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  مقدمه
 160 کيلو وات تا 0.75 در محدوده توان بين KEB  ساخت شرکت F4-F درايو

 . کيلو وات توليد می گردد
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 ولت 400 ولت و230مشخصات دو مدل از اين درايو با وروديهای  , جدول زير
   .را نشان می دهد
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  . ساخته می شود  R و H و G  وE  وD اين درايو در فريمهای 
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  سخت افزار
 و در  0804S.A0.-**** از کارت کنترلی E    وD در درايوهای با فريم 

  دارند از کارت کنترلی R  وH وG درايوهای بزرگتر که فريم های 
****-.0804F.C0استفاده می گردد, روی درايو   بر .  

  

داد وروديها و خروجيها در هر دو کارت يکی است ولی چيدمان ترمينالها و تع
  .  متفاوت است , امکانات روی هر دو کارت

  دارای, اين درايو 

  )  7  تا  1ترمينالهای   ( ورودی ديجيتال هفت

  ) 9  و  8  ترمينالهای (دو خروجی ديجيتال ترانزيستوری 

   )17     تا14ترمينالهای ( دو ورودی آنالوگ 

     )19  و 18ترمينالهای  ( دو خروجی آنالوگ 

  .   می باشد)  22 تا   20ترمينالهای  ( خروجی رله ای يکو 
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 نيز ولتاژ صفر ولت برای 11و ترمينال + 24 دارای ولتاژ خروجی 10ترمينال 
  . وروديهای ديجيتال است

  .اين درايو را نشان می دهدترمينالهای ورودی و خروجی ديجيتال  , شکل زير

  

  
  

 است و بايد همواره Enable  به عنوان ورودی ST بطور پيش فرض ترمينال 
  ) 1 ترمينال ورودی  . (تا درايو فعال گردد وصل باشد

 بطور پيش فرض برای ری ست نمودن فالت داخلی درايو 2ترمينال ورودی 
  . است

   09132211861 -مهندس محمديان   -  keb  combivert  Haitian  F4  F5 -  تعمير اينورتر و درايو



 farsidrive.blogsky.com    farsidrive.mihanblog.com   راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

 به 6 و  5چپگرد و ترمينال های  برای 4برای راستگرد و ترمينال   3ترمينال 
  نيز برای 7عنوان دو ورودی برای انتخاب سرعتهای ثابت و ترمينال 

External fault است  .  

 می توان وصل NPN  و PNP ترمينالهای ورودی ديجيتال را به دو صورت 
  . نمود
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در حالت,   بر روی صفر تنظيم شده di.1که پارامتر, بطور پيش فرض
PNPمينال مشترک برایولت دارد به عنوان تر+ 24 که ولتاژ10 ترمينال

  . استفاده می گردد,کليدهای ورودی
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 که صفر ولت است به عنوان ترمينال مشترک11 نيز ترمينالNPN در حالت
  .بکار می رود

  .  را تنظيم کنيدdi.1  بايد پارامترNPN  وPNP  برای انتخاب بين

  09132211861 -مهندس محمديان 
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  . نالوگ را نشان می دهدآنيز طريقه اتصال وروديها و خروجيهای  , شکل زير

  

 نيز دارای 12 آنالوگ و ترمينال com ترمينال  ,  در شکل باال13ترمينال 
  .   ولت آنالوگ است 10ولتاژ  
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 اولين ورودی آنالوگ و ورودی ,  15و  14 های در ترمينالREF1  ورودی 
REF2دومين ورودی آنالوگ اين درايو است,  17و  16 ایه در ترمينال.  

  .  هستندA2    وA1 دو خروجی آنالوگ  ,  هم 19  و18 ترمينالهای 

  

  

  . نشان داده شده است , رله خروجی اين درايو نيز در شکل زير
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  کنترل پانل
نشان داده شده , در شکل زير, کنترل پانل يا کی پد موجود برروی اين درايو 

  . است

  

  .  پنج رقمی استLED اين کنترل پانل دارای يک نمايشگر 
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روی کنترل پانل وجود دارد که هر کدام دو کاره  همچنين چهار عدد کليد بر
  . هستند

 هم به عنوان استارت  و هم به عنوان کليد جهت باال برای افزايش Start کليد 
  . کاربرد دارد, مقادير 

  

ن موتور و هم به عنوان کليد جهت پايين برای  برای متوقف نمودStop کليد 
  . کاهش مقادير بکار می رود

  

 يا FR  برای تاييد مقادير و يا پرش در صفحه و هم به عنوان Enter کليد 
  . راستگرد قابل استفاده است –چپگرد 
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Speed  ويا برای تغيير سرعتFunction  هم برای انتخابFuNC کليد
  . شودبکار گرفته می

  

 وstop  وStart  هستيد کليدهایDrive Mode کاری وقتی در مد
Speedو  FRتا از طريق اين کليدها به درايو فرمان بکار گرفته می شوند 

 -يا زياد کنيد يا جهت حرکت را چپگردسرعت را کم, حرکت يا توقف بدهيد
  . راستگرد نماييد

