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  مقدمه
 0.37در محدوده توان بين ,  آلمان Lenze  ساخت شرکت SMD درايو مدل 

  . کيلو وات توليد و عرضه می گردد22کيلو وات تا 
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  مدار الکتريکی 
     را نشان SMD مدار قدرت و مدار کنترلی مربوط به درايو  ,  زيرهای شکل

  .می دهد
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  .  وروديهای ديجيتال اين درايو استE1    و  E3 , E2  ,28ترمينالهای 

  برای فرمان Enable  به عنوان ورودی 28ترمينال , بطور پيش فرض 
Runو  stopبکار می رود  .  

  . هم ترمينال مشترک برای اتصال وروديهای ديجيتال است20ترمينال 

ت بکار می رود و مقدار سرعت آن در پارامتر  به عنوان سرعت ثابE1 ورودی 
 C37تنظيم می گردد  .  

وقتی اين ورودی آزاد باشد جهت . راستگرد است  – برای چپگرد E2 ورودی 
 وصل کنيد جهت 20 را به E2  اگر ورودی  راستگرد است, چرخش موتور 

  . چپگرد می شود, چرخش 

 . زمان ترمزاست  درdc  برای فعال نمودن تزريق جريان E3 ورودی 

   برق  ,سه فاز  ولتاژ بجای  موتور آسنکرون   سيم پيچی استاتور يک  اگر به
dc )  جريان dc(   موتور ترمز می کند, تزريق گردد.  

  مشخص شده برای ارتباط سريال TXB  وTXA  که با 72و  71وروديهای 
RS485بکار می رود  .  

 . استAIN رودی آنالوگ مربوط به و  9  و   8  و  7ترمينالهای 

 7به ترمينالهای , کيلو اهم همانند شکل باال   10تا    1 اگر يک پتانسيومتر بين 
 وصل شود با 8وصل کنيد و سر وسط پتانسيومتر به ترمينال    9  و  8  و  

  . استفاده از اين پتانسيومتر می توانيد سرعت درايو را کنترل نماييد
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 : رای دا,همچنينSMD درايو

 )K12  و K14 ترمينالهای ( يک خروجی رله ای

   )A1ترمينال  (يک خروجی ديجيتال ترانزيستوری

  .  می باشدAout و يک خروجی آنالوگ

  . کاربرد هر ورودی و خروجی را نشان می دهد, جدول زير

  

يا جريان آنالوگ ورودی به   می توانيد نوع ولتاژc34با استفاده از پارامتر
  . را تعيين کنيدAIN  يا8ترمينال
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صفر تا   ورودی بين   برای ولتاژAIN ورودی آنالوگ ,  در حالت پيش فرض 
  . تنظيم شده است, ولت   +10

  

از منبع تغذيه خارجی استفاده ميکنيد , اگر برای تحريک وروديهای ديجيتال 
وصل , ژ خارجی به منبع ولتا, ميبايست وروديهای ديجيتال را شبيه شکل زير 

  . کنيد 

  
  

  



   09132211861 مهندس محمديان  –  تعمير-تعميرات اينورتر و درايو  

      farsidrive.blogsky.com   راهنمای فارسی و کاتالوگ انواع اينورتر و درايو و سافت استارتر  
abbrepair.blog.ir 

  

  
  تنظيمات

    کليد جهت باال و کليد جهت پايين وجود دارد, ENT  کليد سه بر روی اين درايو 
  .  کليد می توانيد پارامترهای درايو را تنظيم کنيد3بوسيله همين 

 پارامتر   پسوورد داده نشده باشد, اگر به درايو .  را فشار دهيد ENT ابتدا کليد 
C01   ظاهر می گردد .  

