
 

 

 

 

 

 

 

راه اندازی  و نصب  راهنمای  یدفترچه

 IS7راینورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت مهندسی ایمن تابلو 
 

 

  2 
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 LS اینورترهای شرایط عدم گارانتی 

 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

 در محیط پرگرد و غبارنصب اینورتر   -4

رعایت نکردن فاصلل م مناسللب بین اینورتر و بتنم تاب و یا ادللیا دیرر ا براسللاس دفتر م    -5

 راهنمای اینورتر(

 اتصال ولتاژ غیرمجاز بم اینورتر اخارج از محتوده عم کرد اینورتر(  -6

 آسیب فیزیکی بم اینورتر  -7

 صصنصب اینورتر توسط افراد غیرمتخ  -8

دادلتم    Regenrativeعتم اسلتااده از مااومت ترمزی در دلرای ی کم بار مربوطم لالت   -9

 بادت یا اینکم زمان توقف متناسب با ظرفیت دستراه نبادت.

 عتم استااده از سیم ارت  -10

 نتادتن بر سب و کت دناسایی محصول  -11

 اقتام بم تعمیر دستراه توسط مشتری  -12

 اینورتر جهت راه انتازی موتورهای با توان باالتر از توان اینورتراستااده از   -13

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

    کنتاکتور با والت فنی تماس لاصل فرماییت(

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

بتون تاب و مناسلب در محی ی کم مواد خورنته و   IP20در صلورتی کم دسلتراه اینورتر با    -16

 دیمیایی وجود دارد نصب دته بادت.

دسلتراه    IGBTدر صلورت نوسلان دلتیت برر ورودیاکم عمومان منجربم آسلیب دلتیت بم   -17

 می گردد(.

دسللتراه    IGBTوتاه در خروجی اینورتراکم عمومان منجربم آسللیب دللتیت بم  اتصللال ک  -18

 گردد(.می
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 موارد احتیاطی الزم

تجربم نصلب و راه انتازی دلود کم با دلیوه   اینورتر بایت توسلط کارکنان فنی و با  دسلتراه •

از  بنتی آدلنایی کافی را دادلتم بادلنت تا  تنظیم پارامتر، اصلول و مبانی برر، نصلب و سلیم

 .بروز هرگونم لادثم ج وگیری دود
 

توانیت از رلم یا کنتاکتور برای ق ع و وصل برر استااده در قسمت ورودی برر دستراه می •

 ، ولی هیچراه نبایت در خروجی اینورتر و بین موتور و اینورتر کنتاکتور قرار دهیت.کنیت
 

هرگونم تعمیر یا بازرسللی، برر اصلل ی را ق ع کنیت تا  راا نشللانرر برر ورودی   قبل از •

 Nو   Pهای  متر اطمینان پیتا کنیت کم بین ترمینالخاموش دلود و سل ت توسلط مولتی

 .بادت(ولت می  650وجود نتارداتوجم دادتم بادیت کم این ولتاژ تا   DCهیچ ولتاژ 
 

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

 کنیت تا بم موتور آسیب نرست.
 

 کنیت برر دستراه را ق ع کنیت.  نانچم از دستراه اینورتر برای متت طوالنی استااده نمی •
 

 دستراه اینورتر را از طریق ق ع و وصل برر اص ی ورودی خاموش و رودن نکنیت. •
 

هوایی و محیط کار نسبت بم نظافت اینورتر مخصوصا فن دستراه  با توجم بم درایط آب و   •

 سال است(. 3اقتام کنیتاعمر مایت فن لتاکثر 
 

ایت، دمای محیط نبایت  اگر اینورتر بیش از سلم ماه در انبار نرهتاری دلته و اسلتااده نکرده •

زیرا  دلود گراد بادلت و نرهتاری بیش از ی  سلال نیز توصلیم نمیدرجم سلانتی  30بیش از  

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

 شرایط  محیط 

 محیط بستم همراه با ساف برای ج وگیری از ریزش باران و تابش نورمستایم  نصب در محیط 

 دمای محیط 
کنیت  گراد. هنرامی کم از درایو درون تاب و استااده میدرجم سانتی 40+تا  10-

 کننته مناسب استااده کنیت.لتمان از فن یا خن 

 و بتون هرگونم بخار  % 90کمتر از  رطوبت 

 گراد درجم سانتی 65+تا  20- دمای نرهتاری انبار 

 متر  1000کمتر از  ارتااع از س ح دریا 

 m/s 25.9در  Hz 55 لرزش 

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

 های ف زات نصب کنیت. دتیت، ک ریتها، نور مستایم خوردیت و براده

 کننتگی را دادتم بادت. اینورتر را عمودی نصب کنیت تا لتاکثر اثر خن  نصب اینورتر  جهت

 

 وکدشناسایی محصول اطالعات اولیه 

 پردازیم:ابتتا بم بررسی پالک اینورتر می
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 ولتاژ ورودی 

ولت  200-230: سم فاز 2  

ولت  380-480: سم فاز4  
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 جزئیات ظاهری محصول 
 

 ولت(400ا75KWولت(  و کمتر از 200ا 22KWکمتر از   IP21متل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولت( 400/200ا 22KWکمتر از    IP54متل  
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 ولت(400ا90KW و  ولت(200ا 30KWمتل 

 

 بندینحوه نصب و سیم 

و همچنین   (  25.9m/Sا کمتر از کمی دادلتم بادلت اینورتر را در مح ی نصلب کنیت کم لرزش

گراد بادلت. همان درجم سلانتی - 10تا   40در مح ی نصلب کنیت کم محتوده دمای آن لتاکثر

توانت بم کنیت در اطراف اینورتر لرارت باالیی وجود دارد کم میطور کم در دلکل مشلاهته می

توجم دادلتم بادلیت کم اگر   ق عات دیرر صلتمم وارد کنت، پت فاصل م مناسلب را رعایت کنیت.

 سانتی متر بادت. 10دود لتاقل فاص م اینورتر تا ساف رتر داخل تاب و نصب میاینو
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م ابق دکل زیر اگر دو اینورتر یا بیشتر را در ی  تاب و والت قرار دهیت لتمان بم فاص م استانتارد  

 ها و سیستم تهویم مناسب توجم کنیت: آن 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلفهای قدرت در توانترمینال 
 

   کیلووات:  7.5اینورترهای تا  - 1

 

 

 

  کیلووات:  22تا    11اینورترهای - 2

 

 

 

 

  کیلووات:  75تا    30اینورترهای  - 3

 

 

 

  کیلووات:  160تا    90اینورترهای  - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غ ط صحیح  غ ط صحیح 
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  کیلووات:  220تا    185اینورترهای    - 5

 

 

 

  کیلووات:  375تا    280اینورترهای   - 6

 

 

 

 های قدرتنقشه شماتیک ترمینال 
 

  ولت(  200/400کیلووات )  22تا    0.75  - 1

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ترمینال  نام توضیح 
 R,S,T های ورودی برر دهر ترمینال

 (+)P مثبت  DCترمینال ولتاژ 

 (-)N منای  DCترمینال ولتاژ 

 P+,B مااومت ترمز های ترمینال 

 U,V,W خروجی اینورتر های ترمینال
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  ولت(  200/400کیلووات )  75تا    30  - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولت(400کیلووات )   160تا    90-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمینال  امن توضیح 
 R,S,T های ورودی برر دهر ترمینال

 (+)P1 مثبت  DCترمینال ولتاژ 

 (-)N منای  DCترمینال ولتاژ 

 (-)P(2), N ترمینال های والت ترمز دینامیکی

 U,V,W ترمینال های خروجی اینورتر

 ترمینال  امن توضیح 
 R,S,T های ورودی برر دهر ترمینال

 (+)P مثبت  DCترمینال ولتاژ 

 (-)N منای  DCترمینال ولتاژ 

 (-)P2(+), N ترمینال های والت ترمز دینامیکی

 U,V,W اینورترترمینال های خروجی 
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 های کنترلی ترمینال 

  

 

 

 

 
 

 

 کنترلی اینورتر های  معرفی ترمینال 
 

 توضیحات  ترمینال  توضیحات  ترمینال 

P1 

   1ورودی دیجیتال

انتازی در جهت راستررد   ا راه

 طبق تنظیمات کارخانم( 
V1 

 ترمینال ورودی ولتاژ آنالوگ 

-10~+10 

P2 

   2ورودی دیجیتال 

ا راه انتازی در جهت   ررد  

 طبق تنظیمات کارخانم( 
I1 

نالوگ جریانی  آترمینال ورودی 

 آم رمی ی20تا0

P3 

فرمان توقف   3ورودی دیجیتال

 اض راری  

 اطبق تنظیمات کارخانم( 
A01,CM 

های خروجی آنالوگ  نت  ترمینال

 منظوره ولتاژی 

P4 
فرمان خ ای    4ورودی دیجیتال 

 خارجی اطبق تنظیمات کارخانم( 
A02,CM 

های خروجی آنالوگ  نت  ترمینال

 منظوره جریانی 

P5,P6,P7 

  7و6و5های دیجیتال ورودی

ای کم، متوسط،  فرکانت پ م

 زیاداطبق تنظیمات کارخانم( 
Q1, EG 

ترمینال خروجی  نت منظوره  

 اترانزیستوری( 

P8  عم کرد درلالتJOG A1,C1,B1 
ای  نت  های خروجی رلمترمینال

 منظوره

VR   وCM ولت  10 منبع تغذیمDC S+,S-  ترمینال ارتباطRS-485 

A2,C2 
ای  نت  ترمینال خروجی رلم

 منظوره اکنتاکت باز( 
24,CM  ولت 24منبع تغذیم 

CM 
های  ترمینال مشترک برای ورودی

 دیجیتال 
5G 

های  ترمینال مشترک برای ورودی

 آنالوگ 
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 NPN/PNPسوئیچ  انتخاب حالت

 CMترمینال های دیجیتال بمبادت، با اتصال هر کتام از ورودی NPNدر صورتی کم ک یت روی

اجرا می روی  .دودفرمان  ک یت  کم  ورودی PNPدر صورتی  از  کتام  هر  اتصال  با  های  بادت، 

 .دودولت فرمان اجرا می 24دیجیتال بم ترمینال 
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 EMC  فعال/غیرفعال کردن فیلتر داخلی

 کیلووات: 7.5اینورترهای تا  - 1

های جام ر بم هم  طبق تصلللویر درپوش را خارج کرده و سلللومیچ جام ر را پیتا کنیت. اگر پین

 دود.غیرفعال می EMCمتصل نبادنت، فی تر 

 

 

 

 
های جام ر را با اسلتااده از اتصلال کوتاه متصلل کنیت.ادلکل ، پینEMCبرای فعال کردن فی تر

 زیر(

 

 

 

 

 کیلووات :   7.5اینورترهای باالتر از   - 2

بم پیچ EMC کنیت. اگر کابل فی تر و ترمینال زمین را در پایین اینورتر پیتا  EMCکابل فی تر

از پیچ  را EMCسلازی کابل فی تر دلود. برای فعالغیرفعال می EMCعایق متصلل دلود، فی تر

 فعال دود. EMCبم ترمینال زمین وصل کنیت تا فی تر عایق بازکرده و آن را
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 پد اینورتر کی
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 پدمعرفی اجزای کی 

 

 

 
 

 

 

 

 

 کلید  نام  توضیحات 

 Key [MODE] تغییر مت کاری دستراه 
 

 [PROG/Ent] ورود بم پارامتر انتخاب دته / ذخیره ماتار پارامتر 

Key  

 لرکت میان پارامترهای ی  گروه 

 پارامترها افزایش و کاهش ماتار 

[Up] Key 

[Down] Key 

 
[Left] Key 

[Right] Key 

 Key [MULTI] ک یت  نت منظوره 
 

 PROGهای وارد دته قبل از زدن ک یت  لغو داده

 بازگشت بم اولین پارامتر از پارامترهای گروه

 بازگشت بم مت نمایش اطالعات عمومی اینورتر
[ESC] Key 

 

 Key [FWD] راستررد فرمان راه انتازی 
 

 Key [OFF] فرمان توقف/ فرمان ریست خ ا 

 
 Key [REV] فرمان راه انتازی   ررد
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 صفحه نمایش:

 دود.  بم محض وصل دتن برر ورودی بم اینورتر صاحم زیر نمایش داده می

 

 

 

 

 

 شماره  توضیحات  شماره  توضیحات 
 1 نام منو  6 ماتار نمایشی ثابت 

 7 1نمایشی دمارهآیتم 
جهت گردش موتورافعال بودن ترمینال   

 راستررد یا   ررد( 
2 

 START-STOP 3نحوه  /نحوه تغییر فرکانت 8 2آیتم نمایشی دماره

 4 عم کرد ک یت  نت منظوره  9 3آیتم نمایشی دماره

 5 وضعیت فع ی اینورتر  10 مکان نما 
 

 

 

 

 فرکانس   نحوه تغییر  -3
 

 start/stopنحوه  -3

 X  تغییر فرکانت از طریق ورودی آنالوگ جریانی :

 I1 ترمینال 
K :  نحوه راه انتازی از طریق کی پت 

 V  تغییر فرکانت از طریق ورودی آنالوگ ولتاژی :

 V1 ترمینال 
R :  نحوه راه انتازی از طریقRS-485 

J   فرکانت :Jog  T:  ورودیراه انتازی از طریق ترمینال های 

 U : اافزایشی عم یات فرکانتUP )  S:  لالتSTOP 

 D :عم یات فرکانت کاهشیاDOWN)  

 R  تغییر فرکانت از طریق :RS-485  

 Kپت : تغییر فرکانت از طریق کی  
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 های مختلف وضعیت فعلی اینورتر حالت-5

STP  لالت توقف :  WAN هشتار : 

 FWD : لالت راستررد  SPS لالت :Speed search 

 REV : لالت   ررد  OSS : لااظت جریان فعال است 

 DC  خروجی :DC  TUN :Auto tune 

 

 پد: چراغ وضعیت روی کی
 

FWD  .در طول  رخش راستررد رودن است 

REV .در طول  رخش   ررد رودن است 

STOP/RESET   زنت. میدر هنرام توقف موتور رودن است/ در هنرام خ ا  شم 

 
 

 :  پدهای مختلف منو در کیبخش
 

 
 

 

 

 شرح عملکرد  عالمت اختصاری  منو

Monitor 

mode 
MON 

نملایش اطالعلات عمومی مربوط بلم اینورتر از قبیلل فرکلانت  

 کاری، جریان خروجی، ولتاژ خروجی و...

