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 IP5Aراینورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 ایمن تابلو   مهندسی پارس تجهیز شرکت
 

 2  
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  
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 LSشرایط عدم گارانتی اینورترهای 
    

 های ورودی و خروجی اینورترها و سیمصحیح کابلاتصالرعایت نکردن -1

 هایی با رطوبت باال نصب اینورتر در محیط  -2

 اینورتر در محیط با دمای بسیار باال یا محیط با دمای بسیار پاییننصب   -3

 نصب اینورتر بدون تابلو و فیلتر غبارگیر  -4

رعایت نکردن فاصلللم مناسللب بین اینورتر و بدنم تابلو یا اشللیا دیرر ا براسللاس دفتر م    -5

 راهنمای اینورتر(

 کرد اینورتر(اتصال ولتاژ غیرمجاز بم اینورتر اخارج از محدوده عمل  -6

 آسیب فیزیکی بم اینورتر  -7

 نصب اینورتر توسط افراد غیرمتخصص  -8

داشلتم    Regenerativeعدم اسلتااده از مااومت ترمزی در شلرای ی کم بار مربوطم لالت   -9

 باشد یا اینکم زمان توقف متناسب با ظرفیت دستراه نباشد.

 عدم استااده از سیم ارت  -10

 شناسایی محصولنداشتن بر سب و کد    -11

 اقدام بم تعمیر دستراه توسط مشتری  -12

 استااده از اینورتر جهت راه اندازی موتورهای با توان باالتر از توان اینورتر  -13

ادر صللورت لزوم اسللتااده از  در صللورت نصللب کنتاکتور مابین کابل رابط موتور و اینورتر  -14

 فرمایید(کنتاکتور با والد فنی تماس لاصل 

 استااده غیر اصولی شوداباالتر از توان نامی( .  I/Oدر صورتی کم از تغذیم برد    -15

بدون تابلو مناسلب در محی ی کم مواد خورنده و   IP20در صلورتی کم دسلتراه اینورتر با    -16

 شیمیایی وجود دارد نصب شده باشد.

دسلتراه    IGBTشلدید بم در صلورت نوسلان شلدید برر ورودیاکم عمومان منجربم آسلیب    -17

 می گردد(.

دسللتراه    IGBTاتصللال کوتاه در خروجی اینورتراکم عمومان منجربم آسللیب شللدید بم    -18

 گردد(.می
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 موارد احتیاطی الزم 

 شلیوه تجربم نصلب و راه اندازی شلود کم با    دسلتراه اینورتر باید توسلط کارکنان فنی و با •

د تا از نبندی آشلنایی کافی را داشلتم باشلنصلب و سلیم  ،تنظیم پارامتر، اصلول و مبانی برر 

 .بروز هرگونم لادثم جلوگیری شود
 

توانید از رلم یا کنتاکتور برای ق ع و وصلل برر اسلتااده در قسلمت ورودی برر دسلتراه می •

 کنتاکتور قرار دهید. در خروجی اینورتر و بین موتور و اینورتر  نبایدکنید، ولی هیچراه  
 

قبل از هرگونم تعمیر یا بازرسلللی، برر اصللللی را ق ع کنید تا  راگ نشلللانرر برر ورودی  •

  Nو  Pهای  متر اطمینان پیدا کنید کم بین ترمینالخاموش شلود و سل ت توسلط مولتی

 باشد(ولت می  650اتوجم داشتم باشید کم این ولتاژ تا    وجود ندارد DCهیچ ولتاژ 
 

، از توانایی و ایمنی موتور اطمینان لاصللل  60Hzقبل از تنظیم فرکانت خروجی بیش از  •

 کنید تا بم موتور آسیب نرسد.
 

 کنید برر دستراه را ق ع کنید. نانچم از دستراه اینورتر برای مدت طوالنی استااده نمی •
 

 ید.دستراه اینورتر را از طریق ق ع و وصل برر اصلی ورودی خاموش و روشن نکن •
 

شلرایط آ  و هوایی و محیط کار نسلبت بم نظافت اینورتر مخصلوصلان فن دسلتراه  با توجم بم   •

 سال است(. 3اعمر ماید فن لداکثر  اقدام کنید
 

اید، دمای محیط نباید  اگر اینورتر بیش از سلم ماه در انبار نرهداری شلده و اسلتااده نکرده •

شلود زیرا توصلیم نمی نیزگراد باشلد و نرهداری بیش از ی  سلال  درجم سلانتی  30بیش از  

 های الکترولیتی دستراه شود.ممکن است موجب خرابی خازن
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 شرایط محیطی مناسب برای نصب دستگاه 

 شرایط  محیط 
 محیط بستم همراه با ساف برای جلوگیری از ریزش باران و تابش نورمستایم نصب در محیط 

 دمای محیط 
کنید گراد هنرامی کم از درایو درون تابلو اسللتااده میدرجم سللانتی 50+تا    10-

 کننده مناسب استااده کنید.لتمان از فن یا خن 

 و بدون هرگونم بخار  %90کمتر از   رطوبت 

 گراددرجم سانتی 60+تا  20- دمای نرهداری انبار 

 متر 1000کمتر از   ارتااع از س ح دریا 

 m/S 25.9در   Hz 55و  2S/8mدر  20Hz~10 لرزش 

 شرایط محی ی
های شللدید،  زا، لرزشو گرد و غبار، مواد آتشاینورتر را در محی ی عاری از روغن  

 های فلزات نصب کنید.کلریدها، نور مستایم خورشید و براده

 کنندگی را داشتم باشد.اینورتر را عمودی نصب کنید تا لداکثر اثر خن  جهت 

 

 شناسایی محصول  اولیه وکداطالعات 

 پردازیم: بم بررسی پالک اینورتر می  زیرم ابق شکل  ابتدا

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ترمینال 
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 بندی و سیم نحوه نصب 

و همچنین   (  25.9m/Sا کمتر از کمی داشلتم باشلد اینورتر را در محلی نصلب کنید کم لرزش

گراد باشلد. همان درجم سلانتی - 10تا   50در محلی نصلب کنید کم محدوده دمای آن لداکثر

تواند بم کنید در اطراف اینورتر لرارت باالیی وجود دارد کم میطور کم در شلکل مشلاهده می

توجم داشلتم باشلید کم اگر   ق عات دیرر صلدمم وارد کند، پت فاصللم مناسلب را رعایت کنید.

 سانتی متر باشد. 10شود لداقل فاصلم اینورتر تا ساف اینورتر داخل تابلو نصب می

 

 

 

 

 

 

والد قرار دهید لتمان بم فاصلم استاندارد    م ابق شکل زیر اگر دو اینورتر یا بیشتر را در ی  تابلو

 ها و سیستم تهویم مناسب توجم کنید: آن 
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 ( I/Oهای قدرت و کنترل)بندی ترمینال سیم 

 های قدرت اینورتر  نقشه شماتیک ترمینال
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 نماد ترمینال  نام ترمینال 
 R,S,T های ورودی برر شهر ترمینال

 (+)DC Reactor P1(+),P2ترمینال های 

 ترمینال های مااومت ترمز 
P2(+),N(-) 

 یا 
P(+),N(-) 

 U,V,W خروجی اینورتر های ترمینال
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 های کنترلی ترمینال 
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 کنترلی اینورترهایمعرفی ترمینال
 

 توضیحات  ترمینال  توضیحات  ترمینال 

M7 

اندازی در   ا راه 1ورودی دیجیتال

راستررد طبق تنظیمات  جهت  

 کارخانم( 

V1 
 آنالوگ ترمینال ورودی ولتاژ

-10~+10 

M8 

ا راه اندازی در    2ورودی دیجیتال 

جهت   ررد طبق تنظیمات  

 کارخانم( 

I 
نالوگ  آترمینال ورودی 

 جریانی 

M6 
طبق  Jogافرمان    6ورودی دیجیتال

 تنظیمات کارخانم( 
CM 

ترمینال مشترک برای  

 دیجیتال های ورودی

M5 
فرمان توقف   5ورودی دیجیتال

 اض راری اطبق تنظیمات کارخانم( 
S0/S1,CM 

ترمینال خروجی آنالوگ  

 ولت 10تا 0ولتاژی 

M4 
فرمان خ ای    4ورودی دیجیتال 

 خارجی اطبق تنظیمات کارخانم( 
A0,B0  مرجع فرکانسی پالت 

M1,M2,M3 

فرکانت   7و6و5های دیجیتال ورودی

متوسط، زیاداطبق  ای کم، پلم

 تنظیمات کارخانم( 

A1,C1,B1 
ای  های خروجی رلمترمینال

  ند منظوره 

V+  وCM ولت  12 منبع تغذیمDC C+,C-  ترمینال ارتباطRS-485 

A2,C2 
ای  ند منظوره  ترمینال خروجی رلم

 اکنتاکت باز( 
24,CM  ولت 24منبع تغذیم 

A3,C3 
ای  ند منظوره  ترمینال خروجی رلم

 ت باز( اکنتاک
A4,C4 

ای  ترمینال خروجی رلم

  ند منظوره اکنتاکت باز( 

V-,CM ولت  -12 منبع تغذیمDC 5G 
ترمینال مشترک ورودی 

 آنالوگ 
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 NPN/PNPسوئیچ  انتخاب حالت
 هلای دیجیتلال بلمبلاشلللد، بلا اتصلللال هر کلدام از ورودی NPNدر صلللورتی کلم کلیلد روی

باشلد، با اتصلال هر کدام از   PNPدر صلورتی کم کلید روی .شلودفرمان اجرا می CMترمینال

 .شودولت فرمان اجرا می 24های دیجیتال بم ترمینال  ورودی

 

 

 

 

 

 

 پد اینورتر معرفی کی 
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 صفحه نمایش:
 شود.  بم محض وصل شدن برر ورودی بم اینورتر صاحم زیر نمایش داده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرکانس   نحوه تغییر 
 

 start/stopنحوه 

 I: طریق ورودی آنالوگ جریانی ترمینالتغییر فرکانت ازI K :  نحوه راه اندازی از طریق کی پد 

 V:  تغییر فرکانت از طریق ورودی آنالوگ ولتاژی ترمینال V1 R :   نحوه راه اندازی از طریقRS-485 

J : فرکانتJog  T:راه اندازی از طریق ترمینال های ورودی 

 U:  ا افزایشیعملیات فرکانتUP )  S لالت: STOP 

 D: عملیات فرکانت کاهشیاDOWN )  

 R: تغییر فرکانت از طریقRS-485 

 K:پد تغییر فرکانت از طریق کی 

 P: تغییر فرکانت از طریق ورودی پالت 

 

 های مختلف وضعیت فعلی اینورتر حالت
STP  لالت توقف : 
FWD : لالت راستررد 

REV : لالت   ررد 

 
 

 

 

 

 جریان خروجی 

 محل تنظیم فرکانت
 Stop/startنحوه  

 گروه پارامتری 

 کد پارامتر 

 نمایش فرکانت  وضعیت اینورتر 
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 اصلی اینورتر های معرفی گروه 

 مختلف وجود دارد: یگروه پارامتر پنج، IP5Aم ابق شکل زیر در سری  

 

 

 

 

 

 

 
 

DRV group  :  شلللامل پارامترهای پایم و ضلللروری در وضلللعیتRun باشلللد. مانند  می

Target Frequency    ورد نظرمافرکانت  ،)Time Accel/Decel  شتا  و توقف(.زمان ا 

FU1 group   :  توابع و پارامترهای پایم برای تنظیم فرکانت و ولتاژ خروجی.شامل 

FU2 group  :    پارامترها و توابع پیشرفتم شامل. 

