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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 LSشرایط عدم گارانتی اینورترهای  
 

 های ورودی و خروجی اینورترها و سیمصحیح کابلاتصالرعایت نکردن    -1

 هایی با رطوبت باال نصب اینورتر در محیط  -2

 دمای بسیار پاییناینورتر در محیط با دمای بسیار باال یا محیط با نصب    -3

 در محیط پر گرد و غبارنصب اینورتر    -4

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

 راهنمای اینورتر(

 اتصال ولتاژ غیرمجاز بم اینورتر اخارج از محدوده عملکرد اینورتر( -6

 آسیب فیزیکی بم اینورتر  -7

غیرمتخصصنصب    -8  اینورتر توسط افراد 

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

 باشد یا اینکم زمان توقف متناسب با ظرفیت دستراه نباشد.

 عدم استااده از سیم ارت  -10

 نداشتن بر سب و کد شناسایی محصول  -11

بم تعمیر دستراه توسط مشتری  -12  اقدام 

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

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

    کنتاکتور با والد فنی تماس لاصل فرمایید(

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

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

 شیمیایی وجود دارد نصب شده باشد.

دسلتراه    IGBTبم آسلیب شلدید بم   در صلورت نوسلان شلدید برر ورودیاکم عمومان منجر  -17

 گردد(.می

دسللتراه   IGBTبم آسللیب شللدید بم   اتصللال کوتاه در خروجی اینورتراکم عمومان منجر  -18

 گردد(.می
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 موارد احتیاطی الزم
 

تنظیم    شیوهاندازی شود کم با  تجربم نصب و راه دستراه اینورتر باید توسط کارکنان فنی و با •

د تا از بروز هرگونم نبندی آشنایی کافی را داشتم باشنصب و سیم  ،پارامتر، اصول و مبانی برر

 .لادثم جلوگیری شود
 

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

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

قبل از هرگونم تعمیر یا بازرسی، برر اصلی را ق ع کنید تا  راغ نشانرر برر ورودی خاموش  •

بین ترمینالشود و سپس توسط مولتی پیدا کنید کم  هیچ ولتاژ    Nو  Pهایمتر اطمینان 

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

 

بیش از  • ، از توانایی و ایمنی موتور اطمینان لاصل  60Hzقبل از تنظیم فرکانس خروجی 

 کنید تا بم موتور آسیب نرسد.
 

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

 

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

 

شرایط آب و هوایی و محیط کار نسبت بم نظافت اینورتر مخصوصان فن دستراه با توجم بم   •

 سال است(.  3اعمر ماید فن لداکثر   اقدام کنید

 

نکرده • نرهداری شده و استااده  بیش از سم ماه در انبار  نباید  اگر اینورتر  اید، دمای محیط 

بیش از یک سال درجم سانتی 30بیش از   نرهداری  باشد و  شود زیرا توصیم نمی نیزگراد 

 های الکترولیتی دستراه شود.ممکن است موجب خرابی خازن
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 شرایط محیطی مناسب برای نصب دستگاه
 

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

 دمای محیط
کنید گراد هنرامی کم از درایو درون تابلو اسلتااده میدرجم سلانتی 40+تا  10-

 کننده مناسب استااده کنید.لتمان از فن یا خنک

 % و بدون هرگونم بخار90کمتر از  رطوبت

 گراددرجم سانتی 65تا  20- دمای نرهداری انبار

 متر 1000کمتر از  ارتااع از س ح دریا

 m/S 25.9در  Hz 55و  28m/Sدر  20Hz~10 لرزش

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

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

 کنندگی را داشتم باشد.اینورتر را عمودی نصب کنید تا لداکثر اثر خنک نصب جهت
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 شناسایی محصول اطالعات اولیه وکد
 پردازیم:بم بررسی پالک اینورتر می زیرم ابق شکل   ابتدا
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

   جزئیات ظاهری محصول
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 بندینحوه نصب و سیم
و همچنین  (  25.9m/Sا کمتر از  داشلتم باشلدکمی  اینورتر را در محلی نصلب کنید کم لرزش

گراد باشلد. همان درجم سلانتی  -10تا   40در محلی نصلب کنید کم محدوده دمای آن لداکثر

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 ها و سیستم تهویم مناسب توجم کنید:آن
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 (I/Oهای قدرت و کنترل)بندی ترمینالسیم
 

 های قدرت اینورتر نقشه شماتیک ترمینال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4~0.8kW (G100C) 

1.5kW (G100C) 
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  
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 eamentablo.comآدرس سایت :  
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 P2(+)/N و منای مثبت DCولتاژ  هایلترمینا

 P2/B(11~22 KW) مااومت ترمزی هایترمینال

 B1,B2(0.4,7.5 KW) مااومت ترمزی هایلترمینا

 U,V,W خروجی اینورترای هترمینال
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

   G100 C و    G100های  های فرمان اینورتر در مدلترمینال
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 اینورترکنترلی  های  معرفی ترمینال
 