Parameter 

mode PAR 
انلتازی و کلارکرد صلللحیح  نملایش و تغییر پلارامترهلا جهلت راه

 گروه پارامتری12دامل  

User & 

macro mode U&M نیاز کاربر  بنتی پارامترهای موردگروه 

Trip mode TRP 

گلذدلللتلم ره داده اسلللت، بلم همراه    نملایش خ لاهلایی کلم در

هر دادن  ره  زمللان  بللم  مربوط  دللللامللل   اطالعللات  خ للا 

 فرکانت/جریان/ولتاژ

Config mode CNF 

ایلنلورتلر   کللاربلری  ملحلیلط  غلیلرتلنلظلیلم  علمل لکلردهللایلی  از   بلرای 

پلت، نملایش نوع کلارت  عم کردهلای اجرایی از قبیلل زبلان کی

 اختیاری نصللب دللته، برگردانتن پارامترها بم ماتار اولیم و

 کردن پارامترهاک ی
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 های پارامتری اینورترمعرفی زیرگروه

 : ه گروه پارامتری مخت ف وجود دارد، دوازدIS7م ابق جتول زیر در سری 
 

 شرح عملکرد  عالمت اختصاری  نام گروه پارامتری 

Drive group DRV 
انتازی دللامل تنظیمات  نیاز برای راه  پارامترهای مورد

 ، فرکانت و ... گیری و توقفزمان دتاب

Basic group BAS 
پارامترهای اصلل ی ماننت مشللخصللات موتور، تنظیم 

 ای و...های پ مسرعت

Advanced 

function group ADV 
گیری، توقف،  پارامترهایی جهت تنظیم الروی دلللتاب

 توابع کنترل فرکانت و ...

control function 

group CON 
کلنلتلرللی   روش  بللم  ملربلوط   ,V/Fپللاراملتلرهللای 

Sensorless 

Input terminal 

function group IN 

هلای ورودی پلارامترهلای مربوط بلم تنظیملات ترمینلال

ورودی دیلجلیلتللال  لنللتدللللامللل:  و    هللای  ملنلظلوره 

 های آنالوگورودی

output terminal 

function group OUT 
هلای خروجی  پلارامترهلای مربوط بلم تنظیملات ترمینلال

 های آنالوگهای خروجی وخروجیدامل رلم

communication 

function group COM 
تنظیملات رابط   بلم  مربوط  و    RS-485پلارامترهلای 

 های اختیاری ارتباطیکارت

Application 

function group APP 
تنلظیمللات   بللم  مربوط  و   PIDپللارامتلرهللای  کنترلر 

 سازی عم کردهای ترتیبی اتوماتی فعال

Auto sequence run 

griup 
AUT 

سللازی عم کردهای ترتیبی اتوماتی   این گروه با فعال

 دودآدکار می  APPدر گروه  

Application 

option group APO 
هلای اختیلاری  پلارامترهلای مربوط بلم تنظیملات کلارت

 PLCرت انکودر و کارت  کادامل  

Protection group PRT پارامترهای مربوط بم لااظت موتور و اینورتر 

Motor2 function 

group 
M2 

این گروه درصلللورت انتخلاب موتور دوم برای یکی از  

 دود.فعال میهای  نت منظوره  ورودی

 

 

 



 شرکت مهندسی ایمن تابلو 
 

 

  19 
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 نحوه جاه به جا شدن بین منو های مختلف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش وارد شدن به زیرگروه یکی از پارامترهای اصلی: مثال

  وارد دویت. PARبم متکاری    MODEبم کم  ک یت    -1

نظر خود را    ( گروه پلارامتری مورد  و    دار راسلللت و ل  اک یلتهلای جهلتبلم کمل     -2

 انتخاب کنیت.

توانیت پارامتر مورد نظر خود ( می  و   دار باال وپایین ا  با اسللتااده از ک یتهای جهت  -3

دانیت آن  را در گروه مشلخص انتخاب نماییت. ادرصلورتی کم دلماره پارامتر مورد نظر خود را می

 (وارد نماییت تا مستایما بم آن پارامتر دسترسی پیتا کنیت  jump codeرا در 

 جهت وارد دتن بم پارامتر انتخابی استااده نماییت.  PROGاز ک یت  -4

توانیلت مالتار پلارامتر مورد نظر ( می   و    دار بلاال و پلایین ا   بلم کمل  ک یلتهلای جهلت  -5

توانیت با اسللتااده از  رقمی بادللت می  3یا   2صللورتی کم ماتار پارامتر  خود را تغییر دهیت. ادر

 .(ت داده و ماتار دهران و صتگان را تغییر دهیتنما را بم سمت    دیامکان shiftک یت  
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 تغییرات وارد دته را ذخیره نماییت. PROGبم کم  ک یت    -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه :

 گردیت.برمی  Drive groupدر میان پارامترها، بم اولین پارامتر  ESCبا فشاردادن ک یت   ✓

در زملان لرکلت میلان ملتهلای کلاری بلم ملت نملایش اطالعلات   ESCبلا فشلللاردادن ک یلت   ✓

 گردیت.عمومی اینورتر باز می
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پارامترهای پایه 

 IS7اینورتر
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RESET FACTORY 
  

برای برگردانتن درایو  یا  ک یم تغییراتی کم روی پارامترهای درایو انجام دلته و    لذفبم منظور 

منظور ریسلت کردن هر کتام از  بم   دلود.سلتااده میا  CNF-40بم تنظیمات کارخانم، از پارامتر

 گردد:طبق جتول زیر برابر ماادیر مورد نظر تنظیم می  CNF-40های پارامتری، گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پارامتر  تنظیمات  توضیحات 
 1 گردنت. ک یم ماادیر پارامترها بم لالت تنظیم کارخانم برمی

CNF-40 

 2 گردنت.کارخانم برمی بم لالت تنظیم  DRVک یم ماادیر پارامترهای گروه 

 3 گردنت.کارخانم برمی بم لالت تنظیم  BASک یم ماادیر پارامترهای گروه 

 4 گردنت.کارخانم برمیبم لالت تنظیم  ADVک یم ماادیر پارامترهای گروه 

 5 گردنت.کارخانم برمی بم لالت تنظیم  CONک یم ماادیر پارامترهای گروه 

 6 گردنت. کارخانم برمی بم لالت تنظیم  INک یم ماادیر پارامترهای گروه 

 7 گردنت.کارخانم برمی بم لالت تنظیم  OUTک یم ماادیر پارامترهای گروه 

 8 گردنت.کارخانم برمی بم لالت تنظیم  COMک یم ماادیر پارامترهای گروه 

 9 گردنت. کارخانم برمی بم لالت تنظیم  APPک یم ماادیر پارامترهای گروه 

 10 گردنت.کارخانم برمی بم لالت تنظیم  AUTک یم ماادیر پارامترهای گروه 

 11 گردنت.کارخانم برمیبم لالت تنظیم  APOک یم ماادیر پارامترهای گروه 

 12 گردنت. کارخانم برمی بم لالت تنظیم  PRTک یم ماادیر پارامترهای گروه 
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 پارامترهای موتور 

هرکاری الزم اسلت اینورتر بشلناسلت کم قرار اسلت  م موتوری و با کتام مشلخصلات را  قبل از  

پت وارد گروه   کنترل کنلت برای این کلار بلایلت پلارامترهلای مربوط بلم موتور را تنظیم کنیلت.

 دویت: BASپارامتری 
 

 شماره پارامتر  نام پارامتر  توضیحات 

KW  توان موتور DRV-14 

 BAS-11 ها تعتاد ق ب از روی پالک موتور 

 BAS-12 فرکانت لغزش  -

 BAS-13 جریان نامی -

 BAS-14 باری جریان بی جریان نامی موتور  30%
 BAS-15 ولتاژ نامی  -

 ∅COS  بازده موتور  پالک موتور BAS-16 
 

 

 ماکزیمم و مینیمم فرکانس کاری اینورتر 
 فرکانت بم کار می رود. محتوده فرکانسی برای تعیین فرکانت دروع و لتاکثر 

 گروه  پارامتر  پارامتر  توضیحات 
بادت، هیچ  باالترین محتوده فرکانت می

توانت باالتر از این محتوده  فرکانسی نمی

 انتخاب دود.

 DRV-20 فرکانت ماکزیمم 

DRV Group ترین محتوده فرکانسی است. اگر  پایین

تر از این محتوده انتخاب  فرکانت پایین

صورت خودکار ماتار تنظیم  دود بم  

 دود.می

 DRV-19 فرکانت دروع 

 

 

  :فرکانس پایه

 رست. ولتاژ خروجی اینورتر بم ماکزیمم ماتار خود می در این فرکانت
 

        

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV-18 DRV Group (Hz)400-30 تعیین فرکانت پایم 
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  Auto tuning 

پارامترهای  را در آنها کنت وبم اطالعات دقیق موتورها دسلللت پیتا می  Auto tuneبا   درایو

ابتتا بایسللتی ولتاژ  Auto tuneتوانت موتور را بهتر کنترل کنت. جهت خود ذخیره کرده و می

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

 گردد.ام تانت موتور محاسبم می  Auto tuneدود س ت با انجام  موتور بم اینورتر داده

 : بادتبصورت زیر می Auto tuneروش انجام

 قرار دهیت.  BAS-20=1پارامتر 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Auto tune 20 1 .دودفعال می BAS group 

000 

 

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

 .  فرکانت ماکزیمم تعریف دته برای اینورتر

 های کاربردی: مثال

ها در لولمضلربم  بایت بم لتی آهسلتم بادلت کم از ایجاد سلرعت در ی  برنامم پم اژ، افزایش •

 ج وگیری دود.

سلاوط افراد در لین  بم لتی آهسلتم بادلت کم باع    سلرعت بایت افزایش پ م برقی در ی  •

 .لرکت نشود

 بم صورت زیر عمل کنیت:  ACC Timeبرای تنظیم 

 گروه  پارامتر  نام پارامتر  مقدار  توضیحات 
 ACC DRV-03 DRV Group (s)600-0 صعودی  زمانمتت  

 

 

 

Deceleration Time(DEC):  کلاهش فرکلانت خروجی اینورتر از فرکلانت    زملان  ملتت

 فرکانت صار.  ماکزیمم تا  

 بم صورت زیر عمل کنیت:  Dec Timeبرای تنظیم 
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 گروه  پارامتر  نام پارامتر  مقدار  توضیحات 
 Dec DRV-04 DRV Group (s)600-0 نزولی  زمانمتت  

 

 

 

 

 

 

 انتخاب ولتاژ ورودی اینورتر

 پارامتر زیر ماتار ولتاژ ورودی اینورتر را تنظیم کنیت:با استااده از 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 19 BAS Group (V)480-320 دود.ماتار ولتاژ ورودی اینورتر تنظیم می
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 های مختلفروش

 کانس فر متنظی

 IS7اینورتر
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 اینورتر روی  keypadخروجی اینورتر از روی    فرکانس تنظیم- 1

 مرالل انجام کار: 

 قرار دهیت.  DRV-07=0پارامتر  -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV Group 07 0 پت روی اینورتر تنظیم از طریق کی

 

دلته و ماتار فرکانت مورد نظر را در این پارامتر ذخیره   DRV-01وارد پارامتر   DRVدر -2

 نماییت.

توجم دادللتم بادللیت کم این ماتار بایسللتی کمتر از فرکانت ماکزیمم تعریف دللته در پارامتر 

DRV-20  .بادت 
 

 زنیم.را می Runدکمم   -3

 

  تنظیم فرکانس از طریق ورودی آنالوگ-2

  گیرد:فرکانت از طریق ورودی آنالوگ بم دو صورت انجام میتنظیم 

 

 

 

 

 

 

 

 ( V 10-0تنظیم فرکانس از طریق ورودی آنالوگ ولتاژی ) :1-2

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

 (IN-09)و فرکانت متناظر با آن  (IN-08)کمترین ولتاژ ورودی آنالوگ نا م اول:

 (IN-11)و فرکانت متناظر با آن  (IN-10) نا م دوم: بیشترین ولتاژ ورودی آنالوگ
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، ولتلاژ ملاکزیمم را برابر  3، فرکلانت متنلاظر بلا آن را برابر  5برای مثلال اگر ولتلاژ مینیمم را برابر  

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

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

 ماتار ماکزیمم تغییر خواهت کرد.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مرالل انجام کار: 

 قرار دهیت.  DRV-07=2پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
آنالوگ ولتاژی   طریق ورودیتنظیم فرکانت از 

 گیرد.انجام می
2 07 DRV group 

 

 (Unipolar)قرار دهیت.   IN-06=0پارامتر  -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
    آنالوگ ولتاژی تنظیم فرکانت از طریق ورودی

 گیرد. می ولت انجام   0-10
0 06 IN group 

 

 .تنظیم کنیت IN-08پارامتررا در  (V1مینیمم ولتاژ ورودی آنالوگ ا   -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-10(V) 08 IN group 

 

 تنظیم کنیت.  برلسب درصت  IN-09پارامتر با مینیمم ولتاژ ورودی را در فرکانت متناظر -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-100(%) 09 IN group (DRV.20)برلسب درصتی از فرکانت ماکزیمم 
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 .تنظیم کنیت   IN-10( را در پارامترV1ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگ ا -5

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-10(V) 10 IN group 

 

 تنظیم کنیت. برلسب درصتIN-11 در پارامتر فرکانت متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی را  -6

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-100(%) 11 IN group (DRV.20)برلسب درصتی از فرکانت ماکزیمم 

 

جهت  رخش    IN-16اسلتااده از پارامتر توانیت بادرصلورت عکت بودن جهت  رخش، می  -7

 را تغییر دهیت.

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-1 16 IN group 

 

 : توجه 
ماتار آن را تغییر داده و برابر  برابر صار بود،IN-16 اگر جهت  رخش عکت جهت متنظر و  

 کنیم تا جهت  رخش عوض دود. ی  تنظیم می
 

 ای از مرالل: خالصم 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  توضیحات 
 DRV group 07 تنظیم کنیت. 2بر روی ماتار 

 0=06 ولت .  10-0آنالوگ ولتاژی تنظیم فرکانت از طریق ورودی

IN group 

 V1 .) 08مینیمم ولتاژ ورودی آنالوگ ا
 09 ( برلسب درصت.V1ی آنالوگ اورود مینیمم ولتاژفرکانت متناظر با 

 V1 .) 10ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگا
 11 ( برلسب درصت. V1ی آنالوگ اورودماکزیمم ولتاژ فرکانت متناظر با 
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 بندی مربوطه:سیم 

 

 

 

V1:  ترمینال ورودی ولتاژ 

5G  :)ترمینال مشترک اپایم منای 

VR:  )منبع تغذیم برای پتانسیومتر اپایم مثبت 

 لال با تغییر دادن پتانسیومتر متصل دته بم اینورتر فرکانت خروجی تغییر خواهت کرد.

 توجه: 

درصلللت ماکزیمم ولتاژ  100توانیلت ماتار فرکانت را در  می  IN-01پارامتر اسلللتالاده از با  -1

 خروجی تنظیم کنیت.