 اگر می خواهيد پارامترهای درايو را با پسوورد محافظت کنيد بايد عدد مربوط 
  .  وارد نماييدC94 به پسوورد را در پارامتر 

تنظيم شده باشد وقتی که ,  يک عدد به عنوان پسوورد C94 چنانچه در پارامتر 
 ظاهر می گردد که C00  را فشار می دهيد پارامتر ENT کليد , برای اولين بار 

  . از شما پسوورد می خواهد

 .بين پارامترها حرکت کنيد , با استفاده از کليدهای جهت باال يا پايين 

مقدار .  را فشار دهيد ENT ر دارد کليد غييبر روی هر پارامتر که نياز به ت
عدد با کليد های جهت باال يا پايين مقدار اين . داخلی آن پارامتر نمايان می گردد

  .  کنيدSAVE  تغييرات را ENT را تغيير دهيد و با کليد 
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 EPM حافظه 
 يک قطعه کوچک وجود دارد که در Lenze  بر روی برخی از درايوهای 

 يا EEPROM يک حافظه , اين قطعه .  نوشته شده است EPM زيرآن عبارت 
ز جای خودش اگر اين حافظه را ا. ذخيره پارامترهای درايو است فالش برای 

  .  می دهدF1 خارج کنيد درايو از کار می افتد و خطای 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد تنظيمات اين درايو را به تنظيمات کارخانه C02 با استفاده از پارامتر 

  . تغيير دهيد

 الت درايو نبايد در ح.  قرار دهيد inh  يا OFF ابتدا بايد درايو را در حالت 
Run باشد .  

 قرار دهيد تا تمامی  3   يا 2  يا  1   را بر روی يکی از اعداد C02 پارامتر 
  . پارامترهای درايو به تنظمات کارخانه برگردد

  . گزينه مناسبی استC 20 = 1برای جاهايی مثل ايران 

 موجود روی درايو دارای ورژن قديمی است می توانيد EPM چنانچه حافظه 
  .  تنظيم کنيد تا پارامترهای درست برای درايو بار شود4 را روی C02 پارامتر 

پس از اينکه تنظيمات درايو به حالت کارخانه تغيير می کند دوباره   : نکته
 .  مساوی صفر خواهد شدC02 پارامتر 
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  مرجع فرمان و مرجع سرعت

کنيد که فرمانهای  می توانيد برای درايو مشخص C01 با استفاده از پارامتر 
 . حرکت و توقف را از کجا دريافت کند و سرعت از چه طريقی کنترل گردد
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 بطور پيش فرض بر روی صفر قرار دارد بدين معنی که فرمان C01 پارامتر 
 طريق وروديهای ديجيتال دريافت خواهد شد  حرکت و توقف و جهت چرخش از
  . قابل تغيير است   )  8 الترمين   ( و سرعت نيز توسط ورودی آنالوگ

 قرار دهيد سرعت از طريق کليدهای جهت باال 1 را بر روی C01 اگر پارامتر 
  ذخيره می گرددC40 و پايين روی درايو قابل تغيير است و سرعت در پارامتر 

 28ترمينال ورودی   . (با ترمينالهای ديجيتال خواهد بود,  و کنترل فرمان درايو 
  ...)و 

 قرار دهيد فرمان درايو از طريق ارتباط 10 را بر روی C01 چنانچه پارامتر 
  . است )  8   ترمينال (سريال مدباس و تغيير سرعت از طريق ورودی آنالوگ 

 تنظيم کنيد هم فرمان و هم سرعت از طريق 11 را روی C01 اگر پارامتر 
  .ذخيره خواهد شد  C40  سرعت در پارامتر است و مدباس قابل اعمال  ارتباط
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  پارامترهای پرکاربردساير 
 . معرفی می کند  را SMD Lenze تعدادی از پارامترهای درايو ,  جدول زير

  شروع ميشود برخی پارامترها با ,  بزرگ  Cبعضی پارامترها با : توجه 

 c کوچک    

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
 E1 ودی ديجيتال انتخاب عملکرد برای ور  1 =سرعت ثابت 

بطور پيش فرض اين ورودی برای انتخاب يک 
 ذخيره شده C37 سرعت ثابت که در پارامتر 

  . بکار می رود

 CE1 

 E2 انتخاب عملکرد برای ورودی ديجيتال      4 =  چپگرد
 برای چپگرد و E2 بطور پيش فرض ورودی 
  . راستگرد استفاده می شود