 توضیحات ترمینال توضیحات ترمینال

P1 

 1ورودی دیجیتال

اندازی در جهت راستررد  ا راه 

 طبق تنظیمات کارخانم(
V1 

 ترمینال ورودی ولتاژ آنالوگ

 -10~+10 

P2 

  2ورودی دیجیتال 

ا راه اندازی در جهت  پررد طبق 

 تنظیمات کارخانم(
I2 

نالوگ ولتاژی و آترمینال ورودی 

 جریانی

 آمپرمیلی20تا 0 

P3 

  3ورودی دیجیتال

فرمان توقف اض راری طبق ا

 تنظیمات کارخانم(

AM,CM 

خروجی آنالوگ  ند  هایترمینال

ولت و جریان  10تا0ولتاژ  منظوره

 آمپرمیلی20تا 0

P4 

  4ورودی دیجیتال 

فرمان خ ای خارجی طبق ا

 تنظیمات کارخانم(

24,CM  ولت24منبع تغذیم 

P5,P6,P7 

 7و6و5های دیجیتال ورودی

ای کم، متوسط، فرکانس پلم

 زیاداطبق تنظیمات کارخانم(

Q1, EG 
ترمینال خروجی  ند منظوره 

 اترانزیستوری(

CM 
های ترمینال مشترک برای ورودی

 دیجیتال
A1,C1,B1 

ای  ند های خروجی رلمترمینال

 منظوره

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

A2,C2 
ای  ند ترمینال خروجی رلم

 منظوره اکنتاکت باز(
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 های برد کنترلیسوئیچ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  NPN/PNP سوئیچ  انتخاب حالت
 CMترمینال های دیجیتال بمباشد، با اتصال هر کدام از ورودی NPN  در صورتی کم کلید روی

می ورودی PNPکم کلید روی  در صورتی  .شودفرمان اجرا  از  کدام  هر  های باشد، با اتصال 

 .شودولت فرمان اجرا می  24ترمینال  دیجیتال بم  

 روی اینورتر بر روی وضعیت دلخواه تنظیم کنید.1با استااده از سوئیچ شماره 

 خواهد بود. PNPو اگر سمت  پ باشد  NPNدر سمت راست باشد  1اگر سوئیچ شماره   توجه:

 

 

 تنظیمات کارخانه توضیحات سوئیچ

Sw1 
 PNP/NPN   سوئیچ انتخاب لالت

 (NPN: ، راست  PNPا پ:
 NPNراست: 

Sw2 
 روشن، :ا پ انتهای شبکمسوئیچ فعال کردن مااومت 

 راست: خاموش(
 OFFراست: 
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

 

 
 

 

 

 

 پد اینورترمعرفی کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره  نام عملکرد
 1 نمایشرر دیجیتالی دهد.وضعیت عملیاتی و اطالعات پارامتر فعلی را نمایش می

LED  2 دهنده ست شدن مادارنشان زند.طول ماداردهی پارامتر  شمک می در 

LED در زمان افزایش  شود ودر لین عملیات روشن می

 زند.سرعت  شمک می سرعت یا کاهش
 RUN 3نشانرر 

LED 4 نشانرر راستررد شود.در زمان  رخش راستررد روشن می 

LED 5 نشانرر  پررد شود.در زمان  رخش  پررد روشن می 
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

 

 کند. عمل می ESC همزمان فشار دهید بم عنوان کلید [ را بم طور▼[ و کلید ]▲اگر کلید ]

را فشار دهید بم صاحم اولیم اصاحم نمایش فرکانس(    ESCها هستید اگر زمانی کم درون گروه

 شود.شود و تغییرات ذخیره نمیوارد می

 

 نمایش الفبای اعداد بر روی صفحه نمایش:

 

 

 

 
 

 

 کلید نام کلید کاربرد

  RUN شروع بم کار اینورتر
:STOP توقف اینورتر 

:RESET ریست کردن اینورتر در صورت بروز خ ا STOP/RESET 
 

یا ماادیر پارامترها را  ،پارامترهای گروهجابجایی بین 

 .دهدافزایش/ کاهش می
 کلید جهت باال و پایین

 
ها یا هنرام تنظیم پارامتر برای لرکت بین گروه

شود. کلید لرکت بم سمت  پ رقم استااده می

MODE/SHIFT  را یکبار دیرر فشار دهید

 .دهدبیشترین و کمترین مادار را نمایش می

MODE/SHIFT 
 

 ENTERکلید  .پارامتر و تایید آن ، تغییرورود بم پارامتر
 

 VOLUMEکلید  تنظیم فرکانس جهت
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 های اصلی اینورترمعرفی گروه

 گروه صفحه نمایش توضیحات
 operation - .کندعملکرد اینورتر پیکربندی میپارامترهای اساسی را برای 

 :شللامل کم کندپارامترها را برای عملیات اصلللی پیکربندی می

و سللللایر  torque boost، ظرفیللت موتور، JOGعملکرد 

 .است keypadپارامترهای مرتبط با 
dr Drive 

 : شلللامل کم کندپارامترهای عملیات اصللللی را پیکربندی می

 multi-step frequencyپلارامترهلای موتور و پلارامترهلای 

 است.

ba Basic 

های فرکانس و الروهای افزایش یا کاهش سلللرعت، محدودیت
 .کندغیره را پیکربندی می

ad Advanced 

 cn Control کند. پیکربندی می  را  sensorless vectorهای مرتبط با کنترل ویژگی 

های  ند ترمینال ورودی، از جملم ورودیهای مربوط بم ویژگی

 Input Terminal  .کندهای آنالوگ را پیکربندی میمنظوره دیجیتال و ورودی

هللا و هللای مربوط بللم ترمینللال خروجی مللاننللد رلللمویژگی

 .کندهای آنالوگ را پیکربندی میخروجی
ou Output Terminal 

هلای سلللایر گزینلمیلا  RS-485 هلای ارتبلاطی را برایویژگی

 .کندارتباطی پیکربندی می
cm Communication 

 ap application .کندرا پیکربندی می PID توابع مربوط بم کنترل
 pr Protection کند.های لااظت موتور و اینورتر را پیکربندی میویژگی

موتور  .کنلدهلای مرتبط بلا موتور ثلانویلم را پیکربنلدی میویژگی

شلللود کم یکی از دوم فاط زمانی روی صلللاحم کلید ظاهر می

تنظیم  26روی  (In.65–In.69) های ورودی  ند منظورهپایم

 .شده باشد

M2 Motor 2 
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 های اصلی اینورترروش جابجایی بین گروه
 

را برای بیشتر   MODEها جابجا شد و اگر کلید  توان بین گروهمی  MODEبا استااده از کلید  