  . ) باشدبايستی فعالENABLE ياSTورودی( 

 هستيد کليدهای جهت باال و پايينDrive Mode و وقتی در مد کاری غير از
 برای وارد شدن به منوها و دسترسی به پارامترها و تغييرEnter  وFUNC و

  .آنها استفاده می گردد
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   را Data set ساختار پارامترها و حافظه های ,   با توجه به شکل زير

  . دهيم می توانيم توضيح 

  

  . است Data set  مربوط به شماره ,   در سمت چپ صفحه1عدد 

 حافظه مجزا برای  8   تغيير کند يعنی در مجموع7 تا 0 اين عدد می تواند بين 
 ههشت کپی از کلي, وجود دارد يا به عبارت ديگر , پارامترهای اين درايو 

  .پارامترهای درايو داريم 

 در حالت پيش وز پارامترها را شامل می شود  يک ست کامل اData set هر 
  .  فعال استData set 0 , فرض 

   نيز شماره12و عدد  را نشان می دهد پارامتری  گروه , در اينجا SP عبارت 
  . پارامتر است 

  .  در شکل باال ديده می شودData set 1  در SP.12 به عبارت ديگر پارامتر 
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  .به شکل پايين دقت کنيد 

  

 يعنی اگر  شيفت کنيد ,  باعث می شود که بين رقم ها Enter ستفاده از کليد  ا
 قسمت Enter  در حالت چشمک زدن است با فشار کليد do نقطه کنار عبارت 

  . به طرف چپ شيفت می کند, چشمک زن 

برروی عبارتی که نقطه کنار آن چشمک می زند اگر کليد های جهت باال يا پايين 
 ها Data set وانيد بين گروههای پارامتری يا بين پارامترها يا را بزنيد می ت
  .حرکت کنيد 

  . ظاهر گردد, باعث می شود مقدار داخلی آن پارامتر  , FUNC استفاده از کليد 

  

  .ايجاد تغيير با کليدهای جهت باال و پايين است 

 ,  تغيير  شدن ندارند و به محضSave نياز به تاييد برای , برخی از پارامترها 
saveنياز به تاييد با کليد ,  اما برخی از پارامترها   می شوند Enter برای  
saveشدن دارند  .  
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  معرفی گروههای پارامتری 
دسته بندی شده اند تا کار با آنها ,  در چندين گروه مجزا KEB پارامترهای درايو 

  . ساده تر گردد, 

  . ای داخل هر گروه را معرفی می نمايدنام هر گروه و پارامتره,  جدول زير

گروه   توضيح
  پارامتری

 است و در حالت معمولی فقط پارامترهای اين User پارامترهای 
  .گروه قابل ديدن است و ساير گروهها مخفی هستند

 CP 

. فقط خواندنی هستند و قابل تغيير نمی باشد,  پارامترهای اين گروه 
  . ايو را نشان می دهدپارامترهای اين گروه وضعيت در

 ru 

تيپ , جريان نامی ,  اطالعات در مورد درايو و ورژن نرم افزار 
درايو و يک سری از اطالعات داخلی درايو را شامل می شود و 

  . فقط خواندنی است

 In 

کپی نمودن ,  پارامترهای مربوط به بازگشت به تنظيمات کارخانه 
  . در اين گروه جای دارد ...  ها وData set پارامترها در بين 

 Fr 

می توانيد تعيين کنيد که چه ,  با استفاده از پارامترهای اين گروه 
.  نمايش داده شود و يا وجود داشته باشدcp پارامترهايی در گروه 

 Ud 

 
   پارامترهای مربوط به کنترل سنکرون 

sn 
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   09132211861 -مهندس محمديان 

dr .در اين گروه جای دارد, پارامترهای موتور
Pn   های حفاظتی مربوط به حفاظت موتور و درايو پارامتر

EC    پارامترهای انکودر
SP    پارامترهای مربوط به منحنی افزايش سرعت و کاهش سرعت

positioningPc-pd  پارامترهای مربوط به
پارامترهای مربوط به محدود نمودن گشتاور و کنترل و سرعت و

  فلو
 Cs

An   وديهای آنالوگپارامترهای مرتبط با ور
di    پارامترهای مربوط به وروديهای ديجيتال
do    پارامترهای مربوط به خروجيهای ديجيتال

 و برخی محدوديتهاswitching  پارامترهايی که در مورد
  .است

 LE
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Drive mode  
  وstart  به درايو فرمان, اگر می خواهيد از طريق کليدهای روی کنترل پانل 

stop بدهيد يا سرعت درايو را تغيير دهيد بايستی درايو را در مد  Drive 
mode قرار دهيد  .  

 تنظيم کنيد درايو وارد مد   500 را برروی ud .0 يا cp .0اگر پارامتر 
Drive modeمی گردد .   