I/O(Input/output) group  :   شامل پارامترهای ضروری جهت ایجاد توالی و استااده از

 .ایهای ورودی و خروجی  ند وظیامترمینال

APP group   :PID,MMC  ...و 
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 های اصلی اینورتر جابجایی بین گروه روش 
 

روی اینورتر بر پد کیMODE   توانید از کلیدمی  ، هاگروهبین م ابق شکل زیر برای جابجایی 

 استااده کنید. 
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 Drive groupنحوه جابجایی بین پارامترهای اصلی  

 ثانیم 10ی مادار ور بر ACCتنظیم  مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جابم جا شده و با استااده از   DRVبا استااده از کلید های باال و پایین بین پارامتر های گروه  

ثانیم(   10میشویم، پت از اعمال تغییرات مورد نظرا  ACC Timeوارد پارامتر    PROGکلید  

 تنظیمات مورد نظر را ذخیره می کنیم.  ENTERبا استااده از کلید 
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RESET FACTORY 

 کارخانم برگردانیم.ابتدا بایستی کلیم ماادیر پارامترها را بم لالت تنظیم  از راه اندازی اینورتر قبل

 

 

 پارامترهای موتور 

ی  مشخصات  تحت کنترل دارای  م  روموت  کم   تشخیص دهد قبل از هرکاری الزم است اینورتر  

  FU2-45   تا    FU2-40پارامترهای  . را تنظیم کنید  د پارامترهای موتوری با برای این کاراست.  

 باشند: مربوط بم مشخصات موتور می

 پارامتر  نام پارامتر  توضیحات 

 FU2-40 توان موتور  -

 FU2-41 ها  تعداد ق ب -

 FU2-42 فرکانت لغزش  -

 FU2-43 جریان نامی -

 FU2-44 باری جریان بی جریان نامی موتور  30%

 

 فرکانس کاری اینورتر  مینیممماکزیمم و 

 . رود فرکانت بم کار می لداکثر محدوده فرکانسی برای تعیین فرکانت شروع و

 گروه  پارامتر  نام پارامتر  توضیحات 
هیچ فرکانسی   باشد،باالترین محدوده فرکانت می

 .تواند باالتر از این محدوده انتخا  شودنمی
 30 فرکانت ماکزیمم 

FU1 Group محدوده فرکانسی است. اگر فرکانت  ترین پایین

تر از این محدوده انتخا  شود بم صورت  پایین

 .شودخودکار مادار تنظیم می

 32 فرکانت شروع 

 

 

 پارامتر  تنظیمات  مقدار اولیه  توضیحات 

 FU2-93 1 0 .گردندکلیم ماادیر پارامترها بم لالت تنظیم کارخانم برمی
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 فرکانس پایه
 رسد.بم ماکزیمم مادار خود می خروجی اینورتر  در این فرکانت ولتاژ

 
Auto tuning 

 

پارامترهای  را در آنها کند وبم اطالعات دقیق موتورها دسلللت پیدا می  Auto tuneبا   درایو

ابتدا بایسللتی ولتاژ  Auto tuneتواند موتور را بهتر کنترل کند. جهت خود ذخیره کرده و می

توان   نامی، فرکانت نامی، لغزش زیر بار نامی، سلرعت زیر بار نامی، جریان نامی، تعداد ق ب و

 گردد.ام دانت موتور محاسبم می  Auto tuneموتور بم اینورتر داده شود س ت با انجام 

 باشد. بصورت زیر می Auto tuneروش انجام
 

 قرار دهید.   FU2-61=1پارامتر 

 پارامتر  نام پارامتر  توضیحات 

 Auto tune FU2-61 .دهیممی قرار   1برابر  این پارامتر را  Auto tuneبرای فعال شدن  
 

 

 

Acceleration Time(ACC)  : تا   زمان  مدت صار  از  اینورتر  خروجی  فرکانت  افزایش 

 .  فرکانت ماکزیمم تعریف شده برای اینورتر

 های کاربردی: مثال

در  ناگهانیضلربم  باید بم لدی آهسلتم باشلد کم از ایجاد سلرعت افزایش  در ی  برنامم پم اژ، •

 ها جلوگیری کند.لولم

لین   باعث سلاوط افراد دربم لدی آهسلتم باشلد کم  سلرعت باید افزایش پلم برقی در ی  •

 .لرکت نشود

 بم صورت زیر عمل کنید: ACC Timeبرای تنظیم 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 01 DRV Group (s)600-0 صعودی  زمانمدت  

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 31 FU1 Group (Hz)400-30 تعیین فرکانت پایم 
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Deceleration Time(DEC):  کلاهش فرکلانت خروجی اینورتر از فرکلانت    زملان  ملدت

 صار.ماکزیمم تا  

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 02 DRV Group (s)600-0 نزولی  زمانمدت  
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 اینورتر   روی keypad  طریقخروجی اینورتر از  فرکانس  تنظیم -1
 

 مراحل انجام کار: 

 قرار دهید.  DRV-04=0پارامتر -1

 گروه  پارامتر  توضیحات 
 DRV group 04 کنیمتنظیم می 0بر روی مادار 

 

شلده و مادار فرکانت مورد نظر  DRV-00وارد قسلمت اولین پارامتر  Drive groupدر - 2

 را در این پارامتر ذخیره نمایید.

توجم داشللتم باشللید کم این مادار بایسللتی کمتر از فرکانت ماکزیمم تعریف شللده در پارامتر 

FU1-30  .باشد 
 

 زنیم. را می FWD/REVدکمم   -3

 

 آنالوگ   تنظیم فرکانس از طریق ورودی-2
 

 گیرد: صورت انجام می تنظیم فرکانت از طریق ورودی آنالوگ بم دو
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 (V 10-0)نس از طریق ورودی آنالوگ ولتاژی  : تنظیم فرکا2-1

 برای تنظیم فرکانت از طریق ورودی آنالوگ ما نیاز بم دو نا م داریم:
 

 (I/O-03)و فرکانت متناظر با آن  (I/O-02)کمترین ولتاژ ورودی آنالوگ نا م اول:

 (I/O-05)و فرکانت متناظر با آن(I/O-04) نا م دوم: بیشترین ولتاژ ورودی آنالوگ

، ولتلاژ ملاکزیمم را برابر  3، فرکلانت متنلاظر بلا آن را برابر  5برای مثلال اگر ولتلاژ مینیمم را برابر  

ولت با   5قرار دهیم، موتور در ولتاژ صللار تا   45و فرکانت متناظر با ولتاژ ماکزیمم را برابر  10

للت فرکلانت نیز بلا آن تلا  و  10وللت تلا    5کنلد و بلم محض افزایش ولتلاژ از  کلار می  3فرکلانت  

 مادار ماکزیمم تغییر خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  مراحل انجام کار:

 قرار دهید. DRV-04 =2پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
ولت   10-0آنالوگ ولتاژی تنظیم فرکانت از طریق ورودی

 .گیردانجام می
2 04 DRV group 

 

 .تنظیم کنید I/O-02را در پارامتر (V1ولتاژ ورودی آنالوگ ا  مینیمم -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 V 02 I/O 10-0 مینیمم ولتاژ ورودی
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 .تنظیم کنید I/O-03ولتاژ ورودی آنالوگ را در پارامتر مینیممفرکانت متناظر با  -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1-30 0-100 % 03 I/Oبرلسب درصدی از فرکانت ماکزیمم 

 

 .تنظیم کنید I/O-04( را در پارامترV1ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگا  -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 V 04 I/O 10-0 ماکزیمم ولتاژ ورودی 

 

 .تنظیم کنید I/O-05فرکانت متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگ را در پارامتر  -5

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1-30 0-100 % 05 I/Oبرلسب درصدی از فرکانت ماکزیمم 

 

 ای از مرالل: خالصم 

 گروه  پارامتر  توضیحات 

 DRV group 04 . کنیمتنظیم می 2بر روی مادار 

 V1 ) 02ولتاژ ورودی آنالوگ ا مینیمم

I/O group 
 03 ولتاژ ورودی مینیممفرکانت متناظر با 

 V1 ) 04ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگا

 05 فرکانت متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی 
 

 بندی: سیمنحوه    

 

 

 

 
 

 

V1  :  ترمینال ورودی ولتاژ 

5G    :)ترمینال مشترک اپایم منای 

V(+)   :  ولتی 12منبع تغذیمDC )اپایم مثبت 

 لال با تغییر دادن پتانسیومتر متصل شده بم اینورتر فرکانت خروجی تغییر خواهد کرد. 
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 (V 10+تا  10V-: تنظیم فرکانس از طریق ورودی آنالوگ ولتاژی )2-2

 :در این نوع از ورودی آنالوگ نیز نیاز بم دو نا م داریم 

 (I/O-03)و فرکانت متناظر با آن  (I/O-02)کمترین ولتاژ ورودی آنالوگ نا م اول:

 (I/O-05)و فرکانت متناظر با آن(I/O-04) نا م دوم: بیشترین ولتاژ ورودی آنالوگ

 کند.ولت بصورت   ررد لرکت می -10ولت بصورت راستررد و از صار تا10از ولتاژ صار تا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل انجام کار: 
 قرار دهید. DRV-04 =3پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
تنظیم فرکانت از طریق ورودی آنالوگ ولتاژی  

 .گیرد( انجام میV 10+تا  10V-ا
3 04 DRV group 

 

 .تنظیم کنید I/O-02ولتاژ ورودی آنالوگ را در پارامتر مینیمم -2
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 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 V 02 I/O 10-0 ولتاژ ورودی مینیمم

 

 .تنظیم کنید I/O-03ولتاژ ورودی آنالوگ را در پارامتر مینیممبا  فرکانت متناظر -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1-30 0-100 % 03 I/Oبرلسب درصدی از فرکانت ماکزیمم 

 

 .تنظیم کنید   I/O-04ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگ را در پارامتر  -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 V 04 I/O 10-0 ماکزیمم ولتاژ ورودی 

 

 .تنظیم کنید I/O-05فرکانت متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگ را در پارامتر  -5
 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1-30 0-100 % 05 I/Oبرلسب درصدی از فرکانت ماکزیمم 

 

 

 مرالل : ای ازخالصم 

 گروه  پارامتر  توضیحات 
 DRV 04 . کنیمتنظیم می 3بر روی مادار 

 02 ولتاژ ورودی مینیمم

I/O group 
 03 ولتاژ  مینیممفرکانت متناظر با 

 04 ماکزیمم ولتاژ ورودی 

 05 فرکانت متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی 

 

 

 

 

 

 V1: ترمینال ورودی ولتاژ 

 V(-)  : ولتی 12منبع تغذیمDC   )اپایم منای 

 V(+):  ولتی 12یم ذمنبع تغDC )اپایم مثبت 

 تغییر دادن پتانسیومتر متصل شده بم اینورتر فرکانت خروجی تغییر خواهد کرد. لال با  
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باشد در  توجم داشتم باشید کم تنها تااوت این قسمت با قسمت قبلی در جهت  رخش می

 باشد. سیکل مثبت بم صورت راستررد و در سیکل منای بم صورت   ررد در لال گردش می

 

 
 

 (: 20mAتا   0آنالوگ جریانی ) ورودیتنظیم فرکانس از طریق  : 2-3

میلی آم ر کم دارای خروجی آنالوگ جریانی اسلت،  20تا  0می خواهیم از طریق ی  سلنسلور  

 فرکانت را تنظیم کنیم . برای این کار الزم است نااط مینیمم و ماکزیمم را تعریف نماییم:

 (I/O-08)ا آنو فرکانت متناظر ب  (I/O-07)کمترین جریان ورودی آنالوگ نا م اول:

