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  مقدمه
در دو مدل ) SEW Eurodrive( آلمان SEW ساخت شرکت Movitrac LTدرايو 

اين درايوها از نظر .  توليد می گرددMovitrac LTP و Movitrac LTEمعروف 
 .هستند) Invertek(شکل ظاهری شبيه درايوهای اينورتک 

 می توان برای کنترل موتورهای القايی آسنکرون يا Movitrac LTاز درايوهای 
  . استفاده نمودPMموتورهای سنکرون 

 کيلووات طبق 11 کيلووات تا 0.37 توان ه  در محدودMovitrac LTEدرايوهای 
 .جدول زير در دسترس می باشند
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 کيلووات 160 کيلووات تا 0.75 توان بين ه د نيز در محدوMovitrac LTPدرايوهای 
 .توليد می گردد
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 .   را نشان ميدهد  LTE مدار کنترلی درايو ،شکل زير 

 

  

  
  

  

 ، دارای سه ورودی ديجيتال، يک ورودی آنالوگ، يک خروجی آنالوگ و LTEدرايو 
  .است ) 11 و 10ترمينالهای (يک خروجی رله ای 

امکان .  توان به صورت ورودی ديجيتال نيز پيکربندی نمودورودی آنالوگ را می
 .استفاده از خروجی آنالوگ به عنوان يک خروجی ديجيتال نيز وجود دارد
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  .   را نشان ميدهد  LTPشکل زير نيز مدار کنترلی درايو 

  

الوگ و  نيز دارای سه ورودی ديجيتال، دو ورودی آنالوگ، دو خروجی آنLTPدرايو 
  . خروجی است�دو رل

همچنين . امکان استفاده از وروديهای آنالوگ به عنوان ورودی ديجيتال وجود دارد
  .خروجيهای آنالوگ را می توان به عنوان خروجی ديجيتال تعريف نمود

 است که می تواند ارتباط بين safe Torque off نيز مدار ايمنی 13 و 12ترمينالهای 
) -PSE(13برای فعال شدن درايو بايد به ترمينال . ر را قطع کندخروجی درايو و موتو

اگر اين کار . ولت وصل شود+ 24نيز ولتاژ ) +PSE(12ولتاژ صفر و به ترمينال 
   . نمايش داده می شود و درايو، کار نمی کندinhibitنشود بر روی نمايشگر عبارت 

  .  را معرفی مينمايد  LTPترمينالهای ورودی و خروجی کنترلی درايو , جداول زير 
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  کنترل پانل
، LED نمايشگر ه کی پد يا کنترل پانل موجود بر روی اين درايو، دارای يک صفح

  .شش رقمی و پنج عدد کليد برای کنترل و پارامتر دهی به درايو است

  

برای .  برای فرمان حرکت و توقف موتور استفاده می شودstop و startاز کليدهای 
  . را بکار می گيريمstop/resetيست نمودن فالتها نيز کليد ر

کليدهای جهت باال و پايين نيز برای افزايش و کاهش مقدار پارامتر و يا حرکت بين 
 می توان با استفاده از اين دو کليد، Localهمچنين در حالت . پارامترها بکار می رود

  ) .2 يا local      12 - P1 = 1حالت در (سرعت موتور را افزايش و کاهش داد 
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 برای نمايش مقادير متغيرها و همچنين برای ورود به منوی Navigationاز کليد 
  . نمودن پارامترها استفاده می نماييمsaveبرنامه ريزی و 

  . ثانيه نگه داريد2برای ورود به منوی پارامتر دهی بايد اين کليد را بيش از 

مات درايو بر روی کارخانه قرار می گيرد، در حالت پيش فرض و زمانی که تنظي
 غيرفعال می شوند برای فعال نمودن اين دو کليد، از پارامتر stop و startکليدهای 

12-P1استفاده شود تا کنترل درايو از طريق کی پد امکان پذير گردد ،.  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                          09132211861دس محمديان    تعمير انواع اينورتر و درايو       مهن



 farsidrive.blogsky.com     ,    saeeddrive.blogsky.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

 
  بازگشت به تنظيمات کارخانه

مات کارخانه ای تغيير دهيم، کليدهای جهت باال برای اينکه پارامترهای درايو را به تنظي
 نمايش داده INHIBIT را با هم در زمانی که بر روی کی پد، عبارت stopو پايين و 