گردد. با استااده های قبلی برمیشود و بم گروهاز یک ثانیم نرم دارید جهت لرکت برعکس می

[ در میان کدها بم باال و پایین لرکت کنید تا زمانی کم کد مورد نیاز  ▼[ و ]▲از کلیدهای ]

 .را فشار دهید [ENT] ره تغییرات، کلیدبرای ذخی  .خود را پیدا کنید

 

 

 

 

 

 

 

 های یک گروه اصلی :د به زیرگروه ورو
های یک گروه اصلی ابتدا بایستی گروه اصلی مد نظر را انتخاب  برای انتخاب هر کدام از زیرگروه

نماییم.  انتخاب میدار باال یا پایین، زیرگروه مورد نیاز را  های جهتنماییم، سپس توسط دکمم

شویم کم  وارد آن زیرگروه می ENTبعد از آنکم زیرگروه را انتخاب نمودیم با فشار دادن دکمم 

 توان مادار آن را تغییر داد.شود کم میدر این لالت مادار آن زیرگروه نمایش داده می
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 مقداردهی پارامترها  :مثال

بم پارامترمی بدهیم  dr-93خواهیم   :مادار 

 مرحله توضیحات پدصفحه نمایش کی 

dr.0  با زدن دکممMODE  واردdr.0 1 .شوید 

 2 .را فشار دهید ENTکلید  9

3 
[ را فشار دهید تا مادار  ▼، کلید ]"93"برای انتخاب پارامتر 

 3 .تغییر یابد "3"آن بم 

03 
را فشار دهید تا بم سمت  پ عدد مادار  [MODE] کلید

 .دهران برود
4 

93 
[ را فشار دهید ▼[ یا ]▲، کلید ]"93"برای انتخاب پارامتر 

 .تغییر یابد "9"تا مادار بم 
5 

dr.93 
 .را فشار دهید ENTکلید 

 .شودنشان داده می dr.93مادار 
6 

 7 شود. dr.93را فشار دهید تا وارد پارامتر  ENTدوباره کلید  0

1 
 [ را فشار دهید و سپس کلید▲کلید ] 1برای تغییر مادار بم 

[ENTER] .8 را فشار دهید 

dr.93  دوباره کلیدENT  .9 را بزنید تا مادار تایید شود 
 

 
 نوع کابلانتخاب  

 

برای سیمتا لد امکان از کابل برر اصلی استااده کنید تا هایی با بیشترین س ح ما ع  کشی 
های  کشی ترمینال قدرت از کابلبرای سیم  کند.نمیتجاوز   %2م مئن شوید کم افت ولتاژ از  

با ولتاژ  کنیددرجم سانتی  75ولت،  600مسی  کشی ترمینال کنترلی  برای سیم  .گراد استااده 

 .گراد استااده کنیددرجم سانتی  75ولت،   300های مسی با ولتاژ  از کابل
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 eamentablo.comآدرس سایت :  
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

را فعال نکنید.   EMC کند، فیلتراگر اینورتر از منبع تغذیم با ساختار زمین نامتاارن استااده می
قبل از  گرفتری و آسیب شخصی یا لتی مرگ شود.در غیر این صورت ممکن است باعث برر

بر کنید و بررسی کنید  دقیام پس از ق ع برر ص  10باز کردن درپوش برای شروع کار، لداقل

در غیر این صورت ممکن است باعث    .اینورتر با استااده از تستر تخلیم شده باشد  DC  کم ولتاژ

قبل از استااده از اینورتر، سیستم اتصال زمین  .گرفتری و آسیب شخصی یا لتی مرگ شودبرر
را غیرفعال  EMC اگر منبع تغذیم اتصال زمین نامتاارن دارد، فیلتر .منبع تغذیم را  ک کنید

پیچ روشن/خاموش فیلتر بم پیچ زیر  EMC کنید، محل  بررسی کنید و واشر پالستیکی را  را 

 .بلوک ترمینال کنترل وصل کنید
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 eamentablo.comآدرس سایت :  
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

RESET FACTORY 

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

 

 

 

 

 

 

 
 پارامترهای موتور

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

    .را تنظیم کنید  د پارامترهای موتوریبا  برای این کاراست. 

 شماره پارامتر نام پارامتر توضیحات

 dr -14 توان موتور -

 bA 11 هاتعداد ق ب -

 bA 12 فرکانس لغزش -

 bA 13 جریان نامی 

 bA 14 باریجریان بی جریان نامی موتور  30%

170-480 v ولتاژ نامی bA 15 

 ∅COS بازده موتور پالک موتور bA 16 
 

 

 

 شماره پارامتر تنظیمات مقدار اولیه توضیحات
 کارخانمپارامترها بم لالت تنظیم کلیم ماادیر 

 .گردندبرمی
0 1 dr-93 
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 ماکزیمم و مینیمم فرکانس کاری اینورتر
 

 .رودفرکانس بم کار می لداکثر برای تعیین فرکانس شروع و  ،محدوده فرکانسی

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

 تواند باالتر از این محدوده انتخاب شود.نمی
 20 فرکانس ماکزیمم

dr Group ترین محدوده فرکانسی است. اگر فرکانس پایین

تر از این محدوده انتخاب شود بم صورت پایین

 .شودمادار تنظیم میاین خودکار 

 19 فرکانس شروع

 

 فرکانس پایه
 رسد.ولتاژ خروجی اینورتر بم ماکزیمم مادار خود می در این فرکانس

 

 

 

(ACC) Acceleration Time :افزایش فرکلانس خروجی اینورتر از   زملان ملدت

 .صار تا فرکانس ماکزیمم تعریف شده برای اینورتر

 های کاربردی:مثال 

در   ناگهانیضربم   باید بم لدی آهستم باشد کم از ایجاد سرعت افزایش  در یک برنامم پمپاژ، •