 توانیت تغییرات ولتاژ را در بازه تنظیم دته مشاهته کنیت.می  IN-05پارامتر استااده از با  -2

 بادت.می 5Gآنالوگ پایم مشترک ورودی های  درک یم   -3

 
 

 (v 10+~10-ولتاژی )تنظیم فرکانس از طریق ورودی آنالوگ : 2-2

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

نالیم   (IN-11)و فرکانت متناظر با آن  (IN-10)بیشلللترین ولتاژ ورودی آنالوگ نا م اول:

 مثبت

نالیم   (IN-15)و فرکانت متناظر با آن  (IN-14) نا م دوم: بیشلللترین ولتاژ ورودی آنالوگ

 منای

، ولتلاژ 60، فرکلانت متنلاظر بلا آن را برابر -10مثلال اگر ولتلاژ ملاکزیمم نلالیلم منای را برابر برای 

قرار دهیم،    60و فرکلانت متنلاظر بلا ولتلاژ ملاکزیمم را برابر    10ملاکزیمم نلالیلم مثبلت را برابر  

 -10ولت را بصلورت راسلتررد و از صلار تا10موتور در ولتاژ صلار خاموش دلته و از ولتاژ صلار تا  

 کنت.ولت را بصورت   ررد لرکت می
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 مرالل انجام کار: 

 قرار دهیت.  DRV-07=2پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
آنالوگ ولتاژی انجام   تنظیم فرکانت از طریق ورودی

 گیرد. می
2 07 DRV group 

 

 (Bipolar)قرار دهیت.   IN-06 =1پارامتر -2

 

 .تنظیم کنیت IN-10را در پارامتر (V1مم ولتاژ ورودی آنالوگ ا ماکزی -3

 

 برلسب درصت تنظیم کنیت. IN-11 ورودی را در پارامترمم ولتاژ فرکانت متناظر با ماکزی -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-100(%) 11 IN group (DRV.20)برلسب درصتی از فرکانت ماکزیمم 

 

 .تنظیم کنیت IN-14( را در پارامترV1ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگ ا   -5

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
آنالوگ   ورودیتنظیم فرکانت از طریق 

 گیرد.ولت انجام می- 10+~10ولتاژی
1 06 IN group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-10(V) 10 IN group 
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 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 -10~0 v 14 IN group 

 

 برلسب درصت تنظیم کنیت. IN-15 فرکانت متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی را در پارامتر  -6

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
برلسب درصتی از فرکانت ماکزیمم  

(DRV.20) 
-100-0 % 15 IN group 

 

بادلت در میتوجم دادلتم بادلیت کم تنها تااوت این قسلمت با قسلمت قب ی در جهت  رخش 

 بادت.سیکل مثبت بم صورت راستررد و در سیکل منای بم صورت   ررد در لال  رخش می

 ای از مرالل :خالصم 
 

 گروه  پارامتر  توضیحات 
 DRV group 07 کنیم. تنظیم می 2بر روی ماتار 

 1=06 ولت.  10+~10-آنالوگ ولتاژی تنظیم فرکانت از طریق ورودی

IN group 

 10 انالیم مثبت( ولتاژ ورودی.مم ماکزی 
 11 انالیم مثبت(مم ولتاژ.فرکانت متناظر با ماکزی

 14 انالیم منای( ماکزیمم ولتاژ ورودی.
 15 انالیم منای( فرکانت متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی.

 
 

 سیم بندی مربوطه: 

 

 

 

V1:  ترمینال ورودی ولتاژ 

VR(-)  : پتانسیومتر اپایم منای(منبع تغذیم برای 

VR(+))منبع تغذیم برای پتانسیومتر اپایم مثبت : 

 لال با تغییر دادن پتانسیومتر متصل دته بم اینورتر فرکانت خروجی تغییر خواهت کرد.

 



 شرکت مهندسی ایمن تابلو 
 

 

  33 
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 ( 20mA~0اآنالوگ جریانی  تنظیم فرکانس از طریق ورودی :2-3

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

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

 (IN-24)و فرکانت متناظر با آن  (IN-23)کمترین جریان ورودی آنالوگ نا م اول:

 (IN-26)و فرکانت متناظر با آن  (IN-25) ورودی آنالوگ جریاننا م دوم: بیشترین 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نحوه سیم بندی: 

 

 

 

 

 

 

 

 مرالل انجام کار: 

 .قرار دهیت DRV-07=3پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
تنظیم فرکانت از طریق ورودی آنالوگ  

 گیرد.انجام می (20mA~0)جریانی 
3 07 DRV group 

 

 

 

 ترمینال

 ترمینال
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 .تنظیم کنیت IN-23( را در پارامترI1آنالوگا مینیمم جریان ورودی  -2
 

 

 

 تنظیم کنیت.  IN-24را در پارامتر  آنالوگ فرکانت متناظر با مینیمم جریان ورودی -3
 

 

 تنظیم کنیت.  IN-25را در پارامتر (I1)آنالوگ  ماکزیمم جریان ورودی -4

 

 تنظیم کنیت.  IN-26را در پارامتر آنالوگ فرکانت متناظر با ماکزیمم جریان ورودی -5

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-100(%) 26 IN group (DRV.20)برلسب درصتی از فرکانت ماکزیمم 

 

جهت  رخش    IN-31توانیت با اسلتااده از پارامتردرصلورت عکت بودن جهت  رخش، می  -6

 را تغییر دهیت.

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-1 31 IN group 

 

 مرالل: ای از خالصم 

 گروه  پارامتر  توضیحات 
 DRV group 3 کنیم. تنظیم می 3بر روی ماتار 

 23 مینیمم جریان ورودی 

IN group 
 24 مینیمم جریان ورودی  با فرکانت متناظر

 25 ماکزیمم جریان ورودی
 26 ماکزیمم جریان ورودی با فرکانت متناظر

 

توانیت تغییرات جریان را در بازه تنظیم دلته مشلاهته  می  IN-50با اسلتااده از پارامتر  توجه:

 کنیت.

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-20 mA 23 IN group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-100(%) 24 IN group (DRV.20)برلسب درصتی از فرکانت ماکزیمم 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-20 mA 25 IN group 
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 ( Multi-stepای)تنظیم فرکانس چند مرحله-3

 فرکانت مخت ف را تنظیم نمود.  8توان تا  دیجیتال می  پایم ورودی  3در این روش با استااده از  

تنظیم کنیت. اگر هیچکتام  های مورد نیاز و فرکانت آن را  توانیت گامبا استااده از جتول زیر می

مشخص   DRV-07اکم در    commandورودی دیجیتال فعال نبود فرکانت برابر فرکانت 3از  

 دته است( خواهت بود. 

 

P6 P7 P8 Fx/Rx speed step 

- - -  command  گام صار 

 - -  Bas 50  1گام 

-  -  Bas 51  2گام 

  -  Bas 52  3گام 

- -   Bas 53  4گام 

 -   Bas 54  5گام 

-    Bas 55  6گام 

    Bas 56  7گام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعال بادنت اینورتر در فرکانت تنظیم دته درگام   S2و S1برای مثال زمانی کم ک یت های 

 سوم کار خواهت کرد. 
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 مرالل انجام کار: 

 تنظیم کنیت.  DRV-01فرکانت فرمان را در پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-400 0.00 DRV group 

 

 تنظیم کنیت. DRV-07 های تنظیم فرکانت را در پارامتریکی از روش  -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 - 07 DRV group 

 

 کنیت. های مورد نظر خود را تنظیم فرکانت گام  -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 فرکانت گام اول 

0-400 Hz 

50 

BAS group 

 51 فرکانت گام دوم 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 62 فرکانت گام سیزدهم 

 63 فرکانت گام  هاردهم 

 64 فرکانت گام پانزدهم 
 

 

 .های زیر را تنظیم کنیتورودی  P6,P7,P8های برای فرمان از طریق ترمینال  -4

 

 

 (UP-Downدیجیتال ) فرکانس ازطریق ورودی تنظیم -4

در این روش برای کنترل فرکانت از دو ورودی دیجیتال جهت افزایش و کاهش فرکانت استااده  

تعریف دته فرکانت    UPای کم بعنوان  دود بم اینصورت کم با فشردن دستی متصل بم پایممی

تعریف دته فرکانت    Downای کم بعنوان   افزایش یافتم و با فشردن دستی متصل بم پایم

 یابت. کاهش می

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 7 70 

IN group  8 71 

 9 72 
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 مرالل انجام کار: 

 .را طبق خواستم خود تنظیم کنیت DRV-07پارامتر  -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV group 07 9-0 تنظیم فرکانت 

 

 تنظیم کنیت.  ADV-86توانیت از طریق پارامترهای فرکانسی را میپ م -2

 یلا    Upاین پلارامتر میزان افزایش یلا کلاهش فرکلانت بلا هر بلار تحرک یلا فعلال دلللتن    توجهه:

Down  کنت.را تنظیم می 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-400 Hz 86 ADV Group 

 

 انتخاب کنیت.  ADV-85را از طریق پارامتر Up/Down مت -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 1 85 ADV Group 

 

 انجام دهیت.  ADV-65را از طریق پارامترUp/Down سازی فرکانت  ذخیره  -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 ADV Group 65 1 دود.سازی انجام میذخیره

 

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

 .در آخرین فرکانت تنظیمی کار خواهت کرد.

های ورودی برای انجام  بایت پایم  Up/Downفور برای انجام عم یات   پت از تنظیم پارامترهای

 این کار تعریف دونت: 

 اافزایش فرکانت(تنظیم کنیت. UPرا برای عم یات  P6پایم    -5
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 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 IN group 70 17 تنظیم کنیت. 17بر روی ماتار 

 

 اکاهش فرکانت( تنظیم کنیت.  Downرا برای عم یات   P7پایم   -6

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 IN group 71 18 تنظیم کنیت. 18بر روی ماتار 

 
 

 ای از مرالل: خالصم 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 Up/Down 0 07 DRV groupپت و تنظیم فرکانت از طریق کی

 UP/DOWN 1 85سازی متفعال
ADV Group 

 86 400-0 های فرکانسی تنظیم پ م

 P6 17 70 تعیین عم کرد ورودی دیجیتال 
IN group 

 P7 18 71 تعیین عم کرد ورودی دیجیتال 
 

توان فرکانت را کاهش یا  با این روش پت از تعیین فرکانت با فعال دلتن ورودی دیجیتال می

 افزایش داد.

 
 

 RS-485تنظیم فرکانس از طریق رابط -5

کنترل و ملانیتورکرد. اینورترهلا  هلای اصللل ییلا سلللایر ملاژول  PLCتوان بلم کمل   را می اینورتر

وصللل دللته و توسللط آنها PC و PLCبم  نتین  RS-485تواننت بم کم  دللبکم و رابطمی

 مترهای آن را تنظیم نمود.اکنترل دونت یا پار

 توان بم موارد زیر اداره کرد:می RS-485 قاب یت های ارتباط دو سیمم از 

 است. مااوم در برابر نویز ❖

 توان بم هم متصل کرد.دستراه مخت ف را می 31لتاکثر تا   ❖

 فوت( است. 400مترا 1200لتاکثر فاص م مجاز  ❖

 است.  1000Kbpsلتاکثر سرعت  ❖

 بادت. می  -Sو +Sهای بم کم  ترمینال RS-485اتصال اینورتر بم دبکم 

 پذیرد.میانجام  Modbus RTU پروتکل  و 485این عم یات از طریق بستر فیزیکی 
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 مرالل انجام کار: 

 قرار دهیت.  DRV-07=6پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
انجام   RS-485تنظیم فرکانت از طریق رابط  

 گیرد. می
6 07 DRV group 

 

 تنظیم کنیت.   COM-02نوع پروتکل انتخابی را در -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 دود. تنظیم می Modbus RTUبر روی 

02 COM group  بر رویModbus ASCII  1 دود.تنظیم می 
 2 دود.تنظیم می  LS Inv 485بر روی 

 

را     COM-02در اکثر تجهیزات وجود دارد، Modbus RTUبم دلیل اینکم پروتکل    توجه:

 بر روی صار تنظیم کنیت.
 

3 -ID  اینورتر را در COM-01 .تنظیم کنیت 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-250 01 COM group 

 

 تنظیم کنیت. COM-03 سرعت انتاال اطالعات را در -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 1200bps 0سرعت انتاال 

03 COM group 

 2400bps 1سرعت انتاال 
 4800bps 2سرعت انتاال 
 9600bps 3سرعت انتاال 
 19200bps 4سرعت انتاال 
 38400bps 5سرعت انتاال 
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  بم اینورترها بم صورت زیر است: فرمت انتاال دیتا از کنترلر

 

 

 

 

 

 های مهم بم درح ذیل است:برخی از آدرس 
 

 پارامتر  آدرس  پارامتر  آدرس 

0x0007 نودتن زمان DEC 0x000C   توان خروجی خوانتن 

0x0008  0 جریان خروجی خوانتنx0004  نودتنCommand frequency 

0x0009  0 خوانتن فرکانت خروجیx0005 
نودتن دستور  

 استارت 

 = است  0

 = راستررد 1

 =   ررد 2

0x000A  0 ولتاژ خروجی خوانتنx0006 نودتن زمان ACC 
 
 

هرتز را تنظیم کنیم. نا م اعشار را بردادتم و عتد    49.15خواهیم ماتار فرکانت  برای مثال می

بادت  می  1333کنیم معادل هرز این عتد برابر  کم دسیمال است را بم هرز تبتیل می  4915

 کنیم. ثبت می commandمربوط بم فرکانت   0004کم در آدرس 

  :Labviewنمونه اجرا شده در نرم افزار  
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 تنظیم فرکانس با استفاده از انکدر  -6

 مرالل انجام کار: 

 قرار دهیت.  DRV-07=6پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV group 07 7 تنظیم فرکانت با استااده از انکتر 

 

 قرار دهیت.  APO-01=2پارامتر -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 2 01 APO group 

 

 تنظیم کنیت.  APO-04نوع انکتر را در پارامتر -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Line driver 0 

04 
 

APO group  
Totem or com 1 

Open coolect 2 
 

 تنظیم کنیت.  APO-05پالت انکتر را از طریق پارامترنوع  -4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
A+B 0 

05 
 

APO group  
-(A+B) 1 

A 2 
 

 تنظیم کنیت.  APO-06تعتاد پالت انکتر را از طریق پارامتر -5

 

 مشاهته کنیت.  APO-09توانیت در پارامترتعتاد پالت را می -6

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 10-4096 06 APO group 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 10-4096 06 APO group 
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 Jogفرکانس 

برای Jog فرکانت از اینورتر تست  بیشتر  افزاری  در    .دوداستااده می سخت  دما  کم  زمانی 

 Jogفرکانت  ها برای انجام تست اولیم نیاز بم یکبار آزمایش کردن اینورتر خود داریت ازپروژه

را در سرعت  در ورودی اینورتر، کنترل لرکت موتور تنها با ی  ک یت دما  .کنیتاستااده می

ما بم   .ایستتمشخص اعموما سرعت خی ی پایین( داریت و با بردادتن ک یت، موتور از لرکت می

 .کنترل موتور را در اختیار خود قرار دهیمتوانیم بم صورت دستی می Jog کم  فرکانت

 

 

 

 

 کار:مرالل انجام

 تنظیم کنیت.  DRV-11را در پارامتر Jogفرکانت -1

 

2-ACC Time  را برای فرکانتJog  .تنظیم کنیت 

 

3-DEC Time  را برای فرکانتJog  .تنظیم کنیت 

 

 .تنظیم کنیت  IN(65-(72را در پارامتر  Jogعم یاتفرمان -4

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-400(Hz) 11 DRV group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-600(s) 12 DRV group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0-600(s) 13 DRV group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 IN group 72-65 6 دود.فعال می Jogفرمان عم یات 
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 تنظیم کنیت.  را  Jogبودن فرکانت راسترردتوسط پارامترهای زیر   ررد یا -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 72-65 46 دود. فعال می راستررد  Jogفرمان عم یات 

IN group 
 72-65 47 دود.فعال می   ررد Jogفرمان عم یات 
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های مختلف روش

start/stop 

 IS7 اینورتر 
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 پد کی  طریق اندازی و توقف ازراه  -1

 مرالل انجام کار: 

 قرار دهیت.  DRV-06=0پارامتر  -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop 06 0 پت از طریق کی DRV group 

 

در جهت مسلتایماراسلتررد(  را فشلار دهیت اینورتر با فرکانت تنظیم دلته    FWDدکمم   -2

 کنت.دروع بم کار می
 

دروع در جهت عکت ا  ررد(  را فشار دهیت اینورتر با فرکانت تنظیم دته    REVدکمم    -3

 کنت. بم کار می
 

 . را فشار دهیت STOP برای خاموش نمودن اینورتر کافیست دکمم -4

 
 

 1مد  های فرمانطریق ترمینال  توقف از اندازی وراه  -2
 

  رخش   ررد می بادت. ها جهت  رخش راستررد و دیرری جهت  در این مت یکی از ترمینال
 

 کار: انجام مرالل 

 قرار دهیت.  DRV-06=1پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop 06 1 1های فرمان مت ترمینال از طریق DRV group 

 

 بم صورت راستررد تنظیم کنیت. runجهت   IN-65را توسط پارامتر P1ترمینال  -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 IN group 65 1 دود. جهت  رخش راستررد تعریف میP1 ترمینال

 

 کنیت. بم صورت   ررد تنظیم  runجهت  IN-66را توسط پارامتر  P2ترمینال  -3

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 IN group 66 2 دود.جهت  رخش   ررد تعریف میP2 ترمینال

 

  اسللتارتتوانیت تنظیم کنیت کم بعت از  نت ثانیم عم یات  می  IN-88با اسللتااده از پارامتر  -4

 انجام دود.
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 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 88 IN group (second)100-0 دود.عم یات پت از زمان تنظیم دته دروع می

 

 ای از مرالل: خالصم 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop  06 1 1های فرمان متترمینالاز طریق DRV group 

 P1 1 65استااده از ترمینال
IN group 

 P2 2 66استااده از ترمینال

 

 

 
 

 

S1 S2 RUN/STOP 

ON OFF RUN/FWD 

OFF ON RUN/REV 

OFF OFF STOP 

ON ON STOP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2مد های فرمانطریق ترمینال  اندازی و توقف ازراه  -3

هللا جهللت  للرخش راسللتررد و   رللرد دیرللری جهللت در ایللن مللت یکللی از ترمینال

Start/Stop می بادت. 