     روی صفحه ظاهر P-defعبارت .  ثانيه نگه داريد3می شود فشار دهيد و حدود 
  .می گردد

 تنظيمات کارخانه تغيير  را فشار دهيد، در اين حالت پارامترهای درايو بهstopکليد 
  .درايو را يک بار خاموش و روشن کنيد. کرده است
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  بخش اول 
 LTPپارامترهای درايو 

   
  گروه های پارامتری

جدول زير .  دسته بندی شده استP9 تا P0 گروه از 10 در LTPپارامترهای درايو 
  .وظيفه هر گروه از پارامترها را معرفی می نمايد

 ارامتریگروه پ  توضيح

 P0  پارامترهای مربوط به نمايش مقادير متغيرها

 P1  پارامترهای موتور و پارامترهای اوليه

 P2  سرعتهای ثابت و تنظيمات مربوط به وروديها و خروجيها

 PID  P3تنظيمات 

 P4  ...روش کنترلی درايو، اتوتيون و

 field bus P5پارامترهای 

 P6  ای پيشرفته پارامتره+پارامترهای کنترل موتور

 P7  ...پارامترهای حفاظتی و+ برخی پارامترهای موتور 

 P8  ...پارامترهای کنترل سرعت و

 P9  پارامترهای متفرقه
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 P0پارامترهای گروه 
 برای نمايش مقادير متغيرهای درايو که شامل ولتاژ و جريان و P0از پارامترهای گروه 

دول زير، تعدادی از پارامترهای اين گروه را ج. می شود، استفاده می کنند... فرکانس و
  .معرفی می نمايد

  پارامتر  توضيح

 P0-01  1مقدار ولتاژ آنالوگ ورودی % 

 P0-02  2مقدار ولتاژ آنالوگ ورودی % 

 P0-03  یروضعيت ترمينالهای ديجيتال ورودی به صورت باين

 P0-04  مقدار فرکانس مرجع را نشان می دهد

 P0-05  .را نشان می دهدمقدار گشتاور مرجع 

 PID  P0-08 برای set pointمقدار درصد 

 PID P0-09 برای feed backمقدار درصد 

 PID P0-10خروجی % مقدار 

 P0-11  .ولتاژ خروجی درايو را نشان می دهد

 P0-12  .مقدار گشتاور خروجی را نشان می دهد% 

ارامتر با کليدهای جهت  تا از آخرين فالتهای درايو را می توانيد در اين پ4
  .باال و پايين مشاهده کنيد

P0-13 

 P0-20  . را نشان می دهدdcولتاژ باس 

 P0-21  .دمای داخلی درايو را نشان می دهد

 P0-25  .سرعت موتور را نشان می دهد

 P0-58  . نشان می دهدHzسرعت انکودر را به 

 P0-64  . را نشان می دهدigbtمقدار فرکانس سوئيچينگ 
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 P1پارامترهای گروه 

حداقل و حداکثر فرکانس درايو، مدت زمان افزايش سرعت و کاهش سرعت، نوع توقف 
  .موتور، پارامترهای موتور و چند پارامتر ديگر در اين گروه مقدار دهی می گردد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

50Hz حداکثر سرعت درايو  P1-01 

0 Hz حداقل سرعت درايو  P1-02 

5 sec ت زمان افزايش سرعت مدAcceleration P1-03 

5 sec  مدت زمان کاهش سرعتDeceleration P1-04 

0 = Rampنوع توقف موتور را مشخص می کند.  

  Decelerationتوقف بر اساس رمپ  = 0

 Coast to stopتوقف به صورت آزادانه  = 1

P1-05 

0 = off رف فعال يا غيرفعال نمودن عملکرد صرفه جويی در مص
 Energy Saving -برق

P1-06 

از روی 
 پالک موتور

 V(  P1-07(ولتاژ نامی موتور 

از روی 
 پالک موتور

 A(  P1-08(جريان نامی موتور 

از روی 
 پالک موتور

 Hz(  P1-09(فرکانس نامی موتور 

از روی 
 پالک موتور

 RPM(  P1-10(سرعت موتور در بار نامی 
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ش گشتاور در سرعتهای جبران ولتاژ برای افزاي% مقدار  %3
  کم

  

P1-11 

0 = 
Terminal 

کنترل درايو از چه طريقی صورت . مرجع فرمان درايو 
از طريق ترمينالهای ورودی، از طريق کی پد، . می گيرد