 جلوگیری کند.ها  لولم

در سرعت باید افزایش پلم برقی در یک • باشد کم باعث ساوط افراد  لین   بم لدی آهستم 

 .لرکت نشود

 

 بم صورت زیر عمل کنید:  ACC Timeبرای تنظیم  

 گروه نام پارامتر مقدار توضیحات
 ACC Operation Group (s)600-0 افزایش سرعت زمانمدت 

 

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 18 dr Group (Hz)400-30 پایمتعیین فرکانس 
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

(DEC) Deceleration Time:  کلاهش فرکلانس خروجی اینورتر از   زملان ملدت

 صار.فرکانس ماکزیمم تا 

 گروه نام پارامتر مقدار توضیحات

 Dec Operation Group (s)600-0 کاهش سرعت زمانمدت 
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 eamentablo.comآدرس سایت :  
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 اینورترروی    keypad  طریقخروجی از  فرکانس  تنظیم -1

 مراحل انجام کار:

 قرار دهید. Frq=0پارامتر   -1

 گروه پارامتر توضیحات
 Frq Operation group .کنیمتنظیم می 0بر روی مادار 

 

( شده و مادار فرکانس مورد نظر 0.00وارد قسمت اولین پارامتر ا Operation groupدر  -2

نمایید. پارامتر ذخیره  این  در  بایستی  را  مادار  باشید کم این  فرکانس  توجم داشتم  از  کمتر 

 باشد. dr-20ماکزیمم تعریف شده در پارامتر

 زنیم.را می Runدکمم   -3

 
 

 آنالوگ تنظیم فرکانس از طریق ورودی -2
 گیرد:صورت انجام می تنظیم فرکانس از طریق ورودی آنالوگ بم دو

 

 

 

 

 

 

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

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

 (IN-09)و فرکانس متناظر با آن (IN-08)نا م اول: ولتاژ مینیمم

 (IN-11)و فرکانس متناظر با آن   (IN-10)نا م دوم: ولتاژ ماکزیمم
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

برابر V2 برای مثال، اگر ولتاژ مینیمم را برابر  ، ولتاژ ماکزیمم Hz10، فرکانس متناظر با آن را 

برابر ولت   2قرار دهیم، موتور تا ولتاژ  Hz50 و فرکانس متناظر با ولتاژ ماکزیمم را برابر V 8را 

بم محض افزایش ولتاژ از  کار می  Hz10با فرکانس  یز با آن تا ولت فرکانس ن 8ولت تا  2کند و 

 مادار ماکزیمم تغییر خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل انجام کار:

 قرار دهید. Frq=2پارامتر  -1

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
آنالوگ ولتاژی  تنظیم فرکانس از طریق ورودی

 گیرد.انجام می

 

2 Frq Operation group 

 

 قرار دهید. In-06=0پارامتر  -2

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0آنالوگ ولتاژی تنظیم فرکانس از طریق ورودی

 گیرد.ولت انجام می 10تا

 

0 
06 In group 

 

 .تنظیم کنید  In-08را در پارامتر  (V1م ولتاژ ورودی آنالوگ اممینی  -3

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0-10(V) 08 In 

 

 .تنظیم کنید  In-09آنالوگ را در پارامترم ولتاژ ورودی  مفرکانس متناظر با مینی  -4

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 dr.20 0-100(%) 09 Inبرلسب درصدی از فرکانس ماکزیمم 
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 .تنظیم کنید  In-10( را در پارامترV1ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگا  -5

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0-10(V) 10 In 

 

پارامتر  -6  .تنظیم کنید  In-11فرکانس متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگ را در 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 dr.20 0-100(%) 11 Inبرلسب درصدی از فرکانس ماکزیمم 

 

جهت  رخش  In-16پارامتر استااده از توانید بادرصورت عکس بودن جهت  رخش، می  -7

 را تغییر دهید.

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0-1 16 In 

 

 بندی:سیم

 

 

 

 

 V1: ترمینال ورودی ولتاژ 

 CM :)ترمینال مشترک اپایم منای 

 VR)منبع تغذیم برای پتانسیومتر اپایم مثبت : 

پتانسیومتر متصل شده بم اینورتر فرکانس خروجی    .تغییر خواهد کردلال با تغییر دادن 

 
 

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

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

نالیم    (In-11)و فرکانس متنلاظر با آن  (In-10)بیشلللترین ولتلاژ ورودی آنالوگ نا لم اول:

 مثبت
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

بیشلللترین ولتلاژ ورودی   نلالیم   (In-15)و فرکلانس متنلاظر بلا آن(In-14) آنلالوگنا لم دوم: 

 منای

برابر   ، ولتاژ 60، فرکانس متناظر با آن را برابر -10برای مثال اگر ولتاژ ماکزیمم نالیم منای را 

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

  -10ولت را بصورت راستررد و از صار تا10خاموش شده و از ولتاژ صار تا  موتور در ولتاژ صار

 کند.ولت را بصورت  پررد لرکت می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مراحل انجام کار:

 قرار دهید. Frq=2پارامتر  -1

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
آنالوگ ولتاژی  تنظیم فرکانس از طریق ورودی

 .گیردانجام می
2 Frq Operation group 

 

 قرار دهید. In-06=1پارامتر  -2

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 In group 06 1 تنظیم کنید. 1بر روی مادار

 

 .تنظیم کنید In-10را در پارامتر  (V1م ولتاژ ورودی آنالوگ امماکزی  -3

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 10 In (V)10-0 ماکزیمم ولتاژ ورودی
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 .تنظیم کنید In-11ولتاژ ورودی آنالوگ را در پارامتر  متناظر با ماکزیممفرکانس    -4

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 dr.20 0-100 % 11 Inبرلسب درصدی از فرکانس ماکزیمم 