 کار: انجاممرالل 

 قرار دهیت.  DRV-06=2پارامتر -1

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop 06 2 2های فرمان مت رمینالتاز طریق DRV group 

 

 تنظیم کنیت.Start/Stopجهت  IN-65را در پارامترP1 ترمینال -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 IN group 65 1 دود. تعریف میStart/Stop جهت فرمان  P1ترمینال

 

 

 کلید چرخش راستگرد 

 کلید چرخش چپگرد 
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 کنیت.جهت  رونری  رخش تنظیم IN-66پارامتر را در P2ترمینال  -3

 

  اسللتارتاز  نت ثانیم عم یات   توانیت تنظیم کنیت کم بعتمی  IN-88با اسللتااده از پارامتر  -4

 انجام دود.

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 88 IN group (second)100-0 دود.عم یات پت از زمان تنظیم دته دروع می

 

 ای از مرالل: خالصم 

 

 

 

 

 

 

 

S1 S2 Start/Stop 
ON OFF RUN/FWD 

OFF ON STOP 

OFF OFF STOP 

ON ON RUN/REV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 IN group 66 2 دود.رد یا راستررد تعریف میرجهت  رخش   P2 ترمینال

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop 06 2 2های فرمانترمینال از طریق DRV group 

 P1 1 65استااده از ترمینال
IN group 

 P2 2 66ترمینال استااده از

 

 START/STOP کلید

 تعیین جهت چرخش  کلید
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 RS-485طریق ارتباط  توقف از اندازی وراه  -4

 کار: انجاممرالل 

 قرار دهیت.   DRV-06=3 پارامتر

 

 پارامتر  آدرس 

0x0005  نودتن دستور استارت 

 = است  0

 = راستررد 1

 =   ررد 2
 

 بادت. می RS-485ادامم مرالل هماننت تنظیم فرکانت از طریق 

 

5-3-wire 

 این تالاوت کلم هلای فرملان می بلادلللت بلاتوقف ازطریق ترمینلال انلتازی واین پلارامتر هملان راه

زدن هرکتام از دللسللتی ها موتور در  عمل می کننت. با  ک یتبم عنوان ی    P2وP1دللسللتی

 می بادت. STOPبرای  P3 رخت و ترمینال می نظر جهت مشخص دته در فرکانت مورد

 کار: انجام مرالل 
 

 قرار دهیت.  DRV-06=1پارامتر  -1
 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

Start/stop 06 1 1های فرمان ترمینال از طریق DRV group 
 

 بم صورت راستررد تنظیم کنیت. runجهت   IN-65را توسط پارامتر P1ترمینال     -2
 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 IN group 65 1 .دودجهت  رخش راستررد تعریف میP1 ترمینال

 

 کنیت. بم صورت   ررد تنظیم  runجهت  IN-66را توسط پارامتر  P2ترمینال  -3
 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 IN group 66 2 .دودجهت  رخش   ررد تعریف میP2 ترمینال

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop  ارتباطاز طریقRS-485 3 06 DRV group 



 شرکت مهندسی ایمن تابلو 
 

 

  49 
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 

 .تنظیم کنیت IN-67پارامتر را در wire-3 عم یات فرمان-4

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 P8) 14 72 IN groupاترمینال دودفعال می wire-3فرمان عم یات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راستگرد  کلید

 گرد کلید چپ

 WIRE-3فرمان  کلید 
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پارامترهای پرکاربرد 

 IS7اینورتر 
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 انتخاب مدکاری دستگاه 

 .دوداینورتر، تنظیم میبرای انتخاب روش کنترل اینورتر و نوع بکارگیری DRV-09 پارامتر
 

 روش های کنترلی: 
 

 یا کنترل عددی  V/f: روش کنترلی  1
 

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

 .کنتایجاد می

  . دودکنترل میبادت کم با تغییر ولتاژ و فرکانت سرعت موتور  انتازی موتور میترین مت راهساده

رسنت. این مت برای در این مت، ولتاژ و فرکانت با ی  دیب ثابت بم لتاکثر ماتار مورد نیاز می

  … های ریسنتگی وپم  و فن، دستراه  ماننت:کارهایی ساده کم التیاج بم گشتاور باال نتارد،  

بادت و بم ع ت مصرف  می /fV فرض کارخانم برای اینورترها ، مت گردد. لالت پیشاستااده می

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

 مرالل انجام کار: 

 ابتتا فرکانت دروع و فرکانت پایم را تنظیم کنیت. -1

 قرار دهیت.  DRV-09=0پارامتر -2

 

 

 تغییرفرکانس حامل

گذارد. همان طور کم  تاثیر می ر لین کار،این پارامتر روی صتاهای ایجاد دته توسط اینورتر د

کننت کم بیشتر بم  متصل دته بم آن در لین کار، صتاهایی ایجاد می دانیت اینورتر و موتورمی

توانیت این فرکانت را م ابق نظر خود  فرکانت لامل آن بستری دارد کم توسط پارامتر زیر می

 .تغییر دهیت  KHz 15-0.7بین محتوده در 

 تنظیم کنیت.  CON-04فرکانت لامل مورد نظر را در پارامتر-1

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV group 09 0 . گرددمیتنظیم  V/f روش کنترلیروی  بر
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 قرار دهیت.  CON-05=1پارامتر -2

 

  فرکانت لامل با توجم بم ظرفیت اینورتر بم درح زیر است:

 

 

 

 
 ( Torque Boostافزایش دستی گشتاور )

اولیم باالیی دادلتم بادلت.   گشلتاور دلود کم بار الکتریکی،زمانی انجام میر  وافزایش دسلتی گشلتا

های سلرعت بیش از انتازه موتور در دلار این ویژگی بایت با التیاط مورد اسلتااده قرار گیرد تا از

دلود کم موتور بیش از  باال بادلت، باع  میپایین ج وگیری دلود. وقتی تنظیمات بیش از لت 

 را بم انتازه کافی انتخاب نماییت.   گشتاور میزان تاویت  توجم دادتم بادیت کم. انتازه گرم دود

 مرالل انجام کار: 

 قرار دهیت.  DRV-15=0پارامتر -1

 

  تنظیم کنیت. DRV-16( را در پارامترForwardایماتماتار افزایش گشتاور در لالت مس-2

 ابرلسب درصت(

 

تنظیم   DRV-17( را در پارامترREVERSEایماتماتار افزایش گشتاور در لالت مس-3

 ابرلسب درصت(  کنیت.

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 CON group 04 15-0.7 تغییر فرکانت لامل                 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
                Normal PWM  05 1 .دودفعال می CON group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV group 15 0 فعال نمودن افزایش دستی گشتاور 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV group 16 (%)15-0 افزایش دستی گشتاور درلالت مستایماراستررد( 
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 (Auto Torque Boostافزایش اتوماتیک گشتاور )

متناظر خروجی   گشلتاور را با اسلتااده از پارامترها و ولتاژاینورتر بم طور خودکار ماتار افزایش

 کنت.محاسبم می

 مرالل انجام کار: 

 ابتتا قبل از انجام این عمل بایت از صحیح بودن پارامترهای زیر م مئن دویت: 

 (BAS-14)باری موتور جریان بی

 (BAS-21ا مااومت استاتور

 زیر را تنظیم کنیت: ماتارپارامترهای فور   پت از اطمینان از
 

 قرار دهیت.  DRV-15=1پارامتر 
 

 

 

 

 کنترل فن خنک کننده 

 کننده در حین اجرا سازی فن خنکفعال  - 1

کننته دلروع بم کار اگر پت از رودلن نمودن اینورتر ی  فرمان عم یاتی اجرا دلود، فن خن 

کننته بادللت و خروجی اینورتر مسللتود دللود، فن خن کنت. اگر فرمان عم یات خاموش  می

 دود.متوقف می

 

 دائم فعال   - 2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV group 17 (%)15-0 افزایش دستی گشتاور درلالت معکوسا  ررد( 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 DRV group 15 1 اتوماتی  گشتاور فعال نمودن افزایش

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 ADV group 64 0 سازی در لین اجرا فعال
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 دود. کننته فعال میبم محض رودن دتن اینورتر فن خن  

 

 کنترل دما  - 3

  ایدرجلم اگر دملای هیلت سلللینل  اینورتر بلاالتر ازفن خنل  کننلته در ابتلتا خلاموش اسلللت و  

 دود.کننته فعال میبادت، فن خن   خاص

 

 

 

 خروجی آنالوگ 
توان پلارامترهلای اینورترهلا، للاللت آنلالوگ اسلللت. در این للاللت میللاللت عم کردی دیرر در  

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

داریت کم بایت ماادیری مثل فرکانت و جریان موتور را بخوانت، بم رالتی    PLCمثال وقتی ی 

را برقرارکرد تا اطالعات مورد   PLCآنالوگ درایو کنترل دور، اتصال بمهای  توان از ترمینالمی

. گیری مجزا از بین خواهت رفتارسللال دللود و دیرر نیاز بم ادوات انتازه  PLCنظر از درایو بم

بادلت.  کاربرد دیرر خروجی آنالوگ کارکرد تاسلیم بار یا گشلتاور بین  نتین درایو موازی می

خروجی آنالوگ روی ی  درایو کنترل دور را روی گشلللتلاور موتور تنظیم کرد و توان مثال، می

این سلیرنال را بم عنوان نا م مرجع گشلتاور بم درایوهای دیرر در مجموعم داد. بتین دلکل 

.  آینت و بار بین موتورها تاسلیم خواهت دلتهمم درایوها با ی  گشلتاور یکسلان بم  رخش درمی

  .دودانتخاب و تنظیم می  AO2و   AO1سط ترمینال س ح آن تو خروجی آنالوگ و

 10V) AO1 ~ 0ا   خروجی آنالوگ -1

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 ADV group 64 1 بم صورت دامم فعال                  

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 ADV group 64 2 سازی با کنترل دما فعال
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 دود.ماادیر زیر انتخاب میوجم بم با ت  OUT-01ولتاژی توسط پارامتر  خروجی آنالوگ
 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 دود. فرکانت خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می

01 OUT 

 1 دود. جریان خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می
 2 دود.ولتاژ خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می

 3 دود.اینورتر بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب میDC ارتباط  ولتاژ
 4 دود. گشتاور خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می

 5 دود.خروجی آنالوگ انتخاب میتوان خروجی بم عنوان 

 6 باری ماکزیمم ولتاژ خروجی در جریان بی

 7 ماکزیمم ولتاژ خروجی در جریان گشتاور نامی 

 8 دود.فرکانت هتف بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می

 9 دود.س ح فرکانت بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می

 10 دود.عنوان خروجی آنالوگ انتخاب میسرعت فیتب  اانکتر( بم 

 12 دود. بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می  PIDماتار مرجع 

 13 دود.بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می  PIDماتار فیتب   

 14 دود.بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می  PIDخروجی

 15 دود. انتخاب میی  ماتار ثابت بم عنوان خروجی آنالوگ 
 

 

انتازه  از ماتار خروجی آنالوگ، برای ورودی تجهیزات  کنیت، این ماتار  میگیری استااده  اگر 

 کنت: های مخت ف تغییر میگیریم ابق با خصوصیات انتازه

 

 

 

 

بوده و در  :20V) AO2 ~ 0ا   خروجی آنلالوگ  -2   OUT-07طبق دسلللتورالعملل فور 

 دود.ماادیر خروجی انتخاب می  OUT-11و

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 05 % 100-0 تنظیم درصت ماتار خروجی آنالوگ 
OUT 

group 
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 خروجی های دیجیتال رله ای و ترانزیستوری 

  توانیت ترمینال خروجیو جتول زیر می  OUT-31~32و    OUT-33با استااده از پارامترهای  

 .ترانزیستوری و خروجی های رلم ای را در زمان های مخت ف فعال کنیت

 

و برای انتخاب خروجی   OUT-31~32ای از پارامترهای  رلمدرصورت انتخاب خروجی های  

 برابر ماادیر مورد نظر جتول قرار دهیت.  استااده کنیت و  OUT-33پارامتر از ترانزیستوری

دتن اینورتر یکی از خروجی های دیجیتال رلم ای عمل کنت یکی    Runاگر بخواهیم بم محض  

 کنیم. تنظیم می 14( را برابر5تا  1ارلم OUT-31~32از پارامتر های 

 

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 
FDT-1 1 

OUT-33 

اانتخاب خروجی  

 ترانزیستوری( 

 

 

 

 

 
OUT-31,32 
 اانتخاب رلم( 

OUT group 

FDT-2 2 

FDT-3 3 

FDT-4 4 

 5 اضافم بار موتور 
 6 اضافم بار اینورتر 

 7 لالت کم باری 

 8 هشتار فن 

 9 توقف نادی از اضافم بار موتور 

 10 اضافم ولتاژ 
 11 پایین بودن ولتاژ 

 12 گرمای بیش ازلت 

بین رفتن دستور  از  13 

Run  14 دتن اینورتر 

 15 در زمان توقف 
 16 درطول عم یات با سرعت ثابت 

 19 جستجوی سرعت 
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 PIDکنترل
 

دهت. این سیستم کنترلی  های ما را کاهش میبادت کم خ ای  سیستم کنترلی می  PIDکنترلر  

ها کاربرد دارد.  ها و صنایع برای کنترل فشار، دما، س ح و بسیاری از فراینتدر خی ی از کارخانم

برای کاهش خ ا استااده میهمم سیستم از    نت دوهای کنترلی کم در لال لاضر در جهان 

تر دتن اینکم انت. برای واضحبم عنوان پایم و اساس استااده کرده  PIDرهمین سیستم کنترل

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

 کردنت. ها استااده میها برای انجام کنترلموجود نبود از انسان 

 

 سیستم کنترل اتوماتیک:

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

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

 ! …نم خ ای انسانی دارد و نم مسایل جانی و مالی و کمدهنت می

 کنت؟  رونم کار می PIDلال این سیستم کنترلی

حوه عم کرد بم این صورت است کم ابتتا ترنسمیتر دمای گیج، دمای خوانته دته مربوط بم  ن

بم صورت وایرلت هم انجام    بم تازگی کنت امنتال می  PIDها بم کنترلرآب داا را از طریق سیم