  ... وfield busيا از طريق شبکه 

در حالت پيش فرض، فرمان حرکت و توقف، از طريق 
  .يتال اعمال می گرددترمينالهای ورودی ديج

  

P1-12 

 P1-13  . تا از آخرين فالتهای درايو در اين پارامتر قرار دارد4 

  سطح دسترسی به پارامترها را تعيين می کند 0

 P1-15 تا P1-01پارامترهای از  = 0

 P1-22 تا P1-01 پارامترهای از 1 =

 P5-08 تا P1-01 پارامترهای از 101 =

P1-14 
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نوع آرايش وروديهای درايو را توسط اين پارامتر می توان1
1اين پارامتر در حالت پيش فرض بر روی. تعييد نمود
طبق جدول انتهای همين بخش در اين حالت. قرار دارد

 درايو، ترمينالstop وstart برای1ترمينال شماره
 برای3 راستگرد، ترمينال شماره- برای چپگرد2شماره

 برای تغيير1خاب سرعت ثابت، ترمينال آنالوگ ورودینت
 برای انتخاب دو سرعت2سرعت درايو و ورودی آنالوگ

  .ثابت به کار گرفته می شود

P1-15 
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 تنظيم گردد يعنی ورودی های ديجيتال و آنالوگ 21 تا 1 می تواند از P1-15پارامتر 
  . پيکربندی نماييدپايينو بر اساس جدول  روش مختلف 21را می توانيد به 
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 1 تنظيم شده، سرعت را می توانيد توسط ورودی آنالوگ 1 بر روی P1-15وقتی 
  .باشد) open( بايد باز 3تنظيم کنيد و در اين حالت ورودی ديجيتال 

 که در اينجا نقش 2، توسط ورودی آنالوگ ) close( را ببنديد 3اگر ورودی ديجيتال 
 preset speed1 بين دو سرعت ثابت  ميتوانيددی ديجيتال را بازی می کنديک ورو

 نيز برای 2 و 1وروديهای ديجيتال .  ، يکی را انتخاب نماييدpreset speed2و 
  . چپگرد ، استفاده شده اند-فرمان حرکت و توقف و راستگرد

ی طبق جدول  تنظيم کنيد، می توانيد توسط سه ورود2 را بر روی P1-15اگر پارامتر 
  .باال ، هشت سرعت مختلف را انتخاب نماييد

  . در جدول زير دنبال گرددP1ساير پارامترهای گروه 
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  پارامتر  توضيح  پيش فرض

In-54n انتخاب مدل موتور  

در اين پارامتر می توانيد يکی از موتورهای ساخت 
SEWاگر هيچ کدام از موتورهای .  را انتخاب نماييد
SEWنيد اين پارامتر را  بر روی حالت  را متصل نمی ک

  . رها کنيد و تغيير ندهيدIn-54nپيش فرض 

P1-16 

0= 
disabled 

فعال يا غيرفعال نمودن استفاده از سنسور حرارتی برای 
  موتور

P1-18 
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  مرجع فرمان درايو

اين پارامتر بطور پيش .  تعيين می گرددP1-12مرجع فرمان درايو توسط پارامتر 
 و جهت چرخش موتور از stop و start قرار دارد، يعنی فرمانهای 0ض بر روی فر

  . صورت می گيرد2 و 1طريق وروديهای ديجيتال ترمينالهای شماره 

  

 تنظيم کنيد، کنترل درايو از طريق صفحه 2 و 1 را بر روی P1-12اگر مقدار پارامتر 
زمانی که پارامتر .  فعال می شوندstop و startهای کليد امکان پذير خواهد شد و کليد

P1-12 تنظيم شود کليد استارت 1 بر روی )start ( فقط در جهت راستگرد فرمان   
تدا فرکانس، صفر است، بمی دهد، وقتی فرمان حرکت از طريق اين کليد صادر شود، ا

اگر . متوقف می نمايد هم درايو را stopکليد . با کليد جهت باال، سرعت را افزايش دهيد
P1-12 قرار دهيد، کليد 2 را بر روی start توانايی فرمان چپگرد را نيز خواهد 
 فشار داده شود، راستگرد و دوباره اگر فشار داده شود startيک بار که کليد . داشت