 (I/O-10)و فرکانت متناظر با آن(I/0-09) ورودی آنالوگ جریاننا م دوم: بیشترین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه سیم بندی: 
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 مراحل انجام کار: 

 .قرار دهید DRV-04 =4پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

تا   0)تنظیم فرکانت از طریق ورودی آنالوگ جریانی 

20mA) گیردانجام می . 
4 04 DRV group 

 

 .تنظیم کنید  I/0-07( را در پارامترIجریان ورودی آنالوگا  مینیمم -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 mA 07 I/O 20-0 جریان ورودی  مینیمم

 

 تنظیم کنید.  I/O-08را در پارامتر آنالوگ جریان ورودی مینیممفرکانت متناظر با    -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 FU1-30 0-100 % 08 I/Oبرلسب درصدی از فرکانت ماکزیمم 
 

 تنظیم کنید.  I/O-09را در پارامتر (I)آنالوگ  ماکزیمم جریان ورودی -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 mA 09 I/O 20-0 ماکزیمم جریان ورودی

 

 تنظیم کنید.  I/O-10را در پارامتر آنالوگ فرکانت متناظر با ماکزیمم جریان ورودی -5

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1-30 0-100 % 10 I/Oبرلسب درصدی از فرکانت ماکزیمم 

 
 

 ای از مرالل: خالصم 

 گروه  پارامتر  توضیحات 
 DRV 04 . کنیمتنظیم می 4بر روی مادار 

 07 جریان ورودی  مینیمم

I/O group 
 08 جریان ورودی  مینیمم با فرکانت متناظر

 09 ماکزیمم جریان ورودی

 10 ماکزیمم جریان ورودی با فرکانت متناظر
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 RS-485 تنظیم فرکانس از طریق رابط- 3

مانیتورکرد. اینورترها  کنترل و های اصلللییا سللایر ماژولو  PLC توان بم کم را می  اینورتر

وصلل شلده و توسلط آنها   PCو   PLCبم  ندین RS-485 توانند بم کم  شلبکم و رابطمی

 .کردتنظیم  را مترهای آناکنترل شوند یا پار

 توان بم موارد زیر اشاره کرد: می RS-485قابلیت های ارتباط دو سیمم از   

 است.  مااوم در برابر نویز ❖

 توان بم هم متصل کرد. دستراه مختلف را می 31لداکثر تا  ❖

 فوت( است. 400متر ا 1200لداکثر فاصلم مجاز  ❖

 است. 1000Kbpsلداکثر سرعت  ❖

 باشد.می  -Sو +Sهای بم کم  ترمینال RS-485اتصال اینورتر بم شبکم

 

 پذیرد.انجام میModbus RTU پروتکل و RS-485فیزیکی این عملیات از طریق بستر

 

 

 

 

 
 

 

 مراحل انجام کار: 

 قرار دهید.  DRV-04=7پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV group 04 7 .گیردانجام می RS-485  تنظیم فرکانت از طریق رابط

 

  تنظیم کنید. COM-01نوع پروتکل انتخابی را در -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 COM 01 1 .شودتنظیم می  RS-485 بر روی

 

3-  ID   دراینورتر راI/O-90 .تنظیم کنید 
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 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 ID  90 اینورتر I/O 

 

 تنظیم کنید.  I/O-91 سرعت انتاال اطالعات را در -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 1200bps 0سرعت انتاال 

91 I/O 

 2400bps 1سرعت انتاال 
 4800bps 2سرعت انتاال 
 9600bps 3سرعت انتاال 
 19200bps 4سرعت انتاال 

 

 نوع دستور از طریق شبکم را در پارامتر زیر تنظیم کنید.  -5

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop   1 ازطریق شبکم 

02 COM  2 تنظیم فرکانت از طریق شبکم 

 3 ازطریق شبکم  Start/stopتنظیم فرکانت و

 

 از مراحل:ای خالصه

 گروه  پارامتر  توضیحات 
 Drive 04 . کنیمتنظیم می 7بر روی مادار 

 I59 نوع پروتکل انتخابی 

I/O group ID I60 

 I61 سرعت انتاال داده 
 

 بم اینورترها بم صورت زیر است:  فرمت انتاال دیتا از کنترلر
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 های مهم بم شرح ذیل است:درس آ برخی از

 پارامتر  آدرس 

0x0007 DEC  نوشتن زمان 

0x0008  خواندن جریان خروجی 

0x0009  خواندن فرکانت خروجی 

0x000A  خواندن ولتاژ خروجی 

0x000C  خواندن توان خروجی 

0x0004 Command frequency نوشتن 

0x0005  نوشتن دستور استارت 

 = استپ 0

 = راستررد 1

 =   ررد 2

0x0006 ACC  زمان نوشتن  

 

هرتز را تنظیم کنیم. نا م اعشار را برداشتم و عدد    49.15خواهیم مادار فرکانت  برای مثال می

باشد  می  1333کنیم معادل هرز این عدد برابر  کم دسیمال است را بم هرز تبدیل می  4915

 کنیم. ثبت می commandمربوط بم فرکانت   0004کم در آدرس 

روی اینورتر    بر  option boardاین قابلیت بایسلتی  توجم داشلتم باشلید کم برای اسلتااده از 

 نصب گردد.
 

 :Labviewاجرا شده در نرم افزار  برنامه نمونه
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 ( Multi-step) ایتنظیم فرکانس چند مرحله-4
 فرکانت مختلف را تنظیم نمود.  8توان تا  دیجیتال می  پایم ورودی  3در این روش با استااده از  

های مورد نیاز و فرکانت آن را تنظیم کنید. اگر هیچکدام  توانید گاماستااده از جدول زیر میبا  

مشخص   DRV-04اکم در    commandورودی دیجیتال فعال نبود فرکانت برابر فرکانت  3از  

 شده است( خواهد بود. 

 

M1 M2 M3 Fx/Rx speed step 

- - -  command  گام صار 

 - -  DRV-05  1گام 

-  -  DRV-06  2گام 

  -  DRV-07  3گام 

- -   I/O-31  4گام 

 -   I/O-32  5گام 

-    I/O-33  6گام 

    I/O-34  7گام 
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فعال باشند اینورتر در فرکانت تنظیم شده درگام   S2و S1برای مثال زمانی کم کلید های 

 سوم کار خواهد کرد. 
 

 

 مراحل انجام کار: 

 تنظیم کنید.  0.00فرکانت فرمان را در پارامتر  -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-400 00 DRV group 

 

 تنظیم کنید.  DRV-04های تنظیم فرکانت را در پارامتریکی از روش -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 - 04 DRV group 

 

 مورد نظر خود را تنظیم کنید.  یفرکانسهای گام -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 فرکانت گام اول 

0-400 Hz 

05 

DRV group  06 فرکانت گام دوم 

 07 فرکانت گام سوم 

 31 فرکانت گام  هارم 

I/O 
 32 فرکانت گام پنجم 

 33 فرکانت گام ششم 

 34 فرکانت گام هاتم 
 

 .زیر را تنظیم کنیدماادیر  M3 و   M2,M1هایبرای فرمان از طریق ترمینال  -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 5 20 

I/O  6 21 

 7 22 
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 ( UP-Downدیجیتال )فرکانس از طریق ورودی    تنظیم -5

از دو ورودی دیجیتلال جهلت افزایش و کلاهش فرکلانت   در این روش برای کنترل فرکلانت 

تعریف  UPای کم بعنوان  شلود بم اینصلورت کم با فشلردن شلسلتی متصلل بم پایماسلتااده می

 Downای کم بعنوان فرکانت افزایش یافتم و با فشلردن شلسلتی متصلل بم پایم (S1)شلده  

 یابد.کاهش میفرکانت    (S2) تعریف شده  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل انجام کار: 
 

 .های تنظیم فرکانت را انتخا  نماییدیکی از روش DRV-04پارامترتوسط   -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV group 04 9-0 محل تنظیم فرکانت 

 

 انجام دهید.  FU1-75را از طریق پارامترUp/Down سازی فرکانت ذخیره -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1 Group 75 1 شود.سازی انجام میذخیره

 

درصورت فعال بودن این پارامتر اگر برر ورودی اینورتر ق ع و س ت وصل شود، اینورتر    توجه:

 در آخرین فرکانت تنظیمی کار خواهد کرد. 

های ورودی برای انجام  باید پایم  Up/Downفور برای انجام عملیات   پت از تنظیم پارامترهای

 این کار تعریف شوند: 
 

 

 



 ایمن تابلو   مهندسی پارس تجهیز شرکت
 

 34  
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 ایش فرکانت(تنظیم کنید. اافز UPرا برای عملیات  M1پایم  -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 I/O group 20 10 را انجام می دهد  UPملیات ع M1پایم 
 

 اکاهش فرکانت( تنظیم کنید.  Downرا برای عملیات  M2پایم   -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O group 21 11 را انجام می دهد Downعملیات  M2پایم 

 
 

 Jogفرکانس -6

برای Jog فرکانت از اینورتر تست  بیشتر  افزاری  در    .شوداستااده می سخت  شما  کم  زمانی 

از فرکانتپروژه اینورتر خود دارید  بم یکبار تست کردن  نیاز  اولیم  انجام تست  برای   Jogها 

را در سرعت  موتوردر ورودی اینورتر، کنترل لرکت   تنها با ی  کلید شما  .کنیداستااده می

  .گرددمشخص اعموما سرعت خیلی پایین( دارید و با برداشتن کلید، موتور بم لالت قبلی برمی

 کنترل موتور را در اختیار خود قرار دهیم. توانیم بم صورت دستیمی Jogما بم کم  فرکانت 

 

 

 

 

 

 
 کار:مراحل انجام

 تنظیم کنید.  I/O-30را در پارامتر  Jogفرکانت -1

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 Jog 0-400(Hz) 30 I/O groupفرکانت 
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 .تنظیم کنید I/O-25را در پارامتر  Jogعملیاتفرمان-2

 

 را تنظیم کنید.   Jogفرکانتتوسط پارامترهای زیر   ررد یا راستررد بودن -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 M7) 30 26شوداترمینالراستررد فعال می  Jogفرمان عملیات 

I/O 
 M8) 31 27شوداترمینال  ررد فعال می Jogفرمان عملیات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 M6) 29 25 I/Oشوداترمینالفعال می Jog فرمان عملیات
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 پد کی طریق  توقف از اندازی وراه  -1

 مراحل انجام کار: 

 قرار دهید.  DRV-03=0پارامتر  -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop 03 0 پد از طریق کی DRV group 

 

 کند.را فشار دهید اینورتر با فرکانت تنظیم شده شروع بم کار می FWD/REV دکمم -2
 

 . را فشار دهید STOP برای خاموش نمودن اینورتر کافیست دکمم -3

 

 1مد  های فرمانطریق ترمینال  توقف از  اندازی وراه  -2

 .ها جهت  رخش راستررد و دیرری جهت  رخش   ررد می باشدترمینالدر این مد یکی از  
 

 کار:انجام  مراحل

 قرار دهید.  DRV-03=1پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop 03 1 1های فرمانترمینال از طریق DRV group 

 

 بم صورت راستررد تنظیم کنید.   runجهت  I/O-26را توسط پارامتر M7ترمینال  -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O 26 30 . شودجهت  رخش راستررد تعریف می M7ترمینال

 

 کنید. بم صورت   ررد تنظیم  runجهت  I/O-27را توسط پارامتر M8ترمینال  -3
 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O 27 31 . شودجهت  رخش   ررد تعریف می M8ترمینال

 

 ای از مرالل: خالصم 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop 03 1 های فرمانترمینال از طریق DRV group 