 

 .تنظیم کنید  In-14( را در پارامترV1ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگا  -5

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 -10~0 v 14 In 

 

 .تنظیم کنید  In-15فرکانس متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگ را در پارامتر -6

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 dr.20 -100-0(%) 15 Inبرلسب درصدی از فرکانس ماکزیمم 

 

 :توجه 

باشد در سیکل مثبت بم صورت  تنها تااوت این قسمت با قسمت قبلی در جهت  رخش می  -1

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

( الزم است از یک منبع ولتاژ خارجی v 10+~10-برای استااده از ورودی آنالوگ ولتاژی ا  -2

نماییم.  استااده 
 

 (:20mAتا   0آنالوگ جریانی ) تنظیم فرکانس از طریق  ورودی: 2-3
میلی آمپر کم دارای خروجی آنالوگ جریانی اسلت،    20تا   0خواهیم از طریق یک سلنسلور می

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

 (In-54)و فرکانس متناظر با آن  (In-53)کمترین جریان ورودی آنالوگ نا م اول:

 (In-56)و فرکانس متناظر با آن (In-55) ورودی آنالوگ  جریاننا م دوم: بیشترین  
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 نحوه سیم بندی:

 

 

 

 

 

 
 

 مراحل انجام کار:

 .قرار دهید  Frq =5پارامتر  -1

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات

 0)تنظیم فرکانس از طریق ورودی آنالوگ جریانی

 .گیردانجام می (20mAتا 
5 Frq Operation group 

 

 .تنظیم کنید  In-53( را در پارامترI2ورودی آنالوگام جریان ممینی  -2

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 mA 53 In 20-0 مینیمم جریان ورودی

 

 تنظیم کنید. In-54را در پارامتر آنالوگ فرکانس متناظر با مینیمم جریان ورودی -3

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
مینیمم جریان ورودی برلسب  با فرکانس متناظر

 drv.20 0-100 % 54 Inدرصدی از فرکانس ماکزیمم 

 

 تنظیم کنید.  In-55را در پارامتر  (I2)آنالوگ ماکزیمم جریان ورودی  -4

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 mA 55 In 20-0 ماکزیمم جریان ورودی

 

 تنظیم کنید. In-56را در پارامتر آنالوگ فرکانس متناظر با ماکزیمم جریان ورودی  -5

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
برلسب  ماکزیمم جریان ورودی با فرکانس متناظر

 drv.20 0-100 % 56 Inدرصدی از فرکانس ماکزیمم 
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 (V 5-0)تنظیم فرکانس خروجی اینورتر توسط ولوم روی دستگاه -3

 ما نیاز بم دو نا م داریم:پد  یم فرکانس از روی ولوم روی کیبرای تنظ 

 (In-39)و فرکانس متناظر با آن  (In-38)کمترین ولتاژ ورودی آنالوگ نا م اول:

 (In-41)آن و فرکانس متناظر با(In-40) نا م دوم: بیشترین ولتاژ ورودی آنالوگ
 

 مراحل انجام کار:

 قرار دهید. Frq=4پارامتر  -1

 گروه پارامتر توضیحات
 Frq Operation group .کنیمتنظیم می 4بر روی مادار 

 

 .تنظیم کنید  In-38را در پارامتر  (V0م ولتاژ ورودی آنالوگ اممینی  -2

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 V 38 In 5-0 مینیمم ولتاژ ورودی

 

 .تنظیم کنید  In-39م ولتاژ ورودی آنالوگ را در پارامترمفرکانس متناظر با مینی  -3

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
برلسب  م ولتاژ ورودیمینیمفرکانس متناظر با 

 dr-20درصدی از 
0-100 % 39 In 

 

 .تنظیم کنید  In-40( را در پارامترV0ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگا  -4

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 v 40 In 5-0 ماکزیمم ولتاژ ورودی

 

 .تنظیم کنید In-41فرکانس متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی آنالوگ را در پارامتر  -5

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
برلسب  فرکانس متناظر با ماکزیمم ولتاژ ورودی

 dr-20درصدی از 
0-100 % 41 In 

 

جهت  رخش  In-16پارامتر استااده از توانید بادرصورت عکس بودن جهت  رخش، می -6

 را تغییر دهید.

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0-1 16 In 

 .در این لالت با  رخاندن ولوم روی دستراه فرکانس خروجی اینورتر تغییر خواهد کرد
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 (UP-Downدیجیتال ) طریق ورودی فرکانس از  تنظیم-4

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

تعریف شده فرکانس    UPای کم بعنوان  شود بم اینصورت کم با فشردن شستی متصل بم پایممی

بم پایم با فشردن شستی متصل  یافتم و  بعنوان افزایش  نس  تعریف شده فرکا Downای کم 

دیجیتال    یابد.کاهش می همیشم  UP/Downبرای استااده از این قابلیت الزم است ورودی 

 (.P3فعال باشدا

 

 

 

 
 

 مراحل انجام کار:

 قرار دهید. In-67=27پارامتر  -1

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 P3 27 65-69 In Groupتوسط ترمینال   up/downفعال شدن ورودی 

 

 انجام دهید.  Ad-65را از طریق پارامتر  Up/Downسازی فرکانس  ذخیره  -2

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Ad Group 65 1 .تنظیم کنید 1بر روی مادار 

 

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

 در آخرین فرکانس تنظیمی کار خواهد کرد.
 

