنظيم شده باشد فرکانسی که

 DRV -01روی کی پد تنظيم می کنيد در پارامتر 
بايد ,  در اين حالت Autoليد ک .(ذخيره می شود

  . )عال باشدف

DRV-01 

Forward  
  راستگرد

جهت حرکت راستگرد يا چپگرد برای زمانی که 
 روی OFF   وHAND  کليد  طريق درايو را از
  .کنترل می کنيد  , کنترل پانل

 Forward= راستگرد  
Reverse=  چپگرد  

DRV-02 

  -مدت زمان افزايش سرعت درايو    ثانيه20 
ACC   يا    Acceleration 

DRV-03 

  -مدت زمان کاهش سرعت درايو      ثانيه30 
 Dec   يا    Deceleration  

  
  
  

DRV-04 
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FX/RX-1  مرجع فرمان درايو    

 و توقف   حرکت  فرمان طريقی چه   از  , درايو
  ميگيرد؟

 Keypad=   فرمان حرکت و توقف درايو از
  طريق کيپد درايو

1-RX/FX 2 و-RX/ FX=   فرمان حرکت و
توقف در جهت راستگرد و چپگرد توسط 

 P7  تا P1 وروديهای ديجيتال 
Int485=  توسط ... فرمان حرکت و توقف و

 RS485 درگاه سريال 

DRV-06 

Keypad-
1 

    مرجع سرعت درايو
  از چه طريقی کنترل می شود؟, سرعت درايو 

  
1-keypad  2 و- keypad =  کنترل

ی پد موجود روی درايو که از طريق کسرعت 
 ذخيره DRV-01 در پارامتر , مقدار فرکانس 

  .خواهد شد
  
  V1 = ورودی ترمينال تنظيم سرعت از طريق   

   V1 آنالوگ 
 V2و    I2 =  تنظيم سرعت از طريق ورودی

   در حالت جريان  يا در حالت ولتاژI2 آنالوگ 
  

 Int485 =  کنترل سرعت از طريق درگاه سريال
 RS485   

  
 Pulse =  تنظيم سرعت از طريق ورودی TI 

  قطار پالس ورودی 

DRV-07 
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V/F روش کنترلی درايو و موتور   
V/F= وش  ر V/Fساده   
Slip=  روش V/Fبا جبران لغزش   

DRV-09 

 DRV-14  بر حسب کيلو وات توان موتور  پالک موتور
 DRV-16 افزايش گشتاور اوليه درايو در جهت راستگرد %   2%
 DRV-17  در جهت چپگرددرايو افزايش گشتاور اوليه   % 2%

60     HZ  فرکانس  Base در منحنی  v/f DRV-18 
60     HZ  حداکثر فرکانس خروجی در منحنی  V/F DRV-20 

0    HZ   فرکانس تنظيمی برای درايو در حالتی که از کليد 
HANDروی کی پد استفاده می کنيد   بر.  

DRV-25 

Linear 
  خطی

 v/f انتخاب يک الگو برای منحنی 
Linear =  منحنی v/fخطی   

 Square  =  منحنی v/fغير خطی   
 User=  تعريف منحنی توسط کاربر  

BAS-07 

60     HZ  فرکانس برق ورودی به درايو   BAS-10 
 BAS-11   تعداد قطب موتور 4

 A(  BAS-13(جريان نامی موتور  پالک موتور
   )A( باری موتور جريان بی   -

  .است جريان نامی موتور %30حدودا 
BAS-14 

 V(  BAS-15(نامی موتور ولتاژ  400
 V(  BAS-19( ولتاژ برق ورودی به درايو  400

None و درايو   فعال يا غير فعال نمودن اتوتيون موتور  
 None =  غيرفعال 

All Rotation =  اتوتيون چرخان  
All static = اتوتيون ساکن  

 RS+Lsigma = اتوتيون ساده چرخان  

BAS-20 

10     HZ  1 فرکانس و سرعت ثابت  BAS-50 
20     HZ  2 فرکانس و سرعت ثابت  BAS-51 
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30     HZ  3 فرکانس و سرعت ثابت  BAS-52 
40     HZ  4 فرکانس و سرعت ثابت  BAS-53 
50     HZ  5 فرکانس و سرعت ثابت  BAS-54 
60     HZ 6س و سرعت ثابت  فرکان  BAS-55 
60     HZ  7 فرکانس و سرعت ثابت  BAS-56 

Dec  روش توقف موتور  
Dec =  توقف با استفاده از شيب کاهش سرعت 

Deceleration  
 

DC-brake =  توقف به صورت 
Deceleration و سپس اعمال ترمز با تزريق 

   به سيم پيچ موتورdc جريان 
  

 Free run = وتورتوقف آزادانه م  

ADV-08 

None  جلوگيری از چرخش موتوردر جهت راستگرد يا 
  چپگرد 

 None =  مجاز , چرخش در هر دو جهت
  . است

ADV-09 

NO  در صورت قطع و وصل  , درايو مجدد  استارت
, در صورتی که فرمان حرکت برق ورودی و يا 

وصل , وصل باشد و سپس برق ورودی درايو 
  . شود

  
  
  

ADV-10 

0.5     HZ حد پايين برای فرکانس خروجی درايو   
  

ADV-25 

60    HZ  حد باال برای فرکانس خروجی درايو   
  

ADV-26 
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   کنترل فن خنک کننده درايو  
During Run =  فقط در زمان Run شدن 

  .فعال شود , درايو
Always on=   همواره روشن باشد, فن .  

Temp control=  در صورتی که دمای داريو 
  .فن خنک کننده روشن شود , اال رودب ,

ADV-64 

3   KHZ سوييچينگ  فرکانس کرير IGBT CON-04 
   پيکربندی وروديهای ديجيتال  -

 P1 تا  P7 
IN-65 
 تا

IN-71 
 را نشان P7  تا P1 يت وروديهای ديجيتال ع وض -

  .می دهد
IN-90 

 تا  Relay1  پيکربندی خروجيهای رله ای از  -
Relay5 

Out-31 
 تا

Out-35 
 ديجيتال را نشان  رله ای و  وضعيت خروجيهای -

  . می دهد
Out-41 

 PRT-09   تعداد دفعات ری ست خطا بطور اتوماتيک  0
NO  بازگشت به تنظيمات کارخانه  

 ALL Grp=   تنظيم , تمامی گروههای پارامتری
  .کارخانه شوند

CNF-40 

NO پاک کردن تاريخچه خطاها   CNF-44 
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