  .فرمان چپگرد می دهد

  . شد فعال خواهدPID تنظيم کنيد، کنترلر 3 را بر روی P1-12چنانچه پارامتر 

 و يک مقدار ثابت P3-10 به عنوان ورودی فيدبک توسط پارامتر AI2ورودی آنالوگ 
 تعيين خواهد P3-05 از طريق پارامتر set point به عنوان AI1يا ورودی آنالوگ 

  .شد
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 fieldbus تنظيم شود کنترل درايو از طريق شبکه 7 بر روی P1-12چنانچه پارامتر 
  . استفاده خواهد شدModbusو پروتکل ارتباطی صورت می گيرد 
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  P2پارامترهای گروه 

 و چند پارامتر ديگر مرتبط preset speed8 تا preset speed1سرعتهای ثابت 
جدول زير تنظيمات اين گروه . با وروديها و خروجيهای درايو در اين گروه جای دارد

  .را معرفی می کند

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

5Hz  سرعتpreset speed1 P2-01 

10Hz سرعتpreset speed2 P2-02 

25 Hz  سرعت preset speed3 P2-03 

50 Hz  سرعت preset speed4 P2-04 

0 Hz  سرعت preset speed5 P2-05 

0 Hz  سرعت preset speed6 P2-06 

0 Hz  سرعت preset speed7 P2-07 

0 Hz  سرعت preset speed8  P2-08 

  رکانس پرشف 

  

P2-09 

0 Hz مقدار باند مجاز برای فرکانس پرش  P2-10 
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  1تعيين عملکرد خروجی آنالوگ  8

  

P2-11 

0-10V  1نوع خروجی آنالوگ  

  

P2-12 

 P2-13  2تعيين عملکرد خروجی آنالوگ  9

0-10V  2نوع خروجی آنالوگ  P2-14 

  1تعيين عملکرد رله خروجی  1

  

P2-15 

 P2-18  2تعيين عملکرد رله خروجی  1

0-2sec  مدت زمان باقی ماندن در فرکانسzero speed در 
  زمان توقف

P2-23 
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8 kHz  فرکانس سوئيچينگ کريرigbt P2-24 

0 sec  مدت زمان کاهش سرعتDeceleration 2 P2-25 

0 = 
disabled 

 اگر فعال گردد ، - flying startفعال نمودن حالت 
  .موتورهای در حال چرخش را نيز می توان استارت نمود

P2-26 

0-10V  1نوع ولتاژ يا جريان ورودی آنالوگ  P2-30 

 P2-31  1اسکيل نمودن ورودی آنالوگ  %100

 P2-32  1آفست برای ورودی آنالوگ % مقدار  %0

0-10V 2ان ورودی آنالوگ نوع ولتاژ يا جري  P2-33 

 P2-34  2اسکيل نمودن ورودی آنالوگ  %100

 P2-35  2مقدار آفست برای ورودی آنالوگ %  %0

Auto - 0  در حالتی که درايو از طريق ترمينالها کنترل می گردد
عکس العمل درايو پس از ريست فالت يا پس از برقرار 

لتها را بطور  بار فا5اين درايو تا . شدن را تعيين می کند
 بر روی P2-36خودکار ريست می کند و اگر پارامتر 

Auto-0 تنظيم شده باشد و فرمان حرکت هنوز وجود 
  .داشته باشد درايو بطور اتوماتيک فرمان حرکت می دهد

P2-36 

عکس العمل درايو در حالتی که کنترل درايو از طريق کی  1
 را  و درايو ريست شودP1-12 = 1پد انجام می شود 
  .مشخص می کند

P2-37 

  عکس العمل درايو در زمان قطع شدن برق ورودی  0

درايو به حرکت خود ادامه می دهد و اگر در مدت  = 0
    کوتاهی دوباره برق وصل شد به کار عادی خود باز 

  .می گردد

  .به سرعت، خروجی ها از موتور جدا می شوند = 1

ش خواهد درايو بر اساس يک رمپ، سرعت را کاه = 2

P2-38 
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  .داد تا بايستد

0 = 
disabled 

 P2-39  قفل نمودن پارامترها

   5 دسترسی به پارامترهای تا گروه د ک 101

  . باشدP1-14مقدار اين پارامتر بايد برابر پارامتر 

P2-40 
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 P3پارامترهای گروه 
  . در اين گروه جای دارندPIDپارامترهای مربوط به کنترلر 