 CE2 

   E3 دن ورودی ديجيتال پيکربندی نمو   dc= 3 ترمز 
 برای فعال E3 بطور پيش فرض ورودی

    در زمان ترمز استفادهdc نمودن تزريق 
  . می گردد

 CE3 

  انتخاب عملکرد برای خروجی رله ای   1= فالت
 K12-K14 بطور پيش فرض خروجی رله ای 
  . برای نشان دادن فالت بکار می رود

 C08 
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 C09    آدرس درايو در شبکه مدباس  1
0   HZ   حداقل فرکانس خروجی درايو    C10 

50     HZ   حداکثر فرکانس خروجی درايو    C11 
 ACC 12C   -مدت زمان افزايش سرعت درايو  ثانيه     5 
 Dec 13C  –مدت زمان کاهش سرعت درايو   ثانيه 5 
   انتخاب نوع کاربرد درايو   2

  د بارهای استاندار –بارهای با گشتاور ثابت  =0
  پمپ و فن –بارهای با گشتاور متغير  =1
  بارهای با گشتاور ثابت و جبران گشتاور  =2

14C 

50    HZ  فرکانس مبنا برای منحنی  V/F  

 

C15 

جبران گشتاور در سرعتهای کم و يا  % مقدار  4%
  در زمان راه اندازی موتور 

 C16 

8KHZ=2    فرکانس سوئيچينگ igbt C18 
دن جريان خروجی درايو برای  محدود نمو 150

  محافظت از موتور و درايو 
  )جريان نامی موتور% 150(

22 C 

   انتخاب نوع و مقدار برای ورودی آنالوگ  0
  )ولتاژ( ولت 10ورودی صفر تا  = 0
  )ولتاژ( ولت5ورودی آنالوگ صفر تا  = 1
 ميلی 20ورودی آنالوگ جريان صفر تا  = 2

  آمپر
 ميلی آمپر 20 تا 4 ورودی آنالوگ جريان = 3

 C34 
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 برای تزريق به سيم پيچی dc  ولتاژ % 4%
 dc موتور برای ايجاد ترمز 

C36 

       HZ20  37  1 سرعت ثابت C 
30     HZ  2 سرعت ثابت   C38 

40       HZ  3 سرعت ثابت 
  

 C39 

 C50   .  فرکانس خروجی درايو را نمايش می دهد -
 C53   . و را نمايش می دهد داخلی درايdc  ولتاژ  -
 C54   .  جريان خروجی درايو را نمايش می دهد -
 C94    پسوورد برای حفاظت از پارامترها  

 c08   62 اسکيل نمودن خروجی آنالوگ  100%
   62 انتخاب عملکرد برای خروجی آنالوگ  0

  بدون کاربرد = 0
 10فرکانس خروجی درايو را از صفر تا = 1

  . می دهد  نشانdc ولت 

 c11 

   A1  انتخاب عملکرد برای خروجی ديجيتال  0
 Ready اده به کار است مدرايو آ=  0
  فالت = 1
  . قرار داردRun درايو در حالت  = 2

 c17 

 برای حفاظت از موتور در برابر بار اضافه و  100%
در اين جريان نامی موتور را , داغ شدن 

  %).به صورت .(پارامتر وارد کنيد 
% 70   ,اگر بطور مثال جريان نامی موتور

  .  را وارد کنيد70جريان نامی درايو است 

20c  

باشد و برق  )وصل( فعال 28اگر ورودی  1
آيا درايو راه , قطع و وصل شود , درايو 

  اندازی شود يا نه؟
  . استارت نشود, بطور اتوماتيک =  0
  . استارت گردد, بطور اتوماتيک =  1

 c42 
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 . ين فالت درايو را نمايش می دهد آخر -
  

 c62 

   ری ست نمودن فالت بطور اتوماتيک  0
 28ری ست  فالت فقط توسط ورودی =  0

  . صورت گيرد
. بطور اتوماتيک فالت درايو ری ست شود=  1

 c70 

بطور ,  مدت زمان وقفه برای ری ست فالت 0
  )ثانيه(اتوماتيک 

 c71 
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  ل خطاهای درايو واجد
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