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

 این کار تعریف شوند:

 تنظیم کنید.  In-68پارامتررا بر روی   (P4اUpپایم    -3

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 In 67 17 .تنظیم کنید 17 بر روی مادار

 

 تنظیم کنید. In-69را بر روی پارامترDown(P5) پایم   -4

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 In 68 18 .تنظیم کنید 18بر روی مادار 
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 RS-485تنظیم فرکانس از طریق رابط -5

کنترل و مانیتورکرد. اینورترها های اصللللییا سلللایر ماژول  PLCتوان بم کمک را می اینورتر

وصلل شلده و توسلط آنها کنترل    PCیا PLCبم   RS-485 توانند بم کمک شلبکم و رابطمی

 شوند و یا پارامترهای آن تنظیم و تغییر کند.

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

 است. مااوم  در برابر نویز ❖

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

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

 است. 1000Kbpsلداکثر سرعت   ❖

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

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

 

 

 

 

 مراحل انجام کار:

 قرار دهید.  Frq =6پارامتر  -1

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

 .گیردمی
6 Frq Operation group 

 

  تنظیم کنید.  CM-02نوع پروتکل انتخابی را در -2

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 0 .شودتنظیم می Modbus RTUبر روی

02 CM group 
 1 .شودتنظیم می  LS BUSبر روی 
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3-  ID  اینورتر را درCM-01  .تنظیم کنید 

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 ID 01 اینورتر CM group 

 

 تنظیم کنید.CM-03 سرعت انتاال اطالعات را در  -4

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 1200bps 0سرعت انتاال 

03 CM 

 2400bps 1سرعت انتاال 

 4800bps 2سرعت انتاال 

 9600bps 3سرعت انتاال 

 19200bps 4سرعت انتاال 

 38400bps 5سرعت انتاال 

 

 بم اینورترها بم صورت زیر است:  فرمت انتاال دیتا از کنترلر

 

 

 

 

 
 

بم شرح ذیل است:درسآ برخی از  های مهم 
 

 پارامتر آدرس پارامتر آدرس

0x0007 
سرعت  زمان کاهشنوشتن 

 (DECا
0x0001  ورودی ولتاژخواندن 

0x0008   0 جریان خروجیخواندنx0004  فرمانفرکانس نوشتن 

0x0009 0 خواندن فرکانس خروجیx0005 نوشتن دستور استارت 

 =  استپ0

 = راستررد1

 =   پررد2

0x000A  0 خروجی ولتاژخواندنx0006  اسرعت  زمان افزایشنوشتنACC) 
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هرتز را تنظیم کنیم. نا م اعشار را برداشتم و عدد    49.15خواهیم مادار فرکانس  برای مثال می

باشد کم  می1333کنیم معادل هرز این عدد برابر کم دسیمال است را بم هرز تبدیل می  4915

 کنیم.ثبت می commandمربوط بم فرکانس   0004در آدرس 

 

 :Labviewاجرا شده در نرم افزار  برنامه نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Multi-stepای)تنظیم فرکانس چند مرحله-6

نمود.  8توان تا دیجیتال می پایم ورودی 3در این روش با استااده از   فرکانس مختلف را تنظیم 

اگر هیچکدام های مورد نیاز و فرکانس آن را تنظیم کنید.  توانید گامبا استااده از جدول زیر می

مشخص شده   Frqاکم در   command  ورودی دیجیتال فعال نبود فرکانس برابر فرکانس 3از 

 است( خواهد بود.

P3 P4 P5 Fx/Rx speed step 

- - -  command گام صار 

 - -  St1  1گام 

-  -  St2  2گام 

  -  St3  3گام 

- -   bA 53  4گام 

 -   bA 54  5گام 

-    bA 55  6گام 

    bA 56  7گام 

 



ایمن تابلو  پارس تجهیز   یمهندس  شرکت  
 

  39  
 

 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  
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فعال باشند اینورتر در فرکانس تنظیم شده درگام  S2و S1برای مثال زمانی کم کلیدهای  

 سوم کار خواهد کرد.

 

 مراحل انجام کار:

 تنظیم کنید.0.00 فرکانس فرمان را در پارامتر   -1

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0-400 0.00 Operation group 

 

 تنظیم کنید. Frqهای تنظیم فرکانس را در پارامتریکی از روش  -2

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0-8 Frq Operation group 

 

 مورد نظر خود را تنظیم کنید. یفرکانسهای گام -3

 گروه پارامتر مقدار توضیحات

 فرکانس گام اول

0-400 Hz 

St1 

Operation group فرکانس گام دوم St2 

 St3 فرکانس گام سوم

 53 فرکانس گام  هارم

bA group 
 54 فرکانس گام پنجم

 55 فرکانس گام ششم

 56 فرکانس گام هاتم
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 .های زیر را تنظیم کنیدورودیP5 و  P4,P3های برای فرمان از طریق ترمینال   -4

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 7 67 

In  8 68 

 9 69 

 

 

 Jogفرکانس 

زمانی کم شلما در  .شلوداسلتااده می سلخت افزاری اینورتر تسلت بیشلتر برای Jog فرکانس از

 Jogها برای انجام تسللت اولیم نیاز بم یکبار تسللت کردن اینورتر خود دارید از فرکانس پروژه

 .کنیداستااده می

اعموم را در سللرعت مشلل  در ورودی اینورتر، کنترل لرکت موتور تنها با یک کلید شللما ان  خص 
بم لالت قبلی برمی ما بم کمک   .گرددسللرعت خیلی پایین( دارید و با برداشللتن کلید، موتور 

 کنترل موتور را در اختیار خود قرار دهیم.توانیم بم صورت دستیمی  Jogفرکانس  

 

 

 

 

 

 
 

 کار:مراحل انجام

 .تنظیم کنید dr-11را در پارامتر Jogفرکانس  -1

 

 .تنظیم کنید  In-69را در پارامتر  Jogعملیاتفرمان  -2

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Jog 0-400(Hz) 11 dr groupفرکانس 

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 P5). 6 69 In groupشوداترمینالفعال می Jogفرمان عملیات 
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3-  ACC Time  را برای فرکانسJog  .تنظیم کنید 

 