باتوجم بم عتدی کم از باالی کوره خوانته دته با عتدی کم قبال تنظیم    PIDدود( و کنترلر  می

گاتیم کم ما مثال    PIDخوانی دارد یا خیر؟  ون قبال بم کنترلرکنت کم همماایسم میدته،  

خواهت کرد! کنترلر بعت از اینکم   سمیکننته دو عتد را مااخواهیم. لاال کنترل درجم می  50دمای

دهت کم دیر گاز کم دود یا  اختالف این دو عتد را متوجم دت سریع بم دیر کنترلی دستور می

کنت تا  دمای مورد نظر تنظیم دود. دیرکنترلی سریع دیر گاز را کم و زیاد می  د تازیاد دو

 .دع م کم و زیاد دته و دمای آب باالی کوره تنظیم گردد
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در دکل بم وضوح استااده از ی  سیستم کنترلی درح داده دته است. ی  دیر کنترلی هم  

عتد فنری کم در باالی آن قرار دارد بم صورت    4فشار هوا و  کنیت کم با استااده از  مشاهته می

 کنت. اتوماتی  گاز را کم و زیاد می

 یعنی کنترل هودمنتانم ی  پارامتر از ی  فرآینت صنعتی از قبیل: PID کنترلر

کنترل فشار آب در ی  خط لولم، کنترل دبی آب در ی  خط لولم، کنترل ف وی هوای ی   

   ای ی  سالن.سیستم دمنته، کنترل دم

ساختمانی  نت طبام را در نظر بریریت در طباات پایین این ساختمان فشار آب تاریبا در تمام 

ساعات روز خوب بوده و ساکنین مشک ی از بابت فشار آب نخواهنت دادت ولی طباات باالتر در  

ادت. ساعات مخت ف روز و بستم بم مصرف ساکنین ساختمان از بابت فشار آب مشکل خواهنت د

ها از ی  پم  در مسیر لولم رفت آب بم والتها استااده  برای رفع این مشکل اکثر ساختمان

 کنت: کار می  زیرکننت و این پم  توسط ی  سیستم تشخیص فشار بصورت می

دهت  هر موقع فشار آب از ی  لت معینی افت کنت سنسور فشار بم موتور فرمان رودن دتن می

باع  ایجاد ی  ضربم در  و موتور بم سرعت دروع بم کار می کنت ا و این خود بعضی مواقع 

زنت ب کم باع  خرابی  کشی صتمم میگردد کم این موضوع نم تنها بم سیستم لولمها میلولم 

گردد.  ردد ( و بم محض رسیتن فشار بم ماتار دلخواه موتور دوباره خاموش میگپم  نیز می

های متاوم پم  نم تنها باع  باال رفتن هزینم برر دته ب کم باع  کاهش  رودن و خاموش دتن

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

گردد. لذا برای برطرف کردن این  یر آب بصورت متاوم کم و زیاد میو فشار آب خروجی از د

کنترل دود. در این لالت از ی  سنسور   PIDموضوع کافیست موتور توسط ی  اینورتر بصورت  
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تشخیص فشار آب در مسیر خط لولم بایستی استااده نمود. ب وک دیاگرام نحوه کار بصورت زیر 

 بادت: می

 

 

 

 

 

 

 

 

دود مح ی جهت تنظیم فشار دلخواه در سیستم خواهت بود  همان ور کم در دکل باال دیته می

توانت فشار دلخواه آب مصرفی را از آن محل تنظیم نمایت اینورتر ماتار می  ( کم اپراتورSVا

( تنظیم  SV( و با ماتاراPVفشار خط را از طریق سنسور نصب دته در خروجی پم  خوانتها

( بادت دور موتور SV( کمتر از ماتار فشار تنظیم دته اPVکنت اگر فشار خطایدته ماایسم م 

دهت تا فشار بم ماتار م  وب تنظیم دته برست و بم محض رسیتن فشار  را بم آرامی افزایش می

دارد و اگر بم هر دلی ی ا مثال بم دلیل بستم دتن دیر  بم ماتار تنظیم دته دور را ثابت نرم می

اینورتر کاهش  ه کننتهمصرف از ماتار تنظیم دته بشود دور موتور توسط  باالتر  ا( فشار خط 

خاموش می کال  پم   اینصورت  در  کم  نبادت  پم   کارکرد  بم  نیازی  دیرر  کم  جایی  تا  یابت 

 گردد. گردد و بم محض کاهش فشار دوباره سیکل باال تکرار میمی

 

 :IS7توسط اینورترهای   PIDکنترل

 مرالل انجام کار: 

 قراردهیت. APP-01=2پارامتر -1

 

 . کنیتتنظیم APP-30وAPP-29 کننته را در پارامترهایمحتوده خروجی کنترل  -2

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 APP group 01 2 .دودفعال می PIDکنترل
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 تنظیم کنیت. APP-21پارامتر زاستااده ا نوع فیتب  خروجی را با  -3

 

 تنظیم کنیت.   APP-20پارامتر  در  ( راsetpointکننته امرجع کنترل   -4

 

 کنیت. تنظیم APP-42در پارامتر گیری فیتب  رامایاس انتازه-5

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 باال فرکانت   ه محتود

0 - 300(Hz) 
29 

APP group 
 30 فرکانت ن  یپای همحتود

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 دوداخروجی ولتاژی( تنظیم می  (V)10~0بر روی 

21 APP group 

 1 دوداخروجی جریانی( تنظیم می  (mA)20-0بر روی 

 4 .دودتنظیم می RS-485روی  بر

 5 .دودانکتر تنظیم میروی   بر

 7 .دودتنظیم می PLCروی   بر

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

20 APP group 

 1 .گرددولت تنظیم می(V)10~0 طریق ورودی  از

 2 .گرددتنظیم می م رآمی ی  (mA)20-0 ورودیطریق  از

 5 .گرددتنظیم می  RS-485طریق  از

 6 .گرددتنظیم می انکترطریق   از

 8 .گرددتنظیم می PLCطریق   از
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 طریق پارامترهای زیرتنظیم کنیت.  را از P,I,Dضرایب  -6

 

 آیت. ای متااوت بوده و بم صورت آزمون و خ ا بتست میتوجم: ماادیر فور در هر پروژه

 تنظیم کنیت.  APP-19ماتار مرجع را در پارامتر-7

 

 بادت. قابل مشاهته می APP-17ماتار مرجع در پارامتر -8

 

 بادت. قابل مشاهته می APP-18ماتار فیتب  در پارامتر -9

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 0 لسب درصت  بر

42 APP group 

 1 لسب فشارا بار(  بر

 2 لسب فشارا می ی بار(  بر

 3 لسب فشارا پاسکال(  بر

 4 لسب فشاراکی و پاسکال(  بر

 5 ا هرتز( فرکانتلسب   بر

 rpm) 6لسب سرعتا بر

 v ) 7لسب ولتاژا بر

 I ) 8اجریان لسب   بر

 KW ) 9لسب توانا  بر

 10 (HP)لسب توان بر

 11 دمااسانتیرراد( لسب  بر

 12 لسب دماافارنهایت(  بر

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 22 (%)999-0 .گرددتنظیم می Pضریب  

APP group  ضریبI 32-0.1 .گرددتنظیم می(S) 23 

 24 (S)30-0 .گرددتنظیم می Dضریب 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 APP group 19 100~100- گرددادرصت یا فرکانت( تنظیم می Setpointماتار 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 APP group 17 - . دودنمایش داده می Setpointماتار 
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 را در پارامتر زیر تنظیم کنیت.   sleep delay time ماتار -10

 

 .را در پارامتر زیر تنظیم کنیت sleep frequencyماتار -11

 

 را در پارامتر زیر تنظیم کنیت.  wake up level ماتار -12

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کننت، پت از اینکم فرکانت بم ماتار دلللکل فور فیتب  و فرکانت دلللروع بم افزایش می در

کنت تا رسللیت، فرکانت دللروع بم کم دللتن می setpointماکزیمم خود و فیتب  بم ماتار 

رسلللت و بلم مالتار ملتت زملانی کلم ملت نظر ملا می   sleep frequencyزملانی کلم بلم مالتار

ماتار فیتب  کمتر  دلود. اگر ت خاموش می ایم صلبر کرده و سلتنظیم کرده  sleep delayدر

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 APP group 18 - .دودماتار فیتب  نمایش داده می

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 Sleep delay time 0-999 s 37 APP groupتنظیم 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 Sleep frequency 0-60 38 APP groupتنظیم 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 wake up level 0-100 % 39 APP groupتنظیم 
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ایم صللبر  تنظیم کرده  wake up levelدللود بم انتازه ماتاری کم در    set pointاز ماتار

 کنت.کرده و پت از رد دتن از این ماتار دوباره پم  دروع بم کار کردن می

 

  اصول عملکرد کنترلر
 

بخشللت در این لالت ما  میوارد عمل دللته و عم کرد سللیسللتم را بهبود  P کننتهابتتا کنترل

رسللت ولی بم صللار  بم لتاقل می P کننتهخ ای مانتگار خواهیم دادللت ولی توسللط کنترل

کنت ولی در وارد عمل دلته و خ ای مانتگار را صلار می I کننتهنخواهت رسلیت. سل ت کنترل

بم سلیسلتم اضلافم خواهت  UNDERSHOOT, OVERSHOOT این لالت تعتاد زیادی

وارد عمل دلته و این نوسلانات  D کننتهبادلت. بم همین دلیل کنترلسلب میگردیت کم نامنا

 دود.تر میکنت و پاسخ سیستم سریعناخواستم رالذف می
کنیم کم ی  پم  آب در ی  سللاختمان  نت طبام جهت تامین فشللار خط  فرض می  مثال:  

کنترل دور   خواهیم فشلار آب مصلرفی را توسلطلولم آب مصلرفی سلاکنین نصلب دلته اسلت و می

پم  بم نحوی کنترل نماییم کم همیشلم فشلار آب در لولم ثابت باقی بمانت و سلاکنین طباات 

فشللار خط لولم آب مصللرفی توسللط ی  ترنسللمیتر فشللار  باالتر السللاس افت فشللار ننماینت.

برای این دلود.  بار کم بم اینورتر متصلل دلته خوانته می 10تا    0آم ر و می ی  20تا   4دوسلیمم 

کنیم. از روی کی پت( تنظیم می ا0را برابر   APP-20و (mA 20-0ا0را برابر  APP-21کار

APP-42  5ما این اسلت کم فشلار در   هتفدهیم.  قرار می( ا برلسلب درصلت 0 را برابر Bar 

در گروه اصل ی رفتم و ماتار آن را با اسلتااده از  APP-19 ثابت بمانت، برای این کار بم پارامتر

مالتار ملاکزیمم و مینیمم  کنیم.تنظیم می  50برابر  APP-20انتخلاب دلللته در پلارامترروش  

پلارامترهلای در  را  مالتار کنیم.تنظیم میAPP-30 و    APP-29فرکلانت  مثلال  این       در 

Wake up    درصللت از ماتار 1قرار داده یعنی بم محض اینکم   1را برابرset point    کم دللت

را   sleep delay timeو   45را برابر sleep frequency پم  دللروع بم کار کنت و ماتار 

دللرای ی کم خروجی م  وب   را درP,I,D   ،با توجم بم ماادیر فور  ثانیم تنظیم کردیم.5برابر 

 بار را دادتم بادیم. 5آم راخروجی سنسور( فشار می ی 10داده تا در  ریبتست نیامت، بایت تغی
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 برای کنترل فرکانس :  low/Highمحدوده 

 .تنظیم دود ADV-24=1برای استااده از این محتوده الزم است پارامتر   

 

 

 

 

 

 

 های مشخصپرش از ورودی فرکانس
پروژه از  برخی  موتور،ها مشاهته میدر  و  اینورتر  کار  زمان  از قسمت  دود کم در  های  برخی 

کننت  ناهنجاری را تولیت میهای همجوار با آن دروع بم نوسان کرده و صتاهای  مکانیکی دستراه

از فرکانت برابری برخی  بادت.  های مکانیکی میهای طبیعی موتور و آن قسمتکم ع ت آن 

ها را دناسایی کرده و از روی آنها پرش کرد تا این اتاار  توان آن فرکانتتوسط این تابع می

 نیاتت.

ییر ولتاژ و های آنالوگ با تغتوجه داشته باشید این قابلیت تنها در ورودی ✓

 ورودی دردسترس خواهد بود.جریان  

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

قرار    1را برابر    ADV-24ماتار  

 دهیت.

 انتخاب محتوده فرکانسی 
24 

ADV  group 
فرکانت از این ماتار، بیشتر  

 دود. نمی

 محتودیت فرکانت باال 
25 

فرکانت از این ماتار، کمتر  

 دود. نمی

 محتودیت فرکانت پایین
26 
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 نحوه انجام کار: 

 قرار دهیت    ADV-27=1پارامتر 

 

 های متنظر برای پرش را در پارامترهای زیر قرار دهیت: فرکانت

 

های پرش کم فرکانت ADV-28~ADV-33تنظیمات فرکانت کاری در محتوده  توجه: 

 بادت. بادنت، در دسترس نمیمی

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 27 1 دود. انتخاب فرکانت پرش فعال می   

 گروه  پارامتر شماره  مقدار  توضیحات 

  اولین محتودکننته پایین فرکانت پرش 

 

 

0.1-400 

Hz 

28  
 

 
ADV group 

 29 اولین محتودکننته باال فرکانت پرش 

 30 دومین محتودکننته پایین فرکانت پرش 

 31 دومین محتودکننته باال فرکانت پرش 

 32 سومین محتودکننته پایین فرکانت پرش 

 33 محتودکننته باال فرکانت پرش سومین  
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 ACC/Dec Timeفرکانس مرجع برای 

 اگر زمان افزایش و کاهش سرعت بر اساس فرکانت ماکزیمم بادت:  - 1

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

  10هرتز بادت و زمان افزایش و کاهش    DRV-20  )60بم عنوان مثال اگر فرکانت ماکزیمما

کنت و زمان کاهش نیز همین ماتار  ثانیم طی می  10هرتز را در    60ثانیم بادنت، از صار تا  

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

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

 بادت. همان فرکانت ماکزیمم می

 مراحل انجام کار: 

 . قراردهیت  BAS-08=0پارامتر

 

 بادت:  Commandاگر زمان افزایش و کاهش سرعت بر اساس فرکانت -2

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

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

   Commandثانیم،  فرکانت  ACC/DEC )10بم عنوان مثال اگر زمان افزایش و کاهشا

ثانیم طی   10هرتز را در   30هرتز بادت، از صار تا   60هرتز و فرکانت ماکزیمم   30یا فرمان 

 دهت. کنت و هیچ اهمیتی بم فرکانت ماکزیمم نمیمی

 قراردهیت.   BAS-08=1پارامتر

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

(   DRV-20بر اساس فرکانت ماکزیمما

 دود.تنظیم می

0 08 BAS group 
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 ACC/DEC Timeتنظیم خصوصیات زمان افزایش و کاهش سرعت ) 

scale ) 

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

  

ثانیم( از این پارامتر استااده   5.25ثانیم،  4.5در مواقعی کم بم دقت خی ی باالیی نیاز داریت ا

 کنیت. 