 M7 30 26استااده از ترمینال 
I/O 

 M8 31 27ترمینال  استااده از
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S1 S2 RUN/STOP 
ON OFF RUN/FWD 

OFF ON RUN/REV 

OFF OFF STOP 

ON ON STOP 

 

 

 2های فرمان مد طریق ترمینال  توقف از  اندازی وراه  -3
 . ها جهت  رخش راستررد و دیرری جهت  رخش   ررد می باشددر این مد یکی از ترمینال

 

 کار: انجاممراحل
 

 قرار دهید.  DRV-03=2پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop 03 2 2های فرمان ترمینالاز طریق DRV group 

 

 تنظیم کنید. Start/Stop جهت  I/O-26را توسط پارامتر M7ترمینال  -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O 26 0 شودتعریف می Run/Stopجهت فرمان   M7ترمینال 

 

 کنید.  رونری  رخش تنظیمجهت  I/O-27را در پارامتر M8ترمینال -3

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O 27 1 شود رد یا راستررد تعریف میرجهت  رخش    M8ترمینال 

 

S1 

S2 

 کلید چرخش راستگرد 

 کلید چرخش چپگرد 
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S1 S2 Start/Stop 

ON OFF RUN/FWD 

OFF ON STOP 

OFF OFF STOP 

ON ON RUN/REV 

 
 

 RS-485 طریق ارتباط توقف از  اندازی وراه  -4
 

 کار: انجاممراحل

 قرار دهید.   DRV-03=3پارامتر

 

 

 

 پارامتر  آدرس 

0x0005  نوشتن دستور استارت 

 = استپ 0

 = راستررد 1

   ررد = 2
 

 باشد. می RS-485ادامم مرالل همانند تنظیم فرکانت از طریق 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop ارتباط از طریق  RS-485 3 drv Drive group 

 

 START/STOPکلید 

 کلید تعیین جهت چرخش 

 

S1 

S2 
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5-3-wire 

 M1این تااوت کم های فرمان می باشد باتوقف ازطریق ترمینال اندازی و این پارامتر همان راه

زدن هرکدام از شللسللتی ها موتور در جهت   بم عنوان ی  شللسللتی عمل می کنند. با  M2و

 می باشد. STOPبرای   M3 رخد و ترمینال می نظر فرکانت موردمشخص شده در 

 کار: انجام مراحل
 

 قرار دهید.  DRV-03=1پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop  03 1 1های فرمانترمینالاز طریق DRV group 

 

 بم صورت راستررد تنظیم کنید.   runجهت  I/O-20را توسط پارامتر M1ترمینال  -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O 20 30 شود. جهت  رخش راستررد تعریف می M1ترمینال

 

 کنید. بم صورت   ررد تنظیم  runجهت  I/O-21را توسط پارامتر M2ترمینال  -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O 21 31 شود. جهت  رخش   ررد تعریف می M2ترمینال

 

 .تنظیم کنید I/O-22پارامتر را در wire-3 عملیات فرمان -4

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 M3) 12 22 I/O groupاترمینال  شودفعال می wire-3فرمان عملیات 

 

S2 S1 

S3 
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 فرکانس حامل تغییر
طور کم گذارد. همانتاثیر می  ر لین کار،این پارامتر روی صلداهای ایجاد شلده توسلط اینورتر د

کنند کم بیشلتر بم متصلل شلده بم آن در لین کار، صلداهایی ایجاد می دانید اینورتر و موتورمی

توانید این فرکانت را م ابق نظر خود  پارامتر زیر میفرکانت لامل آن بسلتری دارد کم توسلط 

 تغییر دهید.   KHz 15-1ای بیندر محدوده

 تنظیم کنید.  FU2-48فرکانت لامل مورد نظر را در پارامتر 

 

آن را با مادار زیادی فعال کنید موجب کاهش     FU2-48اگر در لین تنظیم مادار  توجه:

  تنظیم گردد، پت درصدای موتور ولی افزایش تلاات گرمایی، نویز و جریان نشتی اینورتر می

 را داشتم باشید.کافی   مادار دقتاین 

 

 

 ( Torque Boostافزایش دستی گشتاور )

اولیم باالیی   گشلتاور شلود کم بار مکانیکی بر روی موتور،زمانی انجام میافزایش دسلتی گشلتاور  

بیش از اندازه موتور   شلار داشلتم باشلد. این وییگی باید با التیاط مورد اسلتااده قرار گیرد تا از

بیش از لد باال باشلد، باعث   مادار افزایش گشلتاور  های پایین جلوگیری شلود. وقتیسلرعت در

را بم  گشلتاور میزان تاویت  شلود کم موتور بیش از اندازه گرم شلود. توجم داشلتم باشلید کممی

 .اندازه کافی انتخا  نمایید

 مراحل انجام کار: 

 قرار دهید.  FU2-67=0پارامتر -1

 

  تنظیم کنید.   FU2-68( را در پارامترForwardا  ایمتمادار افزایش گشتاور در لالت مس -2

  ابرلسب درصد(

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU2 Group 48 15-1 تغییر فرکانت لامل 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU2 Group 67 0 فعال نمودن افزایش دستی گشتاور 
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  تنظیم کنید.  FU-69( را در پارامترREVERSEا  مادار افزایش گشتاور در لالت معکوس-3

 ابرلسب درصد(

 

 ای ازمرالل: خالصم 

 

 

 

 (Auto Torque Boostگشتاور ) یکافزایش اتومات

گشتاور را با استااده از پارامترها و ولتاژ متناظر خروجی  اینورتر بم طور خودکار مادار افزایش

 کند. محاسبم می

 مراحل انجام کار: 

 ابتدا قبل از انجام این عمل باید از صحیح بودن پارامترهای زیر م مئن شوید:  

 (FU2-44)باری موتور جریان بی

 ( FU2-62مااومت استاتورا

 زیر را تنظیم کنید:  اطمینان از پارامترهای فور مادارپت از 

 قرار دهید.  FU2-67=1پارامتر

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU2 Group 68 % 15-0 ررد( افزایش دستی گشتاور مستایماراست

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU2 Group 69 % 15-0 ررد( افزایش دستی گشتاور معکوسا  

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 67 0 فعال نمودن افزایش دستی گشتاور 

FU2 Group اراستررد(  افزایش دستی گشتاور مستایم 
0-15(%) 

68 

 69 ا  ررد(   افزایش دستی گشتاور معکوس

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU2 Group 67 1 گشتاور  ی افزایش اتوماتفعال نمودن 
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  خروجی رله ای های ترمینال
 

را در   یاتوانیلد ترمینلال خروجی رللمجلدول زیر میو    I/O-76~79بلا اسلللتالاده از پلارامتر  

 .های مختلف فعال کنیدزمان

 
 

 

شدن اینورتر یکی از خروجی های دیجیتال رلم ای عمل کند یکی    Runاگر بخواهیم بم محض  

 کنیم. تنظیم می 13( را برابر4تا  1ارلم   I/O-76~79از پارامتر های  

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

FDT-1 1 

76-79 

 I/O اانتخا  رلم( 

FDT-2 2 

FDT-3 3 

FDT-4 4 

FDT-5 5 

 6 اضافم بار 

 7 اضافم بار اینورتر 

 8 متوقف کردن موتور 

 9 لالت اضافم ولتاژ 

 10 لالت ولتاژ کم 

 11 افزایش دمای اینورتر 

 12 از بین رفتن دستور 

 13 شدن اینورتر  Runبم محض  

 14 در لین توقف موتور 

 15 موتور در لین کارکرد ثابت 

 18 در لین جستجوی سرعت 

 21 کننده آالرم فن خن 
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 خروجی آنالوگ 

توان پارامترهای مختلای اینورترها، لالت آنالوگ است. در این لالت میلالت عملکردی دیرر 

 . همچون فرکانت خروجی، جریان یا توان را از ترمینال آنالوگ خروجی دریافت کرد

دارید کم باید ماادیری مثل فرکانت و جریان موتور را بخواند، بم رالتی   PLCمثال وقتی ی 

 را برقرار کرد تا اطالعات مورد نظر بم  PLCآنالوگ درایو، اتصال بمهای  توان از ترمینالمی

PLC   کاربرد دیرر خروجی آنالوگ    .گیری مجزا نباشدارسال شود و دیرر نیاز بم تجهیزات اندازه

توان خروجی آنالوگ باشد. مثال، میکارکرد تاسیم بار یا گشتاور بین  ندین درایو موازی می

گشتاور موتور تنظیم کرد و این سیرنال را بم عنوان نا م مرجع گشتاور  روی ی  درایو را روی  

کنند  های دیرر در مجموعم داد. بدین شکل همم درایوها با ی  گشتاور یکسان عمل میبم درایو 

 و بار بین موتورها تاسیم خواهد شد. 

 شود: می با توجم بم ماادیر زیر انتخا   I/O-72و  I/O-70آنالوگ توسط پارامتر ایه خروجی

 

 :S0خروجی آنالوگ  

 

اگر از مادار خروجی   .شلودانتخا  و تنظیم می S0خروجی آنالوگ و سل ح آن توسلط ترمینال  

کنید، این مادار م ابق با خصللوصللیات  میگیری اسللتااده  آنالوگ برای ورودی تجهیزات اندازه

 کند:های مختلف تغییر میگیریاندازه

  
 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 شود. فرکانت خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخا  می

70 I/O 
 1 شود. جریان خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخا  می
 2 شود.ولتاژ خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخا  می

 3 شود.اینورتر بم عنوان خروجی آنالوگ انتخا  می DCولتاژ ارتباط 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O 71 (%)200-10 مادار تغییر برلسب درصد 
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 :S1خروجی آنالوگ  

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 شود. فرکانت خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخا  می

72 I/O 
 1 شود. انتخا  میجریان خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ 

 2 شود.ولتاژ خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخا  می
 3 شود.اینورتر بم عنوان خروجی آنالوگ انتخا  می  DCولتاژ ارتباط  

 

اگر از مادار خروجی   .شلودانتخا  و تنظیم می S1خروجی آنالوگ و سل ح آن توسلط ترمینال  

کنید، این مادار م ابق با خصللوصللیات  میگیری اسللتااده  اندازهآنالوگ برای ورودی تجهیزات  

 کند:های مختلف تغییر میگیریاندازه

 

 فعال/غیر فعال بودن چپگرد یا راستگرد

 للرخش داشللتم باشللد جهللت راسللتررد و هللم   رللرد  بخواهیللد موتللور هللم در اگللر -1

 تنظیم کنید.  0روی  را بر  FU1-01پارامتر
 

 

 1برابر   را  FU1-01پارامتر  فاط در جهت   ررد  رخش داشلتم باشلد  بخواهید موتور اگر  -2

 تنظیم کنید.