4-  DEC Time برای فرکانس  تنظیم کنید.  Jogرا 

 

پارامترهای زیر  پررد یا راستررد بودن فرکانس  -5  را تنظیم کنید. Jogتوسط 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 P4). 46 68شوداترمینالراستررد فعال می Jogفرمان عملیات 

In 
 P5). 47 69شوداترمینال پررد فعال می Jogفرمان عملیات 

 

 

 

 

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0-600 12 dr group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0-600 13 dr group 
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ایمن تابلو  پارس تجهیز   یمهندس  شرکت  
 

  43  
 

 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 پدکی  طریق  توقف از  اندازی وراه -1
 

 مراحل انجام کار:

 قرار دهید. drv=0پارامتر  -1

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Start/stop 0 پداز طریق کی drv Operation group 

 

 کند.را فشار دهید اینورتر با فرکانس تنظیم شده شروع بم کار می RUN دکمم   -2
 

توانید جهت  رخش موتور میdr-20 طریق پارامتر  اگر جهت  رخش موتور بر عکس بود از  -3
 را عوض نمایید.

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 f راستررد رخش بم صورت 

drc Operation group 
 r  رخش بم صورت  پررد

 

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

 
 

 1مد  های فرمانطریق ترمینال  توقف از اندازی وراه -2

 .باشدها جهت  رخش راستررد و دیرری جهت  رخش  پررد میدر این مد یکی از ترمینال
 

 کار:انجام مراحل 
 

 قرار دهید. drv=1پارامتر  -1

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Start/stop 1 1مد  های فرمانترمینال از طریق drv Operation group 

 

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

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 In group 65 0 .شودجهت  رخش راستررد تعریف می P1ترمینال 

 

پارامتر P2ترمینال   -3  کنید.بم صورت  پررد تنظیم runجهت   IN-66را توسط 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 In group 66 1 .شودجهت  رخش  پررد تعریف می P2ترمینال 
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 2های فرمانطریق ترمینال  توقف از  اندازی وراه -3

  Start/Stopهلا جهلت  رخش راسلللتررد و  پررد دیرری جهلت در این ملد یکی از ترمینلال
 .باشدمی

 

 کار:انجاممراحل 
 

 قرار دهید. drv=2پارامتر  -1

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Start/stop 2 2های فرمانترمینال از طریق drv Operation group 

 

پارامترP1 ترمینال  -2  تنظیم کنید.  Start/Stopجهت   In-65را در 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 In group 65 0 .شودتعریف می Run/Stopجهت فرمان  P1ترمینال

 

 کنید.تنظیم جهت  رونری  رخش  In-66پارامتر را در P2ترمینال -3

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
جهت  رخش  پررد یا راستررد تعریف  P2ترمینال

 .شودمی
1 66 In group 

 

 

 

 

S1 S2 RUN/STOP 
ON OFF RUN/FWD 

OFF ON RUN/REV 

OFF OFF STOP 

ON ON STOP 

 

 کلید چرخش راستگرد

 کلید چرخش چپگرد
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S1 S2 Start/Stop 
ON OFF RUN/FWD 

OFF ON STOP 

OFF OFF STOP 

ON ON RUN/REV 

  
 RS-485 طریق ارتباط  توقف از  اندازی وراه -4

 

 کار:انجاممراحل 

 قرار دهید.  drv=3پارامتر

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Start/stop ارتباط  از طریقRS-485 3 drv Operation group 

 

   RS-485ادامم مرالل همانند تنظیم فرکانس از طریق

 
 

5-3-wire 

 شستی  این تااوت کم باشد باهای فرمان میطریق ترمینال  توقف از اندازی واین پارامتر همان راه

P1 وP2   مشخص ها موتور در جهت  زدن هرکدام از شستی کند. باعمل می کلیدیک   مانند

 باشد.می STOPبرای  P3 رخد و ترمینال می نظر شده در فرکانس مورد

 پارامتر آدرس

0x0005 نوشتن دستور استارت 

 استپ= 0

 = راستررد1

 =  پررد2

 

 START/STOPکلید 

 کلید تعیین جهت چرخش

 



ایمن تابلو  پارس تجهیز   یمهندس  شرکت  
 

  46  
 

 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 کار:انجام مراحل 
 

 قرار دهید. drv=1پارامتر  -1
 

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
Start/stop 1 1های فرمان ترمینال از طریق drv Operation group 

 

پارامتر P1ترمینال   -2  بم صورت راستررد تنظیم کنید. runجهت   In-65را توسط 
 

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 In group 65 1 .شودجهت  رخش راستررد تعریف میP1 ترمینال

  

 

پارامتر P2ترمینال   -3  کنید.بم صورت  پررد تنظیم runجهت   In-66را توسط 
 

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 In group 66 2 .شودمیجهت  رخش  پررد تعریف P2 ترمینال

 

 .تنظیم کنید In-67پارامتر را در wire-3 عملیات فرمان -4

 

 :مربوطه    بندیسیم
 

 

 
 

 

 

 

 

رد شروع بم  ررا یک بار فشار دهیم اینورتر در جهت راست   S1، بم محض اینکم شستی    S3با فعال بودن  

 کار خواهد کرد.