 

 ( Multi-function)  تنظیم چندین زمان افزایش/کاهش به کمک ترمینال
 

 مراحل انجام کار: 

 کنیم. را تنظیم می ACC/DECابتتا  - 1

 را برروی ماادیر زیر تنظیم کنیت. IN-72 و  IN-71   پارامترهای - 2

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

تنظیم   commandبر اساس فرکانت  

 دود. می

1 08  BAS group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  0 0.01با دقت  
09 

 
BAS group 1 0.1با دقت 

 2 1با دقت  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

Multi Accel/Decel – Lowاترمینالp7 ) 11 71 IN group 

Multi Accel/Decel – Mid  )ترمینالp8   ) 12 72 
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های کاهش را در پارامترهای فرد تنظیم  افزایش را در پارامترهای زوج و زمان هایزمان-3

 (  BAS-70~ BAS-75کنیت. ا

 

 با استااده از جتول زیر زمان مورد نظر خود را تنظیم کنیت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعال/غیر فعال بودن چپگرد یا راستگرد

 بخواهیت موتور هم در جهت راستررد و هم   ررد  رخش دادتم بادت پارامتر  اگر-1

ADV-09 تنظیم کنیت. 0را بر روی 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  زمان افزایش اول   

0-6000(S) 

70  

BAS group - - 

 75 کاهش سوم زمان  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 09 0 بادت. جهت  رخش بم هردوطرف می 
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 را برابر     ADV-09فاط در جهت راستررد  رخش دادتم بادت پارامتر بخواهیت موتور اگر  -2

 تنظیم کنیت. 1

 

را برابر   ADV-09فاط در جهت راستررد  رخش دادتم بادت پارامتر بخواهیت موتور اگر -3

 تنظیم کنیت.  2

 

 

 الگوی تنظیم زمان افزایش و کاهش سرعت 

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

 کنیت. تنظیم0 را بر روی   ADV-01برای استااده از الروی خ ی پارامتر  -1

 

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

 

 کنیت. تنظیم 1را بر روی   ADV-01برای استااده از الروی منحنی پارامتر -2

 

این الرو وضعیت افزایش سرعت و توقف موتور بم صورت یکنواخت و بم آرامی صورت بم کم  

 . گیردمی

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 09 1 کنت.فاط در جهت   ررد عمل می 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 09 2 کنت.می فاط درجهت راستررد عمل  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 01 0 دود. تنظیم میبر روی الروی خ ی  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 01 1 دود بر روی الروی منحنی تنظیم می
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 توانیت با استااده از پارامترهای زیر  رونری الروی منحنی را تنظیم کنیت:  می

1-ACC Start را در پارامترADV-03   .تنظیم کنیت 

 

2-ACC End را در پارامترADV-04   .تنظیم کنیت 

 

3-DEC Start را در پارامترADV-05  .تنظیم کنیت 

 

4- DEC End را در پارامترADV-06   .تنظیم کنیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

ACC Start 1-100(%) 03 ADV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

ACC End 1-100(%) 04 ADV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

DEC Start 1-100(%) 05 ADV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

DEC End 1-100(%) 06 ADV group 
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 (Stopتعیین نحوه توقف)

   کم شدن شتاب تا توقف- 1

  کنت. سرعت موتور در زمان تنظیم دته دروع بم کاهش می

 قرار دهیت.   ADV-08=0پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 

 برای توقف  DCاستااده از ترمز  - 2

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

دود تا دات موتور کامال متوقف  میکنیم بم استاتور موتور تزریق  کم در پارامترها تنظیم می

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

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

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

نمی الکتروموتور وصل است در  نین  بالفاص م  بم  بار سنرینی  الخصوص زمانیکم  ع ی  ایستت 

 کنیم. درایو استااده می dc مواقعی از ترمز

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 DEC 0 08 ADV groupتوقف از طریق  
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 مراحل انجام کار: 

 قراردهیت.   ADV-08=1پارامتر -1

 

 تنظیم کنیت.   ADV-17نا م دروع ترمز یا فرکانت دروع ترمز را در پارامتر -2

 

 تنظیم کنیت.   ADV-16ژ ترمز را در پارامتر ماتار ولتا -3 

 

 تنظیم کنیت. ADV-15را در پارامتر   DCمتت زمان تزریق جریان  -4

 

 تنظیم کنیت.  ADV-14متت زمان قبل از ترمز را در پارامتر  -5

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 DC 1 08 ADV groupتوقف از طریق ترمز

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

کنیم با تنظیم این پارامتر تعیین می

 اعمال دود. کم در  م فرکانسی ترمز  

0.1-60(Hz) 17 ADV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

کنیم کم با تنظیم این پارامتر تعیین می

 ترمز  اتر زور دادتم بادت. 

0-200(%) 16 ADV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

در زمان  DC متت زمان تزریق جریان  

 توقف موتور. 

0-60(S) 15 ADV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

کنیم کم  با تنظیم این پارامتر تعیین می

 قبل از اینکم ترمز بریرد  م متت صبر کنت.

0-60(S) 14 ADV group 
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 ای از مراحل:خالصه

 

 

 

 

 

 

 

 چرخش آزاد به نسبت اینرسی حرکتی تا توقف -3

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

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

 اینرسی بار دارد. 

 قراردهیت.   ADV-08=1پارامتر 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

فعال    DCتوقف با استااده از ترمز  

 دود. می

1 08  

 
 ADV group  .17 60-0.1 نا م دروع ترمز یا فرکانت دروع ترمز 

 16 (%)200-0 ماتار ولتاژ ترمز 

 15 (S)60-0 متت زمان تزریق جریان. 

 14 60-0 متت زمان قبل از ترمز. 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 08 2  رخش آزاد توقف ازطریق 
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 ترمزی اینورتر مقاومت 

را کوتاه کردیت و با خ ای اضافم ولتاژ اینورتر مواجم دتیت، التماال  ر موتو اگر دما زمان توقف

را تخ یم کنت. بم این سیستم،  اضافی  انرژی  بایت اینورتر را بم سیستمی مجهز کنیت کم بتوانت

 کیگوینت کم مااومت ترمزی اینورتر هم یترمز دینامیکی اینورتر یا ترمز مااومتی اینورتر می

آیت. بنابراین با اتصال مااومت ترمز بم اینورتر، ولتاژ اضافی  از اجزای این سیستم بم دمار می

دود خ ای اضافم ولتاژ تولیت نشود و  دته و موجب می  اینورتر روی مااومت ترمز تخ یم

 .اینورتر با دتاب الزم موتور را متوقف کنت

بم این موارد اداره کرد: نوار   تواندرایو میبعنوان مثال برای کاربرد مااومت ترمز 

هایی کم تغییر جهت سریع موتور ناالماکانوایر(، کالسکم جرثایل، سانتریایوژ، فن و کاربرد

 مورد نیاز است.

 مراحل انجام کار: 

 تنظیم کنیت.  ADV-79مااومت ترمزی را در پارامتر - 1

 

 (%EDتنظیم کنیت.ا PRT-66درصت مااومت ترمزی را در پارامتر - 2

 

متت زمان عتم استااده از مااومت ترمزی در کل کارکرد اینورتر با   PRT-66پارامتر توجه:  

 کنت. تنظیم می بم صورت درصت مااومت ترمزی را

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 V 79 ADV group 400-350 ولت   200سم فاز  برای  

 V 800-600 ولت   400سم فاز  برای  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 PRT Group 66 (%)30-0 درصت مااومت ترمزی 
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 ( STARTاندازی)راه  تعیین نحوه 

 زیادشدن شتاب تا رسیدن به فرکانس موردنظر- 1

  کنت. سرعت موتور در زمان تنظیم دته دروع بم افزایش می

 قرار دهیت.   ADV-07=0پارامتر 

 

 

 اندازی در هنگام راه  DCاستفاده از ترمز    - 2

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

 انتازی آسانسور برای عتم ساوط آسانسور در لحظم دروع بایت از ترمز  برای مثال در هنرام راه 

DC .استااده کنیم 

 قرار دهیت.   ADV-07=1پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ACC 0 07 ADV groupانتازی از طریق  راه 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 12 ADV group (s)60-0 متت زمان تزریق ولتاژ 

 13 (%)200-0 انتازی تزریای در هنرام راه    dcولتاژ
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 (Dwell frequency) فرکانس تثبیت 

پارامتر از بادیم موتور در کنیماستااده می زمانی این  نیاز دادتم  ی  فرکانت مشخص،   کم 

 .دروع بم لرکت کنت ای متوقف دته س تلحظم 

 مراحل انجام کار: 

 تنظیم کنیت.  ADV-20را در پارامتر (ACC)هنرام صعودفرکانت تثبیت بم  -1

 

 کنیت. تنظیم ADV-21را در پارامتر زمان تثبیت -2

 

 تنظیم کنیت.   ADV-22( را در پارامترDECفرکانت تثبیت بم هنرام نزولا -3

 

 کنیت. تنظیم ADV-23را درپارامتر  زمان تثبیت-4

 

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

فرکانت تثبیتافرکانت لحظم  

 ( ACCمتوقف دتن در

0.1-400(Hz) 20 ADV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ACC 0-10(S) 21 ADV groupدر   متت زمان تثبیت  

 گروه  پارامتر شماره  مقدار  توضیحات 

فرکانت تثبیتافرکانت لحظم  

 ( DECمتوقف دتن در

0.1-400(Hz) 22 ADV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 DEC 0-10(S) 23 ADV groupمتت زمان تثبیت در  
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 انتخاب مدکاری دستگاه 
 .دودبرای انتخاب روش کنترل اینورتر و نوع بکارگیری اینورتر، تنظیم می DRV-09 پارامتر

 : های کنترلیروش 

 یا کنترل عددی  V/fروش کنترلی  :  1

متناسب با فرکانت، ولتاژ یا گشتاور مناسب را در خروجی   V/fاین روش با استااده از منحنی 

 .کنتایجاد می

دود؛  بادت کم با تغییر ولتاژ و فرکانت سرعت موتور کنترل میانتازی موتور میترین مت راهساده

رسنت. این مت برای در این مت، ولتاژ و فرکانت با ی  دیب ثابت بم لتاکثر ماتار مورد نیاز می

نتارد،   باال  گشتاور  بم  التیاج  کم  ساده  دستراه  ماننت:کارهایی  فن،  و  ریسنتگی  پم   های 

بادت و بم ع ت  می  V/Fفرض کارخانم برای اینورترها ، مت گردد. لالت پیشاستااده می   …و

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

 مراحل انجام کار: 

 ابتتا فرکانت دروع و فرکانت پایم را تنظیم کنیت. -1

 قرار دهیت.  DRV-09=0پارامتر  -2
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 دارای سه الگوی عملیاتی می باشد:    V/fروش کنترلی  

 خطی   v/fالگوی عملیات   - 1

 قرار دهیت.  BAS-07=0پارامتر 

 

از    توجه: الرو بم این معنی است کم نسبت ولتاژ/ فرکانت بم صورت خ ی    DRV-19این 

 بادت کم برای گشتاور ثابت مناسب است.( می افرکانت پایم DRV-20 افرکانت دروع ( تا 

 

 مربع  V/fالگوی    - 2

 قرار دهیت.  BAS-07=1پارامتر 

 

انتازی را نرم دادتم و مناسب مصارفی  ها در لحظم راهولتاژها بم ضربم  این الرو نسبتتوجه:  

 بادت. ها و ... میها، پم ماننت فن

 

 

 گروه  پارامتر شماره  مقدار  توضیحات 

تنظیم     V/F روش کنترلیروی   بر

 گردد. می

0 09 DRV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  خ ی   V/Fروش کنترلی  روی   بر

 گرددتنظیم می

0 07 BAS group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

مربع     V/Fروش کنترلی  برروی  

 گردد.تنظیم می

1 07 BAS group 
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 کاربر   V/fالگوی   - 3

را تنظیم کنت و موتور را متناسب  v/fتوانت بنا بم نیاز خود نسبت بم کم  این الرو کاربر می

 با خواستم خود کنترل کنت.

 مراحل انجام کار: 

 قرار دهیت. BAS-07=2پارامتر  -1

 

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

 

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

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

کاربر تنظیم    V/Fروش کنترلیبر روی  

 گردد. می

2 07 BAS group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  اول کاربرابرلسب درصت(    ولتاژ

 

0-100 (%) 

42  

 
BAS group 

 
 

 44 ولتاژ دوم کاربرا برلسب درصت( 

 46 ولتاژ سوم کاربرا برلسب درصت( 

 48 ولتاژ  هارم کاربرا برلسب درصت( 

 



 شرکت مهندسی ایمن تابلو 
 

 

  80 
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Slip compensationجبران لغزشاروش کنترلی برداری  -2

( و  RPMنامیا در موتورهای آسنکرون و در بارهای نامی بسیار سنرین فاص م بین سرعت

دوداماننت دکل  دود، با این روش این لغزش و فاص م جبران میسرعت سنکرون بیشتر می

 زیر(.

 

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  اول کاربر  فرکانت

 

0-400 (Hz) 

41  

 
BAS group 

 
 

 43 دوم کاربر فرکانت 

 45 سوم کاربر فرکانت 

 47  هارم کاربر فرکانت 
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 نحوه انجام کار: 

 ( BAS-11~ BAS-17کنیتاابتتا پارامترهای موتور را تنظیم  -1

 قرار دهیت.  DRV-09=2پارامتر -2

 

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

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

کنت. از مولام عمودی برای کنترل میتان دوار یا دار و از مولام افای برای کنترل  تجزیم می

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

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

کنت، پت برای کنترل صحیح گشتاور، ماتار خ ا را محاسبم و جریان خروجی را ماایسم می

 نمایت. تصحیح می

گیرد، بم طور تمامی مرالل مذکور با هتف ثابت نرم دادتن گشتاور خروجی انجام می  :  نکته

گیرد.  م گشتاور خروجی ثابت بادت مورد استااده قرار می ک ی این روش در کاربردهایی کم نیاز ب

رغم تغییر دعاع  از کاربردهای صنعتی این روش در کارخانم ریسنتگی است کم الزم است ع ی

 قرقره همواره گشتاور کشش نخ ثابت بمانت. 