 

 2 برابر را FU1-01پارامتر فاط در جهت راستررد  رخش داشتم باشد بخواهید موتور اگر -3

 تنظیم کنید. 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O 73 (%)200-10 مادار تغییر برلسب درصد 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1 Group 01 0 .باشدطرف می دو جهت  رخش بم هر

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1 Group 01 1 . کندعمل می در جهت   ررد فاط 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1 Group 01 2 .کندعمل می جهت راستررد فاط در 
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 PIDکنترل
 

دهد. این سیستم کنترلی  های ما را کاهش میباشد کم خ ای  سیستم کنترلی می  PIDکنترلر  

ها کاربرد دارد.  ها و صنایع برای کنترل فشار، دما، س ح و بسیاری از فراینددر خیلی از کارخانم

برای کاهش خ ا استااده میهمم سیستم از    ند شوهای کنترلی کم در لال لاضر در جهان 

تر شدن اینکم اند. برای واضحبم عنوان پایم و اساس استااده کرده  PIDرهمین سیستم کنترل

های قدیم کم این سیستم کنترلی  کنیم. در کارخانماین سیستم کنترلی  یست مثالی را ذکر می

 کردند. ها استااده میها برای انجام کنترلموجود نبود از انسان 

 

 

 کنترل اتوماتیک  سیستم

اتوماتی  دیرر نیازی بم اپراتور نیست. در این روش با استااده از ی  سیستم  در سیستم کنترل  

اپراتور را بم صورت کامال دقیق سنسور تمامی کار   PIDکنترلر ها انجام  ها و کنترلرهای ی  

 ! …ل جانی و مالی وئنم خ ای انسانی دارد و نم مسا کمدهند می

 کند؟  رونم کار می PIDلال این سیستم کنترلی 

نحوه عملکرد بم این صورت است کم ابتدا ترنسمیتر دمای گیج، دمای خوانده شده مربوط بم  

بم صورت وایرلت هم انجام    بم تازگی کند امنتال می  PIDها بم کنترلرآ  داگ را از طریق سیم

تنظیم  توجم بم عددی کم از باالی کوره خوانده شده با عددی کم قبال    با  PIDشود( و کنترلرمی

گاتیم کم ما مثال    PIDخوانی دارد یا خیر؟  ون قبال بم کنترلر  کند کم همشده، ماایسم می

م خواهد کرد! کنترلر بعد از سکننده دو عدد را ماایخواهیم. لاال کنترلدرجم می  50دمای  

دهد کم شیر گاز کم  اینکم اختالف این دو عدد را متوجم شد سریع بم شیر کنترلی دستور می

کند  دمای مورد نظر تنظیم شود. شیرکنترلی سریع شیر گاز را کم و زیاد می  ود یا زیاد شود تاش

 .تا شعلم کم و زیاد شده و دمای آ  باالی کوره تنظیم گردد
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در شکل بم وضوح استااده از ی  سیستم کنترلی شرح داده شده است. ی  شیر کنترلی هم  

عدد فنری کم در باالی آن قرار دارد بم صورت    4استااده از فشار هوا و  کنید کم با  مشاهده می

 کند. اتوماتی  گاز را کم و زیاد می

 یعنی کنترل هوشمندانم ی  پارامتر از ی  فرآیند صنعتی از قبیل: PID کنترلر

کنترل فشار آ  در ی  خط لولم، کنترل دبی آ  در ی  خط لولم، کنترل فلوی هوای ی   

 ه، کنترل دمای ی  سالن.  سیستم دمند

ساختمانی  ند طبام را در نظر بریرید در طباات پایین این ساختمان فشار آ  تاریبا در تمام 

ساعات روز خو  بوده و ساکنین مشکلی از بابت فشار آ  نخواهند داشت ولی طباات باالتر در  

کل خواهند داشت. ساعات مختلف روز و بستم بم مصرف ساکنین ساختمان از بابت فشار آ  مش

ها از ی  پمپ در مسیر لولم رفت آ  بم والدها استااده  برای رفع این مشکل اکثر ساختمان

 کند: کار می  زیرکنند و این پمپ توسط ی  سیستم تشخیص فشار بصورت می

دهد  هر موقع فشار آ  از ی  لد معینی افت کند سنسور فشار بم موتور فرمان روشن شدن می

باعث ایجاد ی  ضربم در و موتور بم سرعت شروع بم کار می   کند ا و این خود بعضی مواقع 

زند بلکم باعث خرابی  کشی صدمم میگردد کم این موضوع نم تنها بم سیستم لولمها میلولم 

 گردد.  گردد( و بم محض رسیدن فشار بم مادار دلخواه موتور دوباره خاموش میپمپ نیز می

های مداوم پمپ نم تنها باعث باال رفتن هزینم برر شده بلکم باعث کاهش  روشن و خاموش شدن

گردد  ها تثبیت نمیگردد و در ضمن هیچ وقت فشار داخل لولم طول عمر ماید موتور و پمپ می

گردد. لذا برای برطرف کردن این  شیر آ  بصورت مداوم کم و زیاد میو فشار آ  خروجی از  

کنترل شود. در این لالت از ی  سنسور   PIDموضوع کافیست موتور توسط ی  اینورتر بصورت  

تشخیص فشار آ  در مسیر خط لولم بایستی استااده نمود. بلوک دیاگرام نحوه کار بصورت زیر 

 باشد: می
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شود محلی جهت تنظیم فشار دلخواه در سیستم خواهد بود  همان ور کم در شکل باال دیده می

تواند فشار دلخواه آ  مصرفی را از آن محل تنظیم نماید اینورتر مادار ( کم اپراتور میSVا

( تنظیم  SV( و با ماداراPVفشار خط را از طریق سنسور نصب شده در خروجی پمپ خواندها

( باشد دور موتور SV( کمتر از مادار فشار تنظیم شدهاPVکند اگر فشار خطایشده ماایسم م

دهد تا فشار بم مادار م لو  تنظیم شده برسد و بم محض رسیدن فشار  را بم آرامی افزایش می

مثال بم دلیل بستم شدن شیر    ا  دارد و اگر بم هر دلیلیبم مادار تنظیم شده دور را ثابت نرم می

اینورتر کاهش  هاکنندهمصرف از مادار تنظیم شده بشود دور موتور توسط  باالتر  ( فشار خط 

خاموش می کال  پمپ  اینصورت  در  کم  نباشد  پمپ  کارکرد  بم  نیازی  دیرر  کم  جایی  تا  یابد 

 د. گردگردد و بم محض کاهش فشار دوباره سیکل باال تکرار میمی

 

 : IP5Aتوسط اینورترهای   PIDکنترل
 

 کار: مراحل انجام  

 قراردهید.  APP-02=1پارامتر-1

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 APP Group 02 1 . شودفعال می PIDکنترل 
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 تنظیم کنید.  APP-06نوع فیدب  خروجی را با استااده از پارامتر -2

 

 کنید. تنظیم APP-15و APP-14کننده را در پارامترهایمحدوده خروجی کنترل -3

 

 تنظیم کنید.  APP-05پارامتر در ( راsetpointکننده امرجع کنترل  -4

 

 کنید. تنظیم I/O-86در پارامتر  گیری فیدب  رامایاس اندازه -5

 

 از طریق پارامترهای زیر آنها را تنظیم کنید.  P,I,Dصورت استااده از  در -6

 

 آید. بم صورت آزمون و خ ا بدست میای متااوت بوده و  : ماادیر فور در هر پروژهتوجه
 

 تنظیم کنید.  DRV-00مادار مرجع را در پارامتر -7

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 شوداخروجی جریانی( تنظیم می  (mA)20-0روی   بر

06 APP Group 10-0روی   بر(V) 1 شوداخروجی ولتاژی( تنظیم می 
 2 .شودتنظیم می Pulseروی   بر

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 کننده باال فرکانت محدود

0.1-400 
14 

APP Group 
 15 ن فرکانت یمحدودکننده پای

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 .گرددتنظیم می 1پد از طریق کی

05 APP Group 

 1 .گرددتنظیم می 2پد از طریق کی

 2 . گرددتنظیم میولت  0-10طریق ورودی  از

 4 .گرددتنظیم می م رآمیلی 0-20طریق ورودی  از

 7 . گرددتنظیم می RS-485 طریق ورودی  از

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 برلسب درصد 

86 I/O Group 
 1 برلسب بار 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 11 (%)999-0 گرددتنظیم می Pضریب  

APP Group  ضریبI 32-0.1 گردد تنظیم می(S) 12 

 13 (S)30-0 گرددتنظیم می Dضریب 



 ایمن تابلو   مهندسی پارس تجهیز شرکت
 

 51  
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 

 باشد. قابل مشاهده می DRV-15در پارامتر و مرجع مادار فیدب  -8

 

 را در پارامتر زیر تنظیم کنید.  sleep delay timeمادار  -9

 

 را در پارامتر زیر تنظیم کنید.   sleep frequencyمادار  -10

 

 را در پارامتر زیر تنظیم کنید.  wake up levelمادار  -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV Group 00 - گرددادرصد یا فرکانت( تنظیم می Setpointمادار 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
شود ادرصد یا  نمایش داده می و مرجع  مادار فیدب 

 فرکانت( 
- 15 DRV Group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 Sleep delay time 0-9999 S 27 APP Groupتنظیم 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 Sleep frequency 0-400 28 APP Groupتنظیم 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 wake up level 0-100 % 29 APP Group  تنظیم
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کننلد، پت از اینکلم فرکلانت بلم مالدار فور فیلدبل  و فرکلانت شلللروع بلم افزایش میدرشلللکلل  

کند تا رسللید، فرکانت شللروع بم کم شللدن می set pointماکزیمم خود و فیدب  بم مادار 

رسلللد و بلم مالدار ملدت زملانی کلم ملد نظر ملا می  sleep frequencyزملانی کلم بلم مالدار  

ت خاموش می شللود. اگر مادار فیدب   کرده و سلل ایم صللبر تنظیم کرده  sleep delayدر

ایم  تنظیم کرده  wake up levelشلللود بم اندازه ماداری کم در   set pointکمتر از مادار 

 کند.و پت از رد شدن از این مادار دوباره پمپ شروع بم کار کردن می  پایین آمده

 

  اصول عملکرد کنترلر

بخشد در این لالت ما خ ای  عملکرد سیستم را بهبود میوارد عمل شده و   P کنندهابتدا کنترل 

رسد ولی بم صار نخواهد رسید.  بم لداقل می P کنندهماندگار خواهیم داشت ولی توسط کنترل 

کند ولی در این لالت تعداد  وارد عمل شده و خ ای ماندگار را صار می I کنندهس ت کنترل 

خواهد گردید کم نامناسب    بم سیستم اضافم UNDERSHOOT, OVERSHOOT زیادی

کنترلمی دلیل  همین  بم  را D کنندهباشد.  ناخواستم  نوسانات  این  و  شده  عمل  لذف    وارد 

 شود.تر میکند و پاسخ سیستم سریعمی

کنیم کم ی  پمپ آ  در ی  ساختمان  ند طبام جهت تامین فشار خط  فرض می  مثال:   

خواهیم فشار آ  مصرفی را توسط کنترل دور لولم آ  مصرفی ساکنین نصب شده است و می

پمپ بم نحوی کنترل نماییم کم همیشم فشار آ  در لولم ثابت باقی بماند و ساکنین طباات 

فشار خط لولم آ  مصرفی توسط ی  ترنسمیتر فشار دوسیمم   باالتر الساس افت فشار ننمایند.