  

وصل کنيد در اين بايستی  دارد را Enable  که نقش ST ديجيتال  ورودی 
 و جهت های باال و پايين و دکمه stop  وstart می توانيد با کليدهای صورت 

 .  درايو را کنترل کنيدF/R   وspeed های 

 به همراه کليد جهت Speed کليدهای , برای افزايش سرعت  ,  طبق شکل زير
 به همراه کليد جهت پايين همزمان بايد speed کليد , باال و برای کاهش سرعت

  . فشار داده شود
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 – می توانيد جهت حرکت را چپگرد F/R طبق شکل زير نيز با فشردن کليد 
  .راستگرد کنيد 

  

 توقف   باعث stop    فشردن  يکبار استارت و  باعث Start    فشردن يکبار
  . می گردد
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,  و رفتن به ساير مدهای کاری درايو Drive mode برای خروج از حالت 
 را همزمان با هم برای سه ثانيه فشار FUNC    و Enter ست کليدهای کافی ا
  . دهيد
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Application mode 
 قرار دارند يعنی فقط پارامترهای CP  در حالت عادی در مد KEB  درايوهای 

بايستی , برای دسترسی به ساير گروههای پارامتری   قابل ديدن است CP گروه 
 .  بشويد APPLICATIONوارد مد 

 است و با دادن مقادير مختلف به اين پارامتر مد CP.0  Password  پارامتر 
 .تغيير می کند,  کاری درايو

  ديدهcp  تنظيم گردد فقط پارامترهای گروه 100 برروی CP.0  اگر پارامتر 

  . می شوند

   

,  بشويد و به همه گروههای پارامتری Application برای اينکه وارد مد  
 و   تنظيم کنيد  440 را بر روی  CP.0پارامتر , سترسی داشته باشيد د

   .  شود  SAVEتا  را فشار دهيد Enter  کليد 

 . استud.0  معادل پارامتر CP.0  پارامتر 

 ديده نمی شود اما ساير cp  می شويد گروه Application  وقتی وارد مد 
  .قابل ديدن و تغيير است, گروههای پارامتری 
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 را ud.0 پارامتر  , cp  و رفتن به مد Application  برای خروج از مد 
  .  را فشار دهيد Enter  تنظيم کنيد و کليد 100برروی ,  طبق شکل زير
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 cp پارامترهای گروه 
  .  را معرفی می کندcp پارامترهای گروه , جدول زير 
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 است و مد کاری password که  است CP.0 , اولين پارامتر در اين گروه 
تغيير داد و يا سطح دسترسی به پارامترها را , درايو را می توان توسط آن 

  . محدود می کند

   ولی  شده اند  تعيين کارخانه توسط  , cp    گروه در موجود  پارامترهای 
 پارامترهايی که در , ud  گروه  پارامترهای شما می توانيد از طريق تنظيم 

  .  قرار می گيرد را به دلخواه خودتان تغيير دهيدcp  گروه
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 In  وru پارامترهای گروه 
يا  پارامترهای فقط خواندنی هستند که متغيرها و,  پارامترهای اين دو گروه 

  . وضعيت داخلی درايو را نشان می دهند

سرعت , ه است نشان داده شد,   همانگونه که در جدول زيرru پارامترهای گروه 
وضعيت وروديها و خروجيها ی ديجيتال , جريان و ولتاژ خروجی , خروجی 
 . را نشان می دهند... وآنالوگ و
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اطالعاتی در , توان نامی درايو ,  نيز ورژن نرم افزار In پارامترهای گروه 
 .را نشان می دهد... آخرين خطاهای درايو و
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  انهبازگشت به تنظيمات کارخ
,  می توانيد پارامترهای درايو را به تنظيمات کارخانه Fr.0 با استفاده از پارامتر 

 .تغيير دهيد 

 درايو را غير فعال کنيد سپس اگر می خواهيد تمامی حافظه ST  ابتدا بايد ورودی 
 همگی به تنظيمات کارخانه Dataset 7      تاDataset    0های داده شامل

 .  را بزنيد ENTER قرار دهيد و کليد init روی   را برFr.0 برگردد پارامتر 

کارخانه کنيد  خاص را تنظيم Dataset اما اگر فقط می خواهيد که يک 
 مورد dataset  قرار دهيد و شماره dEF    را برروی گزينهFr.0 پارامتر 

 . نظر را وارد نماييد
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  مرجع سرعت و جهت چرخش
تعيين جهت چرخش موتور و مرجع سرعت درايو را  چگونگی sp.0 پارامتر 

  . مشخص می کند

  

يعنی سرعت , تنظيم شده   2   برروی عددsp.0 پارامتر , بطور پيش فرض 
 و جهت چرخش از طريق عالمت ولتاژ 1درايو از طريق ورودی آنالوگ 

  .  تعيين می شود 1ورودی آنالوگ 

 منفی باشد   اگر ولتاژ ورودیاگر ولتاژ آنالوگ ورودی مثبت باشد راستگرد و
     . چپگرد خواهد چرخيد
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  ساير پارامترهای درايو 
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   09132211861 -مهندس محمديان   -  keb  combivert  Haitian  F4  F5 -  تعمير اينورتر و درايو



 farsidrive.blogsky.com    farsidrive.mihanblog.com   راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  کدهای خطا 
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