 مراحل انجام کار: 

 (BAS-11~ BAS-17ابتتا پارامترهای مربوط بم موتور را وارد کنیت ا -1

 قرار دهیت.  DRV-09=3پارامتر -2

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 
جبران لغزش  روش کنترل  بر روی    

 گردد.تنظیم می

2 09 DRV group 



 شرکت مهندسی ایمن تابلو 
 

 

  82 
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 

 قرار دهیت. BAS-20=2پارامتر  -3

 

 سازی انرژیذخیره عملیات 

 پذیرد: این قاب یت از دو طریق صورت می

 سازی دستی عملیات ذخیره- 1

انتازی درصت ولتاژ را کاهش دهیم، بم این صورت کم موتور درهنرام راه   30توانیم تا  با این کار می

موتور و یا عتم  رست، اینورتر با استااده از فیتب  جریان، وجود بار بر روی  بم ولتاژ نامی خود می

دهت. درصورت عتم وجود بار بر روی موتور، اینورتر ولتاژ  وجود بار بر روی موتور را تشخیص می

 دود. می دهت و همین امر سبب کاهش مصرف برر و ذخیره انرژیدرصت کاهش می 30را تا 

 

 سازی اتوماتیکعملیات ذخیره  - 2

 

جریان  ولتاژ خروجی با محاسبم خودکار ماتار انرژی ذخیره دته بر اساس جریان نامی و 

 .دودباری موتور تنظیم میبی

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  روش کنترل برداری بتون سنسوربر روی     

 گردد.تنظیم می

3 09 DRV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

Auto tune   دودافعال میRS+L ) 2 20  BAS group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 50 1 .دودفعال می   سازی دستیعم یات ذخیره 

 51 (%)30-0 .ماتار کاهش ولتاژ بم صورت درصت

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 50 2 .دودسازی اتوماتی  فعال میعم یات ذخیره 
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 تغییر فرکانس حامل

طور کم  گذارد. همانتاثیر می  ر لین کار،این پارامتر روی صتاهای ایجاد دته توسط اینورتر د 

کننت کم بیشتر بم  متصل دته بم آن در لین کار، صتاهایی ایجاد می دانیت اینورتر و موتورمی

توانیت این فرکانت را م ابق نظر خود  بستری دارد کم توسط پارامتر زیر میفرکانت لامل آن 

 .کی وهرتز تغییر دهیت 15تا  0.7ای بین در محتوده

 تنظیم کنیت.  CON-04فرکانت لامل مورد نظر را در پارامتر -1

 

 فرکانت لامل با توجم بم ظرفیت اینورتر بم درح زیر است: 

 

 

 

 ( Torque Boostافزایش دستی گشتاور ) 

الکتریکی،زمانی انجام میافزایش دستی گشتار   اولیم باالیی دادتم بادت.   گشتاور دود کم بار 

های  سرعت  بیش از انتازه موتور در دار التیاط مورد استااده قرار گیرد تا ازاین ویژگی بایت با  

دود کم موتور بیش از پایین ج وگیری دود. وقتی تنظیمات بیش از لت باال بادت، باع  می

 را بم انتازه کافی انتخاب نماییت.   گشتاور میزان تاویت  توجم دادتم بادیت کم .انتازه گرم دود

 مراحل انجام کار: 

 قرار دهیت.  DRV-15=0پارامتر  -1

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 CON group 04 15-0.7 تغییر فرکانت لامل               

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 DRV group 15 0 فعال نمودن افزایش دستی گشتاور. 
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تنظیم    DRV-16( را در پارامتر  Forwardماتار افزایش گشتاور در لالت مسایما-2

 کنیت.ابرلسب درصت(

 

تنظیم   DRV-17( را در پارامتر REVERSEماتار افزایش گشتاور در لالت معکوسا -3

 کنیت.ابرلسب درصت(

 
 

 ( Auto Torque Boost)  فزایش اتوماتیک گشتاورا

متناظر خروجی   گشتاور را با استااده از پارامترها و ولتاژاینورتر بم طور خودکار ماتار افزایش

 کنت. محاسبم می

 مراحل انجام کار: 

 ابتتا قبل از انجام این عمل بایت از صحیح بودن پارامترهای زیر م مئن دویت:  

 (BAS-14)باری موتور جریان بی

 (BAS-21مااومت استاتورا

 ر زیر را تنظیم کنیت: تاپت از اطمینان از پارامترهای فور ما 
 

 قرار دهیت.  DRV-15=1پارامتر  

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

افزایش دستی گشتاور درلالت  

 مستایماراستررد(. 

0-

15(%) 

16 DRV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

افزایش دستی گشتاور درلالت  

 معکوسا  ررد( 

0-

15(%) 

17 DRV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 DRV group 15 1 اتومات گشتاور نمودن افزایش فعال  
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 تنظیم ولتاژخروجی 

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

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

 توانیت ولتاژ خروجی درایو را کم کنیت. استااده از پارامتر زیر میبا  ولت است. 380دما 

 نحوه تنظیم: 

 تنظیم کنیت.  BAS-15در پارامتر را مورد نظر ولتاژ 

 

 کننده کنترل فن خنک 

 کننده در حین اجرا سازی فن خنکفعال  - 1

کننته دروع بم کار  رودن نمودن اینورتر ی  فرمان عم یاتی اجرا دود، فن خن گر پت از  ا

کننته متوقف  کنت. اگر فرمان عم یات خاموش بادت و خروجی اینورتر مستود دود، فن خن  می

 .دودمی

 

 دائم فعال   - 2

 دود. کننته فعال میرودن دتن اینورتر، فن خن  بم محض 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 
 

180-480 15 BAS group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 64 0 سازی در لین اجرا فعال 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 64 1 بم صورت دامم فعال
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 کنترل دما  - 3

ای خاص درجم سین  اینورتر باالتر ازاگر دمای هیتکننته در ابتتا خاموش است و فن خن 

 دود.کننته فعال    میبادت، فن خن 

 

 

Power-on-Run 

با استااده از این پارامتر اینورتر بم محض وصل دتن برر دروع بم کارکرده و استارت 

 دود. می

 بادت.   2یا  1بایت برابر  DRV-06پارامتر -1

 

 قرار دهیت. ADV-10=1پارامتر  -2

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV group 64 2 سازی با کنترل دما فعال 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 
Start/stop 06 1/2 های فرمان ازطریق ترمینال DRV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

Power-on-Run  10 1 دود. فعال می ADV group 
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 توابع حفاظتی 

 (ETHگرمای الکترونیکی)- 1

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

 ق ع نمایت.  وجود دادت، خروجی اینورتر را

 کار:مرالل انجام

نظیم توابع لااظتی را تن  نظر پت از فعال دتعم یات مورد  PRT-40از طریق پارامتر  -1

 کنیت. 

 

 کنیت. تنظیم  PRT-42 ازجریان نامی( را در پارامترس ح گرمای الکترونیکیادرصتی  -2

 

درصتی در   صورتماتار اضافم جریان عبوری از موتور برای لالت پیوستم را بم   -3

 تنظیم کنیت.   PRT-43پارامتر

 

 تنظیم کنیت.  PRT-41 کننته موتور را در پارامترنوع خن  -4

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  0 فعال است. غیر                

40 
 

PRT group   خروجی اینورتر مستود دته و موتور کار

 دهت.آزاد انجام می 

1 

 2 کنت.پت از کاهش سرعت توقف می                

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

از موتور  ماتار اضافم جریان عبوری  

 دقیام.ی   برای  

50-200(%) 42 PRT group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  ازموتو  ماتار اضافم جریان عبوری           

 پیوستم. لت  لا برای 

50-180(%) 43 PRT group 
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 بار اضافه هشدار  -2

 کار:انجاممراحل  

 قرار دهیت.  PRT-17=1پارامتر  -1

 

 کنیت. تنظیم  PRT-18 س ح هشتار اضافم بار را در پارامتر -2

 

 کنیت.تنظیم  PRT-19 متت زمان هشتار اضافم بار را در پارامتر -3

 

 دهیت. قرار OUT-31=5 پارامتر -4

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 41 0 کاری با فن خود موتور خن   
 

 

PRT group 
 

 
 

 1 کاری با فن مجزا خن              

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 PRT group 17 1 فعال نمودن هشتار  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

اضافم جریان   از درصت در  نت

 دود.  بار صادرپیغام اضافم 

30-180(%) 18 PRT group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 19 PRT (S)30-0 متت زمان هشتار اضافم بار.

group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 OUT group 31 5 دود. انتخاب می   1ای  خروجی رلم 
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 دهیت. قرار OUT-32=5 پارامتر  -6

 

 دهیت. قرار OUT-33=5 پارامتر -7

 
 

  بارلغزش اضافه -3

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

 دود.می ق ع خروجی اینورتر

 کار:مرالل انجام

 کنیت.نظیم بار را تاضافم لغزش ن نظر پت از فعال دتعم یات مورد  -1

 

 کنیت.  تنظیم PRT-21 بار را در پارامترس ح لغزش اضافم  -2

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 OUT group 32 5 دود. انتخاب می   2ای  خروجی رلم 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 OUT group 33 5 دود.خروجی ترانزیستوری انتخاب می 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  0 فعال است. غیر                

40 
 

PRT group   خروجی اینورتر مستود دته و موتور

 دهت.کار آزاد انجام می 

1 

 2 کنت.پت از کاهش سرعت توقف می                

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

میزان اضافم بار را مشخص   

 کنت.می

30-200(%) 21 PRT group 
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 .کنیتتنظیم  PRT-22 پارامتر در متت زمان اضافم بار را -3

 

FDT 
 

هایی عمل  کنیم کم رلم و خروجی ترانزیستوری در  م فرکانتها تعیین می FDTبم کم  

 کننت. 

FDT-1 

را   (OUT-58هرتز تنظیم کرده و پهنای بانت فرکانسی ا  20: فرض کنیت فرکانت را در  مثال

ایت.  ( تنظیم کردهFDT1ا0 ایت. رلم و خروجی ترانزیستوری را برابر عتد  هرتز قرار داده   10

از راه از فرکانت  2تا کمتراپهنای فرکانسی تاسیم بر  5تازی موتور وقتی فرکانت بم  انپت   )

 ، رلم و خروجی ترانزیستوری عمل خواهنتکرد.15تنظیم دته رسیت، یعنی فرکانت  

 مرالل انجام کار: 

 (command frequencyفرکانت مورد نظر خود را تنظیم کنیتا  -1

 تنظیم کنیت.  OUT-58پهنای بانت فرکانت ق ع را در پارامتر-2

 

 تنظیم کنیت.  OUT-31را با توجم بم جتول قبل در پارامتر  1نحوه عم کرد رلم -3

 

 تنظیم کنیت.  OUT-32را با توجم بم جتول قبل در پارامتر  2نحوه عم کرد رلم  -4

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 نت ثانیم اضافم بار مشخص دته    

 طول بکشت.   PRT-21در

30-200(%) 22 PRT group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 58 OUT group (Hz)400-0 پهنای بانت فرکانت ق ع 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 OUT group 31 1 کنت.عمل می  FDT1رلم با توجم بم درایط  
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 .تنظیم کنیتOUT-33 نحوه عم کرد خروجی ترانزیستوری را در پارامتر -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDT-2 
خروجی   دتن رلم ونمایانکم فرکانت دستور و فرکانت   این است  FDT-2درط فعال دتن  

 ( Command frequency=FDT frequencyترانزیستوری بایت برابر بادنتا

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

 ( نا م عم کرد رلم و خروجی ترانزیستوری با توجم بم پهنای بانتCommand frequencyا

با توجم بم این کم فرکانت دستور و فرکانت نمایان    FDT-2کرد ولی در  تغییر می  تعریف دته

دتن خروجی ها بایت برابر هم بادنت با افزایش فرکانت دستور رلم و خروجی ترانزیستوری عمل 

 نخواهنت کرد. 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 OUT group 32 1 کنت.عمل می  FDT1رلم با توجم بم درایط  

شماره   مقدار  توضیحات 

 پارامتر 

 گروه 

عمل   FDT1خروجی ترانزیستوری با توجم بم درایط  

 کنت.می

1 33 OUT group 

 



 شرکت مهندسی ایمن تابلو 
 

 

  92 
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

و فرکانت نمایان دتن رلم و خروجی   ( Command frqفرض کنیت فرکانت مورد نظر ا مثال:

  OUT-33یا پارامتر  OUT-31 ایت. پارامتر  تنظیم کرده  30( را برابرOUT-57ترانزیستوری ا

تنظیم   10اپهنای بانت فرکانسی( را نیز در  OUT-58ایت. پارامتر  ( قرار دادهFDT-2ا1را برابر  

هرتز   OUT-57) 25هاا ایت در نصف پهنای بانت کمتر از فرکانت نمایان دتن خروجینموده

این لالت برخالف لالت قبل، در صورت رلم و خرو ترانزیستوری عمل خواهنت کرد. در  جی 

 ( رلم و خروجی ترانزیستوری عمل نخواهنت کرد. Commandانتازی اتغییر فرکانت راه

 مراحل انجام کار: 

 (command frequencyفرکانت مورد نظر خودرا تنظیم کنیتا  -1

 تنظیم کنیت.   OUT-58پهنای بانت فرکانت ق ع را در پارامتر-2

 

 تنظیم کنیت.  OUT-31,OUT-32نحوه عم کرد رلم را با توجم بم جتول قبل در پارامتر  -3

 
 

 تنظیم کنیت.  OUT-33را درپارامتر  نحوه عم کرد خروجی ترانزیستوری -4

 

رلم  -5 یا  و  ترانزیستوری  آن خروجی  از  بعت  پارامتر  فرکانسی کم  در  را  خواهت کرد  ای عمل 

OUT-57  .تنظیم کنیت 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 58 OUT group (Hz)400-0 پهنای بانت فرکانت ق ع 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 OUT group 32-31 2 کنت.عمل می  FDT2رلم با توجم بم درایط  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 
 FDT2خروجی ترانزیستوری با توجم بم درایط  

 کنت.عمل می
2 33 OUT group 
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FDT-3 
 (OUT-58ا ای با توجم بم پهنای بانت تنظیم دته در این درایط خروجی ترانزیستوری و رلم  

عمل خواهنت کرد.   (OUT-57هاادر نصف این ماتار قبل و بعت فرکانت نمایان دتن خروجی

-OUTو فرکانت نمایان دتن خروجیا  10( برابر   OUT-58بم این صورت کم اگر پهنای بانتا

در فرکانت   وکرده  عمل هرتز  25در فرکانت   (ACCبادت، بم هنرام باال رفتنا  30برابر  (  58

 هرتز عمل کرده و  35( در فرکانت  DECکاهش سرعتادر زمان خواهنت دت و هرتز ق ع  35

 هرتز ق ع خواهنت دت.  25در 

 مرالل انجام کار: 

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

 تنظیم کنیت.   OUT-58پهنای بانت فرکانت ق ع را در پارامتر-2

 

شماره   مقدار  توضیحات 

 پارامتر 

 گروه 

ای قبل از این  خروجی ترانزیستوری و یا رلم 

فرکانت و باتوجم بم پهنای بانتعمل خواهنت  

 کرد.

0-400(Hz) 57 OUT group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 58 OUT group (Hz)400-0 پهنای بانت فرکانت ق ع 
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 تنظیم کنیت.  OUT-31,OUT-32توجم بم جتول قبل در پارامتر  نحوه عم کرد رلم را با -3

 

 تنظیم کنیت.  OUT-33را در پارامتر  نحوه عم کرد خروجی ترانزیستوری -4

 

و ق ع خواهنت دت را   ای وصلفرکانسی کم بعت و قبل از آن خروجی ترانزیستوری و یا رلم -5

 تنظیم کنیت.  OUT-57در پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 

FDT-4 
ورلم   ترانزیستوری  این درایط خروجی  باالرفتنادر  بم هنرام  نمایان  ACCای  فرکانت  ( در 

( در نصف  DECو در زمان کاهشا ( وصل دته و عمل خواهت کردOUT-57هاادتن خروجی

ا  فرکانت  از  کمتر  فرکانسی  بانت  مثال  OUT-58پهنای  عنوان  بم  دت.  خواهنت  ق ع  اگر  ( 

بادت، رلم و خروجی ترانزیستوری بم هنرام    10پهنای بانت برابر   و بادت   30( برابر  OUT-57ا

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 OUT group 32-31 3 کنت.عمل میFDT-3 با توجم بم درایط  رلم 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 OUT group 33 3 .کنتعمل می  FDT-3با توجم بم درایط  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

ای قبل  خروجی ترانزیستوری و یا رلم 

و بعت از این فرکانت و با توجم بم  

 پهنای بانت عمل خواهنت کرد. 

0-400 Hz 57 OUT group 
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ق ع    25( در فرکانت  DECزمان کاهشا  در عمل کرده و  30( در فرکانت  ACCباال رفتنا

 خواهنت دت. 