 .بار خوانده شده و بم اینورتر وصل گردد  10تا  0آم ر و میلی  20تا  4

پد( تنظیم  از روی کی  ا   0را برابر     APP-05و (mA 20-0ا  0را برابر    APP-06برای این کار  

 5ما این است کم فشار در  هدف دهیم.  برلسب درصد قرار می  0را برابر    I/O-86کنیم.  می

Bar  ثابت بماند، برای این کار بم پارامتر DRV-00گروه اصلی رفتم و مادار آن را با استااده    در

  مینیمممادار ماکزیمم و    کنیم.تنظیم می  50برابر    APP-05از روش انتخا  شده در پارامتر  

 کنیم. تنظیم میAPP-15 و  APP-14فرکانت را در پارامترهای 
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درصلد از  1 یعنلی بلم محلض اینکلم قلرار داده 1برابلر را  Wake up در ایلن مثلال مالدار

را  sleep frequencyو ماللدار کللم شللد پمللپ شللروع بللم کللار کنللد  set pointماللدار 

 ثانیم تنظیم کردیم. 5را برابر  sleep delay timeو 45برابر 

داده    یریشرای ی کم خروجی م لو  بدست نیامد، باید تغ  را درP,I,D   ،با توجم بم ماادیر فور

 بار را داشتم باشیم.  5اخروجی سنسور( فشار  آم رمیلی  10تا در 

 
 

 برای کنترل فرکانس :  Low/Highمحدوده 

 .تنظیم شود1بر روی     FU1-33برای استااده از این محدوده الزم است پارامتر   

 

 

 

 

 

 
 

 

 های مشخصپرش از ورودی فرکانس
از   برخی  موتور،ها مشاهده میپروژهدر  و  اینورتر  کار  زمان  از قسمت  شود کم در  های  برخی 

کنند  های همجوار با آن شروع بم نوسان کرده و صداهای ناهنجاری را تولید میمکانیکی دستراه

از فرکانت برابری برخی  باشد.  های مکانیکی میهای طبیعی موتور و آن قسمتکم علت آن 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 33 انتخا  محدوده فرکانسی  قرار دهید. 1مادار را برابر 

FU1 group 35 محدودیت فرکانت باال  شود.فرکانت از این مادار، بیشتر نمی 

 34 محدودیت فرکانت پایین  شود.فرکانت از این مادار، کمتر نمی
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ها را شناسایی کرده و از روی آنها پرش کرد تا این اتاار  توان آن فرکانتمیتوسط این تابع  

 نیاتد.

های آنالوگ با تغییر ولتاژ و توجه داشته باشید این قابلیت تنها در ورودی ✓

 دسترس خواهد بود.  ورودی درجریان  

 نحوه انجام کار: 

 .قرار دهید  FU2-10=1پارامتر

 

 نظر برای پرش را در پارامترهای زیر قرار دهید:  های مد فرکانت

 

هلای پرش کلم فرکلانت  FU1-11~FU1-16تنظیملات فرکلانت کلاری در محلدوده    توجهه:

 باشد.باشند، در دسترس نمیمی

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1 group 10 1 شود. انتخا  فرکانت پرش فعال می

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 اولین محدودکننده پایین فرکانت پرش 

0.1-400 Hz 

11 

FU1  group 

 12 اولین محدودکننده باال فرکانت پرش 

 13 محدودکننده پایین فرکانت پرش دومین 

 14 دومین محدودکننده باال فرکانت پرش 

 15 سومین محدودکننده پایین فرکانت پرش

 16 سومین محدودکننده باال فرکانت پرش 
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 ACC/DEC Timeفرکانس مرجع برای 

 اگر زمان افزایش و کاهش سرعت بر اساس فرکانس ماکزیمم باشد: - 1

 نزول براساس فرکانت ماکزیمم تغییر خواهند کرد.  دراین صورت زمان صعود و

  10هرتز باشد و زمان افزایش و کاهش    FU1-30  )60ا  بم عنوان مثال اگر فرکانت ماکزیمم

کند و زمان کاهش نیز همین مادار  ثانیم طی می  10هرتز را در    60ثانیم باشند، از صار تا  

هرتز  و زمان افزایش     Command  30هرتز ، فرکانت    60خواهد بود، یا اگر فرکانت ماکزیمم  

کند زیرا مرجع فرکانسی  ثانیم طی می  5هرتز را در    30ثانیم باشد پت از استارت از صار تا    10

 باشد. همان فرکانت ماکزیمم می

 مراحل انجام کار: 

 . دهید قرار  FU1-73=0پارامتر

 

 باشد:   Commandاگر زمان افزایش و کاهش سرعت بر اساس فرکانس   -2

را بم عنوان مرجع انتخا  کرده و زمان صعود و   commandدر این لالت اینورتر فرکانت  

 گیرد و فرکانت ماکزیمم ناشی ندارد. نزول بر اساس این فرکانت صورت می

یلا    Commandثلانیلم، فرکلانت ACC/DEC  )10بلم عنوان مثلال اگر زملان افزایش و کلاهشا

ثانیم طی  10هرتز را در  30هرتز باشلللد، از صلللار تا    60هرتز و فرکانت ماکزیمم   30فرمان  

 دهد.کند و هیچ اهمیتی بم فرکانت ماکزیمم نمیمی

 قراردهید.   FU1-73=1پارامتر

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 FU1  group 73 0 شود.(  تنظیم می FU1-30ا  بر اساس فرکانت ماکزیمم

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1  group 73 1 شود.تنظیم می commandبر اساس فرکانت 
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 ( ACC/DEC Time scale) تنظیم خصوصیات زمان افزایش و کاهش سرعت  

 توانیم تغییر دهیم:افزایش و کاهش را میتوسط این پارامتر دقت زمان 

  

ثلانیلم( از این پلارامتر اسلللتالاده   5.25ثلانیلم،  4.5در مواقعی کلم بلم دقلت خیلی بلاالیی نیلاز داریلد ا

 کنید.

 

 های فرمان  افزایش/کاهش به کمک ترمینالزمان  تنظیم چندین
 

 مراحل انجام کار: 

 کنیم. را تنظیم می ACC/DECابتدا  - 1

 روی ماادیر زیر تنظیم کنید.  را برI/O-22 و  I/O-21 و   I/O-20 پارامترهای - 2

 

هلای کلاهش را در پلارامترهلای فرد تنظیم افزایش را در پلارامترهلای زوج و زملان هلایزملان  -3

 (  I/O-70~ I/O-75کنید. ا

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 0.01با دقت 

74 FU1  group 1 0.1با دقت 

 2 1با دقت 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Multi Accel/Decel – LowاترمینالM1 ) 3 20 

I/O group Multi Accel/Decel – Mid )ترمینالM2  ) 4 21 

Multi Accel/Decel – High )ترمینالM3  ) 5 22 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 زمان افزایش اول 

0-6000(S) 

70 

I/O  group - - 

 75 زمان کاهش سوم 
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 با استااده از جدول زیر زمان مورد نظر خود را تنظیم کنید: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الگوی تنظیم زمان افزایش و کاهش سرعت 

 توان الروی افزایش/ کاهش را تنظیم کرد: با استااده از پارامترهای زیر می

 کنید. تنظیم0 را بر روی   FU1-02پارامتربرای استااده از الروی خ ی  -1

 

 الگوی اصلی در این حالت برای کاربردهایی با گشتاور ثابت است. ✓

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1 group 02 0 شود.بر روی الروی خ ی تنظیم می
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 کنید.  تنظیم 1را بر روی   FU1-01برای استااده از الروی منحنی پارامتر -2

 

بم کم  این الرو وضلعیت افزایش سلرعت و توقف موتور بم صلورت یکنواخت و بم آرامی صلورت  

 .گیردمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Stopاتعیین نحوه توقف

   کم شدن شتاب تا توقف- 1

  کند. تنظیم شده شروع بم کاهش میسرعت موتور در زمان 

 قرار دهید.   FU1-23=0پارامتر 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1 group 01 1 شود بر روی الروی منحنی تنظیم می

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DEC 0 23 FU1  groupتوقف از طریق 
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای توقف  DCاستفاده از ترمز  -2

با فرکانت و زمانی    dcدر این روش بعد از آنکم سرعت موتور تا نزدی  بم توقف رسید، ولتاژ

شود تا شات موتور کامال متوقف  کنیم بم استاتور موتور تزریق میدر پارامترها تنظیم میکم  

 .شود و برای زمانیکم بار سنرینی بم موتور وصل است مناسب است

بم این خاطر است کم در صنعت در بعضی از مواقع بم توقف    dcعلت استااده از ترمز نکته:

روموتور توجم کرده باشید پت از ق ع برر، الکتروموتور کامل نیاز داریم و اگر بم لرکت الکت

نمی الکتروموتور وصل است در  نین  بالفاصلم  بم  بار سنرینی  الخصوص زمانیکم  علی  ایستد 

 کنیم. درایو استااده می dc مواقعی از ترمز
 

 مراحل انجام کار: 

 قراردهید. FU1-23=1پارامتر -1

 

 تنظیم کنید.    FU1-25نا م شروع ترمز یا فرکانت شروع ترمز را در پارامتر -2

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DC 1 23 FU1  groupتوقف از طریق ترمز
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 

 تنظیم کنید.  FU1-27ژ ترمز را در پارامتر مادار ولتا -3 

 

 تنظیم کنید. FU1-26را در پارامتر   DCمدت زمان تزریق جریان  -4

 

 تنظیم کنید.  FU1-24مدت زمان قبل از ترمز را در پارامتر  -5

 

 ای از مرالل: خالصم 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
کنیم کم در با تنظیم این پارامتر تعیین می

  م فرکانسی ترمز اعمال شود. 
0.1-60(Hz) 25 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
کنیم کم  با تنظیم این پارامتر تعیین می

 ترمز  ادر زور داشتم باشد. 
0-200(%) 27 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
در زمان  DC مدت زمان تزریق جریان 

 توقف موتور. 
0-60(S) 26 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
کنیم کم   با تنظیم این پارامتر تعیین می

 قبل از اینکم ترمز بریرد  م مدت صبر کند.
0-60(S) 24 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 23 1 شودفعال می DCتوقف با استااده از ترمز 

FU1  group 

 25 60-0.1 م شروع ترمز یا فرکانت شروع ترمز نا 

 27 (%)200-0 مادار ولتاژ ترمز 

 26 (S)60-0 مدت زمان تزریق جریان 

 24 60-0 مدت زمان قبل از ترمز 
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخش آزاد به نسبت اینرسی حرکتی تا توقف - 3

شود ولتاژ و فرکانت خروجی ق ع شده و موتور رها  در این لالت زمانیکم دستور توقف داده می

زمان ایستادن آن بستری بم  کنیم وشود مثل زمانیکم موتور را بم صورت دستی خاموش میمی

 اینرسی بار دارد. 

 قراردهید.   FU1-23=2پارامتر 

 

 ( START)  اندازی راه  تعیین نحوه 

 نظر   زیادشدن شتاب تا رسیدن به فرکانس مورد  - 1

  کند. سرعت موتور در زمان تنظیم شده شروع بم افزایش می

 قرار دهید.   FU1-20=0پارامتر 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1 group 23 2  رخش آزادتوقف ازطریق
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 

 

 اندازی   در هنگام راه  DCاستفاده از ترمز    - 2

 اندازی موتور داریم.  در هنرام راه DCدر بعضی موارد نیاز بم استااده از ترمز 

    اندازی آسانسور برای عدم ساوط آسانسور در لحظم شروع باید از ترمز  برای مثال در هنرام راه 

DC  .استااده کنیم 

 قرار دهید.   FU1-20=1پارامتر 

 

 (Dwell frequency) فرکانس تثبیت 

پارامتر از باشیم موتور در کنیماستااده می زمانی این  نیاز داشتم  ی  فرکانت مشخص،   کم 

 .شروع بم لرکت کند ای متوقف شده س تلحظم 

 انجام کار: مراحل  

 تنظیم کنید.  FU2-07را در پارامتر (ACC) فرکانت تثبیت بم هنرام صعود -1

 

 کنید. تنظیم FU2-08را در پارامتر زمان تثبیت -2

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 ACC 0 20 FU1  groupاندازی از طریق راه

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 21 (s)60-0 تزریق ولتاژ مدت زمان 

FU1  group 
 22 (%)200-0 اندازی تزریای در هنرام راه  dcولتاژ

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
افرکانت لحظم متوقف شدن   فرکانت تثبیت

 ( ACCدر
0.1-400(Hz) 07 FU2  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 ACC 0-10(S) 08 FU2  groupدر  مدت زمان تثبیت
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 