  پارامتر  توضيح  رضپيش ف

 PID P3-01 برای کنترلر Pضريب تناسبی  1 - 0

 PID P3-02مدت زمان انتگرالی برای کنترلر  1

 PID P3-03ثابت زمانی مشتقی برای کنترلر  0

 PIDمد کارکرد کنترلر  0

0=direct  

1=inverse 

P3-04 

0 = P3-06 انتخاب يک سيگنال به عنوانset point برای کنترلر 
PID 

 

P3-05 

 تنظيم P3-05 که در پارامتر set pointمقدار ثابت %  %0
  .گرديد در اين پارامتر وارد می گردد

P3-06 

 PID P3-07حد باالی خروجی  %100

 PID P3-08حد پايين خروجی  %0
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 PID P3-09روش محدود نمودن خروجی  0

0 = AI2 برای کنترلر انتخاب يک سيگنال به عنوان فيدبک PID 

 

P3-10 

 و فيدبک برای set point درصد مجاز اختالف بين  0
 PIDکاهش خروجی 

P3-11 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                          09132211861دس محمديان    تعمير انواع اينورتر و درايو       مهن



 farsidrive.blogsky.com     ,    saeeddrive.blogsky.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

 
 P4پارامترهای گروه 

 ، ترمز V/fروش کنترلی درايو و موتور، اتوتيون، پارامترهای کنترلر سرعت، منحنی 
  . تنظيم می گرددمکانيکی و چند پارامتر ديگر در اين بخش

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

2 = 
speed 

control- 
V/f 

  روش کنترلی درايو و موتور

  )Vector( روش کنترل سرعت برداری 0 =

 )Vector(روش کنترل گشتاور برداری 1 = 

   بهينه شدهV/f روش کنترل سرعت 2 =

   کنترل سرعت- PM کنترل موتورهای 3 =

 PM کنترل گشتاور موتورهای 4 =

 PM کنترل موقعيت موتورهای 5 =

P4-01 

0 = 
disabled 

 P4-02 فعال يا غيرفعال نمودن اتوتيون

 P4-03 بهره تناسبی کنترلر سرعت 50%

 P4-04 ثابت زمانی انتگرالی کنترلر سرعت 0.1

از روی 
 پالک موتور

cos fi موتور که برای حالت کنترل برداری vector 
controlنياز است   

P4-05 

حد  = 0
باالی گشتاور

مقدار گشتاور مرجع برای حالتی که درايو در حالت کنترل 
  .گشتاور عمل می کند

P4-06 

 P4-07  حداکثر گشتاور خروجی درايو در حالت موتوری 200%
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 P4-08 حداقل گشتاور خروجی درايو 0%

 P4-09 حداکثر گشتاور خروجی درايو در حالت ژنراتوری 200%

 بر اساس شکل زير برای P4-11  وP4-10پارامترهای  
  . استفاده می شوندV/fتنظيم منحنی 

 

P4-10 

 و

P4-11 

 در حالت پيش فرض بر روی صفر تنظيم شده P4-11 و P4-10مقادير پارامترهای 
 . ) 1منحنی (است ) linear( به صورت خطی V/fاست يعنی منحنی 

 . استفاده نمود3نی برای پمپ ها و فن ها می توان از منح

  

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0 = 
disabled 

 برای کنترل ترمز مکانيکی استفاده 2اگر از رله خروجی 
شود می توان با اين پارامتر استفاده از ترمز را برای 

 .درايو، پارامتردهی نمود

P4-12 

0.2 sec تأخير در باز شدن ترمز مکانيکی P4-13 

0 sec ای عملکرد مکانيکی ترمزمدت زمان الزم بر P4-14 

 P4-15 گشتاور درايو در زمان باز شدن ترمزمقدار  1 %
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  بخش دوم
  LTEپارامترهای درايو 

  . توضيح داده می شودMovitrac LTEدر اين بخش پارامترهای درايو 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

50Hz  فرکانس(حداکثر سرعت درايو( P-01 

0 Hz يوحداقل فرکانس درا P-02 

5 sec  مدت زمان افزايش سرعتAcceleration P-03 

5 sec  مدت زمان کاهش سرعتDeceleration P-04 

0 = Rampروش توقف موتور  

0=Ramp to stop 

1=Coast to stop 

3=fast stop 

P-05 

فعال يا غيرفعال نمودن عملکرد صرفه جويی در مصرف 0= غيرفعال 
  انرژی 

Energy saving 

P-06 

از روی 
  پالک موتور

 V(  P-07(ولتاژ نامی موتور 
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از روی 
  پالک موتور