 مرالل انجام کار: 

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

 تنظیم کنیت.   OUT-58انت فرکانت ق ع را در پارامترپهنای ب -2

 

 تنظیم کنیت.  OUT-31,OUT-32نحوه عم کرد رلم را با توجم بم جتول قبل در پارامتر  -3

 

 

 تنظیم کنیت.  OUT-33را در پارامتر  نحوه عم کرد خروجی ترانزیستوری -4

 

ای وصل و ق ع خواهنت دت را در پارامتر  کم در آن خروجی ترانزیستوری و یا رلمفرکانسی -5

OUT-57  .تنظیم کنیت 

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 58 OUT group (Hz)400-0 پهنای بانت فرکانت ق ع 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 OUT group 32-31 4 کنتعمل می  FDT4رلم با توجم بم درایط  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 OUT group 33 4 .کنتعمل می  FDT4با توجم بم درایط  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

ای در این  خروجی ترانزیستوری و یا رلم 

فرکانت و با توجم بم پهنای بانت عمل  

 خواهنت کرد 

0-400 

Hz 

57 OUT group 
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 ای تفاوت خروجی ترانزیستوری با رله 

آم ر(    2های باالتری اتوانت جریانای میدهی است. خروجی رلم عمته تااوت در میزان جریان 

توانت دادتم  آم ر میمی ی  500کم خروجی ترانزیستوری جریان خروجی تا لتاکثر  بتهت در لالی

 5ابازه    DC توانت در ولتاژای میتااوت بعتی این دو در ولتاژ کاری است. خروجی رلم   .بادت

کم خروجی ترانزیستوری ولت( کار کنت. در لالی  250تا    5ابازه    AC ولت(، و همچنین  30تا  

زنی است کم سرعت  ولت(، و مزیت عمته ترانزیستوری سرعت باالی سومیچ   26استا   DC فاط

کی وهرتز    20کم در خروجی ترانزیستوری  هرتز است در لالی  1ای  روجی رلم زنی در خسوییچ 

 .کی وهرتز است 100تا 

  م و در ایرلم خروجی  از کاربردهاییدود کم در  م میبا این توضیحات مشخص 

 .دوداستااده می خروجی ترانزیستوری از کاربردهایی
 

 کنترل گشتاور 
مانت. بنابراین،  تاور بار موتور در تعادل بادنت، موتور ثابت میهنرامی کم گشتاور خروجی و گش

دود. اگر گشتاور خروجی بزرگتر در کنترل گشتاور توسط بار تعیین می سرعت  رخش موتور

دود  رود برای ج وگیری از این امر، توصیم میبم تتریج باال می از بار موتور بادت، سرعت موتور 

 سرعت  رخش موتور تنظیم کنیت.محتودیت سرعت را روی 

 مراحل انجام کار: 

 قراردهیت.   DRV-09=4یا 5پارامتر -1

 

 قراردهیت. DRV-10=1 پارامتر  -2

 

شماره   مقدار  توضیحات 

 پارامتر 

 گروه 

 DRV group 09 4/5 مشخص کردن مت کاری دستراه 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 DRV group 10 1 دود. کنترل گشتاور فعال می 
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 تنظیم کنیت. DRV-02 ماتار گشتاور را در پارامتر -3

 

 تعیین کنیت.   DRV-08نحوه تنظیم گشتاور را در پارامتر-4

 

 قراردهیت. BAS-20=1 پارامتر  -5

 

 تعیین کنیت.   CON-62نحوه تنظیم سرعت را در پارامتر -6

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

Command Torque -180 ~ 180(%) 02 DRV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  0 دود. میپت تنظیم  ازطریق کی 

 

 

08 

 

 

 

DRV group  

 2 دود. از طریق ورودی آنالوگ ولتاژی تنظیم می

 3 دود. از طریق ورودی آنالوگ جریانی تنظیم می

 6 دود. تنظیم می  RS-485از طریق  

 7 دود. از طریق انکتر تنظیم می

 8 دود. تنظیم می  PLCاز طریق  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

Auto tune   20 1 دود. فعال می BAS group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

  0 دود. پت تنظیم میازطریق کی 

 

 

62 

 

 

 

CON group  

 2 دود. تنظیم میطریق ورودی آنالوگ ولتاژی   از

 3 دود. طریق ورودی آنالوگ جریانی تنظیم می از

 6 دود. تنظیم می  RS-485طریق   از

 7 دود. طریق انکتر تنظیم می از

 8 دود. تنظیم می  PLCطریق   از
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 محتوده سرعت را در پارامترهای زیر تنظیم کنیت. -7

 

Speed search 
 

دود، در صورت استارت    Free runاگر بم هر دلی ی خروجی درایو ق ع دته و دات موتور 

آیت، برای جوگیری از خرابی مجتد موتور، ضربم دتیتی ایجاد دته و خرابی بزرگی بم بار می

 کننت. از این پارامتر استااده می

 مراحل انجام کار: 

 قراردهیت. ADV-10=1 پارامتر   -1

 

بم صورت زیر تنظیم  CON-71را با استااده از پارامتر    Speed searchهای لالت -2

 کنت. 

 

توان استااده کرد. اگر نا م سومیچ نمایش داده دته باال  از  هار نوع جستجوی سریع زیر می

بادت، بیت مربوطم تنظیم دته و فعال است و اگر نا م سومیچ نمایش داده دته پایین بادت،  

 بادت. غیر فعال می

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 max f 63 CON group -0 محتوده سرعت در  رخش مستایماراستررد( 

 max f 64 -0 سرعت در  رخش معکوسا  ررد(   

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

POWER-ON- RUN  10 1 دود. فعال می ADV group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 CON group 71 0000 های موجود تنظیم بیت
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 Speed داده دود درایو بم لالت   RUNرودن بادت: بم هر دلی ی فرمان  1اگر بیت  -1

searchرودمی. 

 پذیر است.ریست دتن خ ا امکانانتازی دوباره پت از رودن بادت: راه 2اگر بیت  -2

 ای برر(رودن بادت: دروع مجتد پت از ی  وقام آنیاق ع و وصل لحظم 3اگر بیت  -3

رودن بادت: زمانی کم برر بم متت طوالنی ق ع بوده، بم محض وصل دتن   4اگر بیت  -4

 کنت.انتازی موتور میبرر دروع بم راه

 

را در طول جستجوی سرعت بر اساس جریان نامی  جریان  CON-72با استااده از پارامتر  -3

 کنترل کنیت.

 

4-Block time    را در پارامترCON-75  .تنظیم کنیت 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

-80 کی ووات   75تر از  های پایین برای توان   150

200(%) 

72 CON group 

 کی ووات  90های باالی  برای توان   100
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تعیین دته مستود می  زمان  برای متت  را  پارامتر خروجی  از دروع  این  قبل  کنت و س ت 

می آغاز  را  عم یات  سریع،  با   کنت. جستجوی  بارهای  برای  بیشتر  سرعت  جستجوی  عم یات 

دود پت از توقف دود. در صورت وجود بار با اص کاک زیاد توصیم میاینرسی باال استااده می

 .انتازی دودمجتد راه

 

 عملکرد تایمر 
ورودی می منظوره  توابع  نت  برای  تایمر  میعم کرد  عم کرد  این  از  استااده  با  توانیت  بادت. 

 ای و ترانزیستوری را بعت از ی  زمان معین فعال کنیت.های رلمخروجی

 مراحل انجام کار: 

 عم کرد تایمر را فعال کنیت.  IN-65~72با استااده از پارامتر  -1

 

 ای یا ترانزیستوری را تنظیم کنیت. های رلمعم کرد خروجی-2

 

پارامتر    -3 از  استااده  خروجی  out-55با  دتن  فعال  از  قبل  زمان  رلممتت  یا  های  ای 

 ترانزیستوری را تنظیم کنیت. 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 0-60(S) 75 CON group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

Timer In   72~65 38 دود. فعال می  IN group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

Timer out    33-31 28 دود. فعال می OUT group 
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پارامتر    -4 از  استااده  از  out-56با  قبل  زمان  خروجی متت  دتن  رلم غیرفعال  یا  های  ای 

 ترانزیستوری تنظیم کنیت.

 

 

 

 

 

 

 

 قابلیت تنظیم کمیت نمایشی روی نمایشگر اینورتر 

توانیت تعیین کنیت کم بم هنرام رودن دتن اینورتر و یا  می CNF-21~23ازطریق مت 

 هنرام کارکردن کتام ماتار برروی صاحم نمایشرر نشان داده دود 

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

تعیین کنیت  نت ثانیم پت از فرمان خروجی  

رلم ای یا ترانزیستوری  

 فعال دونت 

28 31-33 OUT group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

ای یا  های رلم تعیین کنیت بعت از فرمان، خروجی 

ترانزیستوری پت از نت ثانیم  

 غیرفعال دونت. 

0-100(s) 56 OUT group 
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برای   CNF-22، 1برای تنظیم خط  CNF-21کنیت کم با توجم بم جتول ، مشاهته می

 رونت. بم کار می 3برای تنظیم خط  CNF-23و  2تنظیم خط

 توانیت ماادیر مورد نظر را در نمایشرر تنظیم کنیت: با استااده از جتاول زیر می
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 حفاظت از قطع فاز ورودی و خروجی 

 رود. این پارامتر برای تشخیص ق ع فاز ورودی یا ق ع فاز خروجی بم کار می

 دود:با توجم بم دکل و طبق ماادیر زیر تنظیم می PRT-05پارامتر  

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatic Restart 
 

از این قاب یت برای ج وگیری از ق ع دتن سیستم در عم کرد محافظ اینورتر، در صورت  

 دود. وجود نویز و غیره استااده می

 مراحل انجام کار: 

 قراردهیت. PRT-08=1 پارامتر   - 1

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار)باینری(  توضیحات 

  01 دهت. نمایش می  ق عی فاز خروجی را 

05 
 

PRT group 10 دهت. ق عی فاز ورودی را نمایش می 

ق عی فاز خروجی و ورودی را تشخیص  

 دهت. می
11 
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 PRT-09استارت انجام دهت را در پارامتر تعتاد دفعاتی کم اینورتر اجازه دارد عمل ری -2

 تنظیم کنیت. 

 

 تنظیم کنیت.   PRT-10استارت دتن را در پارامتر زمان تاخیر برای هر بار ری -3

 

را با توجم بم جتول اداره دته در قسمت قبل تنظیم   CON-71~75پارامتر  -4

 ( Speed searchکنیت.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

Automatic Restart  08 1 دود.فعال می PRT group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 PRT group 09 10-0 تا ده مرتبم این عمل می توانت تکرار دود   

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

Automatic Restart  60-0 دود.فعال می(s) 10 PRT group 
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 انتخاب نمایش وضعیت 

 ی متها را تغییر دهیت. توانیت آیتم نمایش ثابت در همممی  CN-20با استااده از پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره پارامتر  تنظیمات  مقدار اولیه  توضیحات 

  نمایش فرکانت    

 

 

 

 

 
- 

 

0  

 

 

 

 

 
CNF-20 

 RPM ) 1ا نمایش سرعت

 2 نمایش جریان خروجی 

. 

. 

. 

. 

. 
 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Speed Limit 23 

Load Speed 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مدهاآیتم نمایش ثابت در همه  
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Analog Hold 
 

 توانیم فرکانت کاری را ثابت نرم داریم. های آنالوگ میورودیبا استااده از این قاب یت، در 

 قراردهیت. IN-65~72=21 پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از تغییر فرکانس ACC/DECتنظیم 

 . ( سومیچ کنیتAcc/Decادیب  Acc/Decهای توانیت بین دو مجموعم مخت ف از زمانمی

 مراحل انجام کار: 

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

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

های  با فعال دتن یکی از ورودی   

اعمال     Analog Holdدیجیتال  

 دود می

21 65-72 IN group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

  زمان افزایش اول 

0-6000 
70 

 

BAS group 
 71 اول زمان کاهش  
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 تنظیم کنیت.  ADV-60یابت را در پارامتر تغییر می ACC/DECکم در آن   یفرکانس -2

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  On/Off controlقابلیت

  ای ق ع وتوانیت تعیین کنیت کم در  م فرکانسی خروجی رلم با استااده از این قاب یت می 

 وصل دود.

 مرالل انجام کار: 

 های آنالوگ را برای تنظیم فرکانت انتخاب کنیت. یکی از ورودی -1

 

 

 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 
 

0-60 60 ADV group 

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

  v 2 10-10-انتخاب ورودی آنالوگ ولتاژی    

07 

 

BAS group 
 v 4 10-0انتخاب ورودی آنالوگ ولتاژی    

 mA 5 20-0انتخاب ورودی آنالوگ جریانی    

  v 1 10-10-انتخاب ورودی آنالوگ ولتاژی    

66 

  

ADV group     10-0انتخاب ورودی آنالوگ ولتاژی v 3 

 mA 4 20-0انتخاب ورودی آنالوگ جریانی    

 



 شرکت مهندسی ایمن تابلو 
 

 

  108 
 

 eamentablo.comآدرس سایت:  

 

 eamentablo.co.ltd:اینستاگرام

 

 هر دو پارامتر بایت یکسان بادت. عتد انتخاب دته در  توجه :  

فرکانت مورد نظر ادر هنرام افزایش فرکانت( برای عم کرد رلم را برلسب درصتی از   -2

 فرکانت ماکزیمم تنظیم کنیت.  

 

فرکانت مورد نظر ادر هنرام کاهش فرکانت( برای ق ع دتن رلم را برلسب درصتی از  -3

 فرکانت ماکزیمم تنظیم کنیت.  

 

را   OUT-31~36ها و یا خروجی ترانزیستوری ماتار یکی از پارامترهای برای عم کرد رلم -4

 تنظیم کنیت.  26برابر عتد 

 

 

 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 DRV-20 0-100 % 67 ADVبرلسب درصتی از  

group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 DRV-20 0-100 % 68 ADVبرلسب درصتی از  

group 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 DRV-20 26 31-36 OUTبرلسب درصتی از  

group 
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تنظیم کنیم و   10را برابر % ADV-68و  90را برابر % ADV-67با توجم بم دکل فور اگر 

هرتز وصل دته و در   54هرتز بادت، رلم انتخاب دته در فرکانت   60فرکانت ماکزیمم برابر 

 هرتز ق ع خواهت دت.   6فرکانت 

 عملیات حالت آتش 

این قاب یت  .  دودهای تهویم بم کار گرفتم میبرای محافظت در هنرام آتش برای عم کرد فن

کنت کم اینورتر خ اهای جزمی را نادیته گرفتم و بر اساس ماتار فرکانت  این درایط را فراهم می

 دهت.  تنظیم دته در لالت آتش بم کار خود ادامم می

 مراحل انجام کار: 

 برای فعالسازی این قاب یت در پارامتر زیر رمز عبور را تنظیم کنیت.  -1
 

 

 قاب یت لالت آتش سوزی را در پارامتر زیر فعال کنیت.   -2

 

 جهت  رخش را در این لالت انتخاب کنیت.  -3

 

 ماتار فرکانت در لالت آتش سوزی را تنظیم کنیت.  -4

 گروه  پارامتر شماره  مقدار  توضیحات 

 PRT group  44 ---- رقمی تخصیص دهیت.   4ی  رمز  

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 ADV  80 1 فعالسازی لالت آتش سوزی 

group 

 گروه  پارامتر شماره  مقدار  توضیحات 

 ADV  82 0  رخش راست گرد 

group  1  رخش    گرد 
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 های دیجیتال را برای این لالت تنظیم کنیت. یکی از ورودی -5

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

P1     تاP8  51 65-72  IN group 
 

 ای یا خروجی ترانزیستوری را برای این عم یات تنظیم کنیت. های رلمیکی از خروجی -6

 گروه  پارامتر  مقدار  توضیحات 

بم محض فعال دتن این قاب یت یکی از    

 دونت.  های دیجیتال فعال می خروجی 

37 31-36  OUT 

group 

 

 

 گروه  شماره پارامتر  مقدار  توضیحات 

 MAX-0 ماتار فرکانت   

f 

81  ADV 

group 