 

  

 
 

 

 

 انتخاب مدکاری دستگاه 
 .شودنوع بکارگیری اینورتر، تنظیم میبرای انتخا  روش کنترل اینورتر و  FU2-60 پارامتر

 : های کنترلیروش 

 یا کنترل عددی  V/Fروش کنترلی    - 1

متناسلب با فرکانت، ولتاژ یا گشلتاور مناسلب را در خروجی    v/fاین روش با اسلتااده از منحنی 

 .کندایجاد می

شود؛  باشد کم با تغییر ولتاژ و فرکانت سرعت موتور کنترل میاندازی موتور میترین مد راهساده

رسند. این مد برای در این مد، ولتاژ و فرکانت با ی  شیب ثابت بم لداکثر مادار مورد نیاز می

ندارد،   باال  گشتاور  بم  التیاج  کم  ساده  دستراه  مانند:کارهایی  فن،  و  ریسندگی  پمپ  های 

باشد و بم علت  می  v/fرض کارخانم برای اینورترها ، مدف گردد. لالت پیشاستااده می …و

 نمی باشد.  Auto tuneدر این روش نیازی بم فعال کردن    .مصرف برر کمتر، اقتصادی است

 مراحل انجام کار: 

 ابتدا فرکانت شروع و فرکانت پایم را تنظیم کنید. -1

 قرار دهید.  FU2-60=0پارامتر  -2
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 

 دارای سه الگوی عملیاتی می باشد:   V/Fروش کنترلی  

 خطی   v/fالگوی عملیات   - 1

 قرار دهید.   FU1-40=0پارامتر 

از    توجه: بم صورت خ ی  فرکانت  ولتاژ/  نسبت  است کم  این معنی  بم  الرو    FU1-32این 

 باشد کم برای گشتاور ثابت مناسب است.( میماکزیممافرکانت   FU1-30 افرکانت شروع ( تا

 

 مربع   V/Fالگوی    - 2

 قرار دهید.   FU1-40=1پارامتر 

اندازی را نرم داشتم و مناسب مصارفی  ها در لحظم راهولتاژها بم ضربم  این الرو نسبتتوجه:  

  باشد.ها و ... میها، پمپمانند فن

 

 

 

 
 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU2  group 60 0 گردد. تنظیم می  v/fروش کنترلیروی  بر

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1  group 40 0 گرددتنظیم می خ ی v/fروش کنترلی روی  بر

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1  group 40 1 گردد.تنظیم میمربع  v/fروش کنترلی روی   بر
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 کاربر  V/Fالگوی   - 3

را تنظیم کند و موتور را متناسب با   v/fتواند بنا بم نیاز خود نسبت بم کم  این الرو کاربر می

 خواستم خود کنترل کند.

 مراحل انجام کار: 

 قرار دهید.  FU1-40=2پارامتر  -1

 

 ولتاژهای مورد نظر خود را در پارامترهای زیر قرار دهید:  -2

 

 های مورد نظرخود را در پارامترهای زیر قرار دهید: فرکانت -3

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1 group 40 2 گردد.کاربر تنظیم می  v/fروش کنترلیبر روی 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 اول کاربرابرلسب درصد(   ولتاژ

0-100 (%) 

42 

FU1  group 
 44 ولتاژ دوم کاربرا برلسب درصد( 

 46 ولتاژ سوم کاربرا برلسب درصد( 

 48 ولتاژ  هارم کاربرا برلسب درصد( 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 اول کاربر  فرکانت

0-400 (Hz) 

41 

FU1  group 
 43 دوم کاربر  فرکانت 

 45 سوم کاربر  فرکانت

 47  هارم کاربر  فرکانت 
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 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 ( Slip compensationروش کنترلی برداری جبران لغزش)  - 2

( و  RPMا نامی  در موتورهای آسنکرون و در بارهای نامی بسیار سنرین فاصلم بین سرعت

امانند شکل   شودشود، با این روش این لغزش و فاصلم جبران میسرعت سنکرون بیشتر می

 زیر(.

 

 

 

 

 

 نحوه انجام کار: 

 ( FU2-40~ FU2-45ا  ابتدا پارامترهای موتور را تنظیم کنید -1

 قرار دهید.    FU2-60=1پارامتر-2

 

 ( Sensor Less)روش کنترل برداری حلقه باز یا بدون سنسور  - 3

مولام افای و عمودی در این روش اینورتر از جریان خروجی موتور فیدب  گرفتم و آن را بم دو 

کند. از مولام عمودی برای کنترل میدان دوار یا شار و از مولام افای برای کنترل  تجزیم می

کند. اینورتر با توجم بم ماادیر نامی موتور کم در پارامترهای مربوطم تنظیم  گشتاور استااده می

و   کردیم را محاسبم  موتور  برای  نیاز  موتور و طی محاسباتی جریان مورد  با جریان خروجی 

کند، پت برای کنترل صحیح گشتاور، مادار خ ا را محاسبم و جریان خروجی را ماایسم می

 نماید. تصحیح می

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU2  group 60 1 گردد.جبران لغزش تنظیم میروش کنترل بر روی 
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گیرد، بم طور تمامی مرالل مذکور با هدف ثابت نرم داشتن گشتاور خروجی انجام می  :  نکته

گیرد.  د مورد استااده قرار می کلی این روش در کاربردهایی کم نیاز بم گشتاور خروجی ثابت باش

رغم تغییر شعاع  از کاربردهای صنعتی این روش در کارخانم ریسندگی است کم الزم است علی

 قرقره همواره گشتاور کشش نخ ثابت بماند. 

 مراحل انجام کار: 

 (FU2-40~ FU2-45ابتدا پارامترهای مربوط بم موتور را وارد کنید ا -1

 دهید. قرار   FU2-60=2پارامتر -2

 
 

 سازی انرژیعملیات ذخیره 

 پذیرد: این قابلیت از دو طریق صورت می

 سازی دستیعملیات ذخیره - 1

کار می این  تا  با  این    30توانیم  بم  دهیم،  کاهش  را  ولتاژ  دردرصد  موتور  کم  هنرام    صورت 

رسد، اینورتر با استااده از فیدب  جریان، وجود بار بر روی موتور اندازی بم ولتاژ نامی خود میراه

دهد. درصورت عدم وجود بار بر روی موتور، و یا عدم وجود بار بر روی موتور را تشخیص می

تا   ولتاژ را  امر سبب کا درصد کاهش می  30اینورتر  هش مصرف برر و ذخیره  دهد و همین 

 شود. می انرژی 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
تنظیم  روش کنترل برداری بدون سنسوربر روی 

 گردد.می
2 60 FU2  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 51 1 .شودفعال می  سازی دستیعملیات ذخیره

FU1  group 
 52 (%)30-0 .مادار کاهش ولتاژ بم صورت درصد
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 سازی اتوماتیکعملیات ذخیره  - 2

 

باری ولتاژ خروجی با محاسبم خودکار مادار انرژی ذخیره شده بر اساس جریان نامی و جریان بی

 .شودموتور تنظیم می

 

 خروجی  تنظیم ولتاژ

کم س ح ولتاژ  باشد و مناسب موتورهایی استاین پارامتر برای تنظیم ولتاژ خروجی اینورتر می

ولت و موتور   420ای ولتاژ پی   برای مثال در من ام باشد.می ورودی ولتاژ از کمتر کاری آنها

 توانید ولتاژ خروجی درایو را کم کنید. با استااده از پارامتر زیر می ولت است. 380شما 

 نحوه تنظیم: 

 تنظیم کنید.  FU1-49در پارامتر را مورد نظر ولتاژ 

 

 (kw 90-37)کننده کنترل فن خنک 
 

 کننده در حین اجرا   سازی فن خنک  فعال   - 1

کننده شلروع بم کار گر پت از روشلن نمودن اینورتر ی  فرمان عملیاتی اجرا شلود، فن خن ا

کننده شللود، فن خن کند. اگر فرمان عملیات خاموش باشللد و خروجی اینورتر مسللدود  می

 .شودمتوقف می

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1  group 51 2 .شوداتوماتی  فعال میسازی  عملیات ذخیره 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 73-115 % 49 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O  group 84 0 سازی در لین اجرا  فعال
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 دائم فعال   - 2

 شود. کننده فعال میبم محض روشن شدن اینورتر، فن خن  

 

 کنترل دما  - 3

ای خاص درجم سین  اینورتر باالتر از اگر دمای هیتکننده در ابتدا خاموش است و فن خن 

 شود.می کننده فعالباشد، فن خن 

 

 

Power-on-Run 

 شود. شروع بم کارکرده و استارت میبا استااده از این پارامتر اینورتر بم محض وصل شدن برر 

 باشد.   2یا  1باید برابر  DRV-03پارامتر -1

 

 قرار دهید.  FU2-20=1پارامتر  -2

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O  group 84 1 بم صورت دائم فعال 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O  group 84 2 سازی با کنترل دما فعال

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop 03 1/2 های فرمان ازطریق ترمینال DRV group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Power-on-Run 20 1 شود.فعال می FU2  group 
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 توابع حفاظتی 
 

 (ETH) گرمای الکترونیکی- 1

کنیم کم اگر گرمای بیش از لد مجاز در موتور وجود توسط این پارامتر برای اینورتر تعیین می

 ق ع نماید.  داشت، خروجی اینورتر را

 کار:مراحل انجام

 . را فعال کنیدنظر عملیات مورد  FU1-60از طریق پارامتر  -1

 

 

 کنید. تنظیم  FU1-61 ازجریان نامی( را در پارامترادرصدی  س ح گرمای الکترونیکی -2

 

درصلللدی در   صلللورتمالدار اضلللافلم جریلان عبوری از موتور برای للاللت پیوسلللتلم را بلم   -3

 تنظیم کنید.  FU1-62پارامتر

 

 تنظیم کنید. FU1-63 کننده موتور را در پارامترنوع خن  -4

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 1 60 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
  ی از موتور برای جریان عبوری  مادار اضافم

 دقیام.
50-200(%) 61 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
  برای  رموتو از  مادار اضافم جریان عبوری

 پیوستم. لت لا
50-150(%) 62 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 کاری با فن خود موتور  خن 

63 FU1  group 
 1 کاری با فن مجزا  خن 
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 بار  اضافه  هشدار  -2

 کار:انجاممراحل  

 کنید. تنظیم  FU1-64 در پارامترس ح هشدار اضافم بار را  -1

 

 . کنیدتنظیم  FU1-65 مدت زمان هشدار اضافم بار را در پارامتر -2

 

 

   لغزش اضافه بار  - 3

داد، ولی در لالت لغزش اضافم بار،  طریق رلم فاط هشدار اضافم بار می از لالت قبل اینورتر  در

 شود.می ق ع خروجی اینورتر

 کار:مراحل انجام

 . را فعال کنیدنظر عملیات مورد   FU1-66از طریق پارامتر  -1

 

 کنید.  تنظیمFU1-67 بار را در پارامترس ح لغزش اضافم  -2

 

 .کنید تنظیم FU1-68 پارامتر در مدت زمان اضافم بار را -3

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
بار   اضافم جریان پیغام اضافم از درصد در  ند

 شود. صادر
30-110(%) 64 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 65 FU1  group (S)30-0 بار. مدت زمان هشدار اضافم 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 1 66 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU1  group 67 (%)150-30 کند. میزان اضافم بار را مشخص می

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
-FU1  ند ثانیم اضافم بار مشخص شده در 

 طول بکشد. 68
0-60(S) 68 FU1  group 
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FDT 
 