 A(  P-08(جريان نامی موتور 

50 Hz  فرکانس نامی موتور)Hz(  P-09 

از روی 
 پالک موتور

 RPM(  P-10(سرعت موتور در بار نامی 

مقدار جبران ولتاژ برای افزايش گشتاور موتور در %   -
  سرعتهای کم

P-11 

0 = 
Terminal 

  مرجع کنترل درايو

   کنترل از طريق ترمينالهای ورودی0=

  )راستگرد( کنترل از طريق کی پد 1=

  ) راستگرد-چپگرد( کنترل از طريق کی پد 2=

 s-bus کنترل از طريق شبکه 3=

P-12 

 P-13  . تا از آخرين فالتهای درايو را نشان می دهد4 -

د ساير پارامترها  را در اين پارامتر وارد کني101اگر عدد  101
  .قابل دسترسی می شود

P-14 

به چندين روش مختلف می توان وروديهای درايو را  0
آرايش داد اين پارامتر بطور پيش فرض بر روی صفر 

 و start برای فرمان 1قرار دارد يعنی ورودی ديجيتال 
 برای راستگرد و چپگرد ، 2توقف، ورودی ديجيتال 

انتخاب بين دو مرجع سرعت  نيز برای 3ورودی ديجيتال 
اگر اين ورودی باز باشد سرعت توسط . بکار می رود

 تنظيم می گردد 1ولتاژ آنالوگ اعمالی به ورودی آنالوگ 
 بسته شود يک سرعت ثابت 3و اگر ورودی ديجيتال 

  .انتخاب خواهد شد

P-15 

 

                          09132211861دس محمديان    تعمير انواع اينورتر و درايو       مهن



 farsidrive.blogsky.com     ,    saeeddrive.blogsky.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

 

 

. ا نشان می دهدجدول باال چندين روش ديگر برای آرايش وروديهای ديجيتال و آنالوگ ر
  .دی وروديها وجود داردن روش مختلف برای پيکرب13در کل 
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و  را در حالتی که کنترل درايو از طريق کی پد P-15جدول زير نيز عملکرد پارامتر 
  .صورت می گيرد را نشان می دهد    s-busيا شبکه  

  

  . را در جدول زير دنبال کنيدLTEساير پارامترهای درايو 

  پارامتر  توضيح  رضپيش ف

0-10V  1نوع ولتاژ يا جريان ورودی آنالوگ P-16 
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 P-17   کيلوهرتز16 تا 2 از igbtفرکانس سوئيچينگ کرير  

  تعيين عملکرد رله خروجی 1

 

P-18 

0Hz  سرعتpreset speed1 P-20 

0Hz سرعتpreset speed2 P-21 

0Hz  سرعت preset speed3 P-22 

0Hz  سرعت preset speed4 P-23 

0 sec  مدت زمان کاهش سرعتDeceleration 2 P-24 

  تعيين عملکرد خروجی آنالوگ 8

  

P-25 

0 Hz مقدار باند برای فرکانس پرش  P-26 

0 Hz فرکانس پرش  P-27 

0 V  ولتاژ نقطه وسط منحنیV/f P-28 

0 Hz  فرکانس نقطه وسط منحنیV/fه پارامترهای  بP4-10 و P-29 

                          09132211861دس محمديان    تعمير انواع اينورتر و درايو       مهن



 farsidrive.blogsky.com     ,    saeeddrive.blogsky.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

P4-11 در درايو LTPمراجعه گردد .  

Auto – 0  در حالتی که از طريق ترمينالها کنترل می گردد عکس
        مشخصالعمل درايو را پس از ری ست شدن فالت

 LTP درايو P2-36همانند پارامتر . می کند

P-30 

ل عکس العمل درايو در زمانی که از طريق کی پد کنتر 1
  .می گردد و پس از وقوع فالت، ری ست می شود

P-31 

0 sec  مدت زمان تزريق جريانdc برای ترمز dc  P-32 

0 = 
disable 

فعال نمودن استارت موتورهايی که از قبل در حال چرخش 
  .هستند

P-33 

 P-37  کد دسترسی به پارامترها 101

0 = 
disable 

 P-38  قفل نمودن پارامترها

 P-39  فست برای ولتاژ آنالوگ ورودی مقدار آ%  0%

 P-40  اسکيل نمودن سرعت خروجی درايو برای نمايش 
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