 هایی عمل کنند. در  م فرکانتها کنیم کم رلم ها تعیین می FDTبم کم  

FDT-1 

  10را   (I/O-75هرتز تنظیم کرده و پهنای باند فرکانسی ا   20: فرض کنید فرکانت را در  مثال

اید. پت از ( تنظیم کردهFDT1ا1 برابر عدد    بم دلخواه  را  I/O-76~79اید.  هرتز قرار داده 

( از فرکانت تنظیم شده  2تا کمتراپهنای فرکانسی تاسیم بر   5اندازی موتور وقتی فرکانت بم  راه

 کرد.  عمل خواهندها  ، رلم15رسید، یعنی فرکانت 

 مراحل انجام کار: 

 ( command frequencyا  مورد نظر خود را تنظیم کنیدفرکانت  -1

 تنظیم کنید.   I/O-75پهنای باند فرکانت ق ع را در پارامتر-2

 

 تنظیم کنید.  I/O-76~79را در پارامتر  4تا 1نحوه عملکرد رلم  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 75 I/O  group (Hz)400-0 پهنای باند فرکانت ق ع 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O  group 79-76 1 کند.عمل می FDT1رلم با توجم بم شرایط 
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FDT-2 

باید برابر  ها  شدن رلم  کم فرکانت دستور و فرکانت نمایان این است  FDT-2شرط فعال شدن  

 ( Command frequency=FDT frequencyا باشند

با  نکته پارامتر  این  تااوت  فرکانت  :  افزایش  با  قبلی  مورد  در  کم  است  این  در  قبلی  پارامتر 

تعریف شده تغییر  با توجم بم پهنای باندها  ( نا م عملکرد رلم  Command frequencyا

با توجم بم این کم فرکانت دستور و فرکانت نمایان شدن خروجی ها    FDT-2کرد ولی در می

 عمل نخواهند کرد.ها  رلم  باید برابر هم باشند با افزایش فرکانت دستور

و فرکانت نمایان شدن رلم و خروجی   ( Command frqفرض کنید فرکانت مورد نظر ا مثال:

(  FDT-2ا2را برابر I/O-76~79 اید. پارامتر تنظیم کرده 30( را برابرI/O-74ترانزیستوری ا

داده پارامتر  قرار  در  I/O-75اید.  نیز  را  فرکانسی(  باند  نموده  10اپهنای  نصف  تنظیم  در  اید 

عمل خواهند    هاهرتز رلم   I/O-74) 25ا   هاپهنای باند کمتر از فرکانت نمایان شدن خروجی 

( رلم  Commandاندازی اکرد. در این لالت برخالف لالت قبل، در صورت تغییر فرکانت راه

 عمل نخواهند کرد.   ها

 مراحل انجام کار: 

 ( command frequencyا  تنظیم کنیدرا  فرکانت مورد نظر خود -1

 تنظیم کنید.    I/O-75پهنای باند فرکانت ق ع را در پارامتر-2

 

 تنظیم کنید.  I/O-76~79را در پارامتر  4تا 1حوه عملکرد رلم ن -3

 

 تنظیم کنید.  I/O-74عمل خواهد کرد را در پارامتر   فرکانسی کم بعد از آن رلم  -5

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 75 I/O  group (Hz)400-0 پهنای باند فرکانت ق ع 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O group 79-76 2 کند.عمل می FDT2رلم با توجم بم شرایط 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
قبل از این فرکانت و باتوجم بم پهنای   ها رلم

عمل خواهند کرد.  باند  
0-400(Hz) 74 I/O group 
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FDT-3 

در   (I/O-75ا  ای با توجم بم پهنای باند تنظیم شدهدر این شرایط خروجی ترانزیستوری و رلم  

عمل خواهند کرد. بم  (I/O-74هاا نصف این مادار قبل و بعد فرکانت نمایان شدن خروجی

(  I/O-74و فرکانت نمایان شدن خروجیا  10( برابر   I/O-75این صورت کم اگر پهنای باندا 

در فرکانت   و کرده  عمل هرتز  25در فرکانت   (ACCا افزایش فرکانتباشد، بم هنرام    30برابر  

هرتز عمل کرده    35( در فرکانت  DECافرکانتکاهش  در زمان خواهند شد و  هرتز ق ع  35

 هرتز ق ع خواهند شد.  25در  و

 مراحل انجام کار: 

 ( command frequencyا  فرکانت مورد نظر خود را تنظیم کنید -1

 تنظیم کنید.    I/O-75پهنای باند فرکانت ق ع را در پارامتر-2

 

 تنظیم کنید.  I/O-76~79را در پارامتر  4تا 1حوه عملکرد رلم ن -3

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 75 I/O  group (Hz)400-0 پهنای باند فرکانت ق ع 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O  group 79-76 3 کند.عمل میFDT-3 با توجم بم شرایط  رلم 
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تنظیم   I/O-74و ق ع خواهند شلد را در پارامتر  وصلل فرکانسلی کم بعد و قبل از آن رلم  -4

 .کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FDT-4 

( در ACCاافللزایش فرکللانت ای بللم هنرللامدر ایللن شللرایط خروجللی ترانزیسللتوری ورلللم 

و در زملان  ( وصلل شلده و عملل خواهلد کلردI/O-74هلاافرکلانت نمایلان شلدن خروجی

( I/O-75( در نصللف پهنللای بانللد فرکانسللی کمتللر از فرکللانت اDECافرکللانت  کللاهش

 10پهنلای بانلد برابلر  و باشلد 30( برابلر I/O-74خواهند شد. بلم عنلوان مثلال اگلر اق ع 

 در عمللل کللرده و 30( در فرکللانت ACCاافللزایش فرکللانتبللم هنرللام  هللاباشللد، رلللم 

 ق ع خواهند شد. 25( در فرکانت  DECافرکانت  زمان کاهش

 مراحل انجام کار: 

 ( command frequencyفرکانت مورد نظر خود را تنظیم کنید ا -1

 تنظیم کنید.    I/O-75پهنای باند فرکانت ق ع را در پارامتر-2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
قبل و بعد از این فرکانت و با توجم بم   رلم

 پهنای باند عمل خواهند کرد.
0-400 Hz 74 I/O  group 
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 تنظیم کنید.  I/O-76~79را در پارامتر  4تا 1حوه عملکرد رلم ن -3

 

 تنظیم کنید.  I/O-74وصل و ق ع خواهند شد را در پارامتر   کم در آن رلمفرکانسی -4

 

 

 

 

 

 

 

 

FDT-5 

کرده و تلا رسلیدن بلم فرکلانت هلا عمللانلدازی موتلور خروجیدراین شرایط بلم محلض راه

شللوند، و در هللا ق للع میباشللند. از ایللن فرکللانت بللم بعللد خروجی( وصللل میI/O-74ا

( کمتللر از فرکللانت I/O-75ا در نصللف پهنللای بانللد (DECا فرکللانت زمللان کللاهش

دوبلاره وصلل خواهنلد شلد. بلرای مثلال اگلر فرکلانت ( I/O-74ا هلانمایان شلدن خروجی

انللدازی هرتللز باشللد، از لحظللم راه I/O-75 )10ا هرتللز و پهنللای بانللد 30برابللر (I/O-74ا

عمللل خواهنللد کللردا بعللد از آن رلللم ق للع شللده و در زمللان  هللاهرتللز رلللم  30تللا فرکللانت 

 هرتز عمل خواهند کرد. 25بم محض رسیدن بم فرکانت    فرکانتکاهش  

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 75 I/O  group (Hz)400-0 پهنای باند فرکانت ق ع 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O  group 79-76 4 کندعمل می FDT4رلم با توجم بم شرایط 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
در این فرکانت و با توجم بم پهنای باند عمل   رلم

 خواهند کرد
0-400 Hz 74 I/O  group 
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 مراحل انجام کار: 

 ( command frequencyا  را تنظیم کنید فرکانت مورد نظر خود -1

 تنظیم کنید.   I/O-75پهنای باند فرکانت ق ع را در پارامتر-2

 

 تنظیم کنید.  I/O-76~79را در پارامتر  4تا 1حوه عملکرد رلم ن -3

 

 تنظیم کنید.  I/O-74ق ع و وصل خواهند شد را در پارامتر   ها کم درآن رلمفرکانسی -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 75 I/O Group (Hz)400-0 پهنای باند فرکانت ق ع 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 I/O Group 79-76 5 کند عمل می FDT-5با توجم بم شرایط 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
توجم بم پهنای باند عمل  رلم در این فرکانت و با 

 خواهند کرد
0-400 Hz 74 I/O Group 
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Automatic Restart 
 

از این قابلیت برای جلوگیری از ق ع شدن سیستم در عملکرد محافظ اینورتر، در صورت وجود  

 شود. نویز و غیره استااده می

 مراحل انجام کار: 

 دهید.  قرارFU2-24=1 پارامتر  -1

 

  FU2-25استارت انجام دهد را در پارامتر  تعداد دفعاتی کم اینورتر اجازه دارد عمل ری -2

 تنظیم کنید. 

 

 تنظیم کنید.   FU2-26استارت شدن را در پارامتر زمان تاخیر برای هر بار ری -3

 

 

Analog Hold 
 

 ثابت نرم داریم. توانیم فرکانت کاری را های آنالوگ میبا استااده از این قابلیت، در ورودی

 دهید.  قرارI/O-20~27=18 پارامتر 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Automatic Restart 24 1 شود.فعال می FU2  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FU2  group 25 10-0 تا ده مرتبم این عمل می تواند تکرار شود 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Automatic Restart 60-0 شود.فعال می(s) 26 FU2  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
های دیجیتال با فعال شدن یکی از ورودی

Analog Hold  شوداعمال می 
18 20-27 I/O  group 
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 با استفاده از تغییر فرکانس ACC/DECتنظیم 

 . ( سوئیچ کنیدAcc/Decاشیب  Acc/Decهای توانید بین دو مجموعم مختلف از زمانمی

 مراحل انجام کار: 

 را در پارامترهای زیر تنظیم کنید.  ACC/DECزمان اول    -1

 

 تنظیم کنید.  FU1-72یابد را در پارامتر تغییر می ACC/DECکم در آن   یفرکانس -2

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 زمان افزایش اول 
0-6000 

50 
I/O  group 

 51 زمان کاهش اول 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-FU-30 72 FU1  group 
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. 

 

  Pre-heatingعملکرد 
 

کند تا از انجماد موتور یا پمپ این عملکرد از جریان برای گرم کردن موتور یا پمپ استااده می

 زمانی کم در لال کار نیستند جلوگیری کند.در 

 مراحل انجام کار: 

 . قابلیت مورد نظر را در پارامتر زیر فعال کنید  -1

 

جریان مورد نیاز برای گرمای اولیم را با توجم بم مادار جریان نامی برلسب درصد تنظیم    -2

 کنید. 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 Pre-heat 1 10 FU1  groupفعال سازی 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 FU1  group 11 (%)50-1 درصدی از جریان نامی موتور 
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 ثانیللم، در پلارامتر 10گرملای اولیللم در زملان  مالدار جریللان را برلسلب درصللد بلرای -3

FU1-12  .کنید 

 

تنظیم   14 را برابر  I/O-20~27گرمای اولیم پارامتر جهتبرای عملکرد ورودی دیجیتال   -4

 کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 1-100(%) 12 FU1  group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

های دیجیتال، این  ورودیبا وصل شدن یکی از 

 شود.قابلیت فعال می
14 20-27 I/O  group 
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 تغییر واحدهای نمایش  

 .توانید والدهای مورد استااده برای نمایش سرعت عملیاتی اینورتر را تغییر دهیدمی

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 0 نمایش فرکانت 
16 DRV group 

 RPM ) 1نمایش سرعت ا 