 

 

 گروه پارامتر  مقدار توضیحات
 P3). 14 67 In groupاترمینال شودفعال می wire-3فرمان عملیات 

 

S1 

S2 

S3 
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 (carrier)فرکانس حامل تغییر

هایی  شده و سپس بم صورت پالس DC دانیم در یک اینورتر در ابتدا برر ورودیهمان ور کم می

ها در نهایت و در کنار یکدیرر متناظر با  شود و این پالسبا عرض متااوت در خروجی ظاهر می

های ایجاد شده توسط  فرکانس پالسبم   شودخواهد بود کم بم موتور اعمال می  ACیک شکل موج

افزایش فرکانس کریر موجب کاهش نویز   .گویندمی  Carrier Frequency  اینورتر فرکانس لامل 

گردد ولی در عین لال باعث افزایش تلاات توان قابل شنیدن و همچنین تلاات توان موتور می

تر برای د شکل موج سینوسیاگر فرکانس کریر بیشتر باش  .و دمای باالتر در اینورتر خواهد شد

می فراهم  کم هارمونیکموتور  موج شود  شکل  یک موتور  کم م لوب  دارد  را  کمتری  های 

ای این فرکانس را م ابق نظر خود در محدوده شود.سینوسی است کم بوسیلم ژنراتور تولید می

 تغییر دهید.  KHz 15-1  بین

 تنظیم کنید.  Cn-04فرکانس لامل مورد نظر را در پارامتر

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Cn 04 15-1 تغییر فرکانس لامل

 

آن را با مادار زیادی فعال کنید موجب کاهش صدای  Cn-04اگر در لین تنظیم مادار  توجه:

مادار این   گردد، پس درتنظیمموتور ولی افزایش تلاات گرمایی، نویز و جریان نشتی اینورتر می

 را داشتم باشید.کافی  دقت
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 (Torque Boostافزایش دستی گشتاور )

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

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

بیش از لد باال باشلد، باعث میسلرعت در شلود کم  های پایین جلوگیری شلود. وقتی تنظیمات 

بیش از اندازه گرم شلود. توجم داشلتم   را بم اندازه کافی  گشلتاور میزان تاویت  باشلید کمموتور 

 انتخاب نمایید.

 مراحل انجام کار:
 

 قرار دهید. dr-15=0پارامتر  -1

 

  تنظیم کنید.  dr-16پارامتر در ( راForwardایماتمادار افزایش گشللتاور در لالت مسلل   -2

 ابرلسب درصد(

 

  تنظیم کنید.  dr-17( را در پارامترREVERSEمادار افزایش گشللتاور در لالت معکوسا  -3

 ابرلسب درصد(

 

 

 

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 dr Group 15 0 فعال نمودن افزایش دستی گشتاور

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 dr  Group 16 %15-0 افزایش دستی گشتاور مستایماراستررد(

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 dr  Group 17 %15-0 مستایما پررد(افزایش دستی گشتاور 

 



ایمن تابلو  پارس تجهیز   یمهندس  شرکت  
 

  50  
 

 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 ای( و رلهQ1ترمینال خروجی ترانزیستوری) 

توانید ترمینال خروجی ترانزیستوری و جدول زیر می OU-31 ،OU-33با استااده از پارامتر 
Q1  از پارامتر  ،رلم ترمینال  جهت انتخاب  .های مختلف فعال کنیدرا در زمان ایلمیا رOU-31  

انتخاب ترمینال پارامتر Q1و جهت  برابر ماادیر جدول زیر  OU-33از  قرار   استااده کنید و 

 .دهید
 

 

 و برای انتخاب خروجی ترانزیستوری  OU-31 ای از پارامتررلمهای  صورت انتخاب خروجی در

کنید و OU-33پارامتر از نظر جدول قرار دهید. استااده  بم    برابر ماادیر مورد  بخواهیم  اگر 

 OU-31های دیجیتال عمل کند یکی از پارامترهایشدن اینورتر یکی از خروجی  Runمحض 

 کنیم.تنظیم می 14را برابر  OU-33و

 

عمل OU-33پلارامتر    G100در ملدل   توجهه: و در ملدل  کبرای  برای  G100Cرد رللم دوم 

 عملکرد خروجی ترانزیستوری می باشد.
 

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

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

دارید کم باید ماادیری مثل فرکانس و جریان موتور را بخواند، بم رالتی   PLCمثال وقتی یک

بم  PLCهای آنالوگ درایو، اتصال بمتوان از ترمینالمی نظر  برقرار کرد تا اطالعات مورد   را 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 5 اضافم بار

OU-31 
 اانتخاب رلم(

 

OU-33 

ا انتخاب ترمینال 

خروجی 

 ترانزیستوری(

OU 

 6 اضافم بار اینورتر

 8 کنندهآالرم فن خنک

 10 ولتاژاضافم 

 11 لالت ولتاژ کم

 12 افزایش دمای اینورتر

 13 از بین رفتن دستور

Run 14 شدن اینورتر 

 16 درلین کارکرد ثابت موتور
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

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

بار یا گشتاور بین  ندین درایو موازی میکارکرد تاسی خروجی آنالوگ  باشد. مثال، میم  توان 

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

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

 تورها تاسیم خواهد شد.و بار بین مو

 شود:با توجم بم ماادیر زیر انتخاب می  OU-01خروجی آنالوگ توسط پارامتر

 

  .شودانتخاب و تنظیم می Aoخروجی آنالوگ و س ح آن توسط ترمینال 

آنالوگ مادار خروجی  تجهیزات  ،اگر از  ورودی  کنید، این مادار میگیری استااده  اندازه  برای 

 کند:های مختلف تغییر میگیریم ابق با خصوصیات اندازه

 

 

 

 

 
 

 

 

 فعال/غیر فعال بودن چپگرد یا راستگرد

باشللد  در جهت جهت راسللتررد و هم  هم دربخواهید موتور    اگر  -1  پررد  رخش داشللتم 

 تنظیم کنید. 0 روی را بر  Ad-09پارامتر

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

01 OU 

 1 .شودجریان خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می
 2 .شودخروجی آنالوگ انتخاب میولتاژ خروجی بم عنوان 

 3 .شوداینورتر بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می DCولتاژ ارتباط 

 4 .شودگشتاور خروجی بم عنوان خروجی آنالوگ انتخاب می

 گروه  پارامتر مقدار توضیحات
 OU 05 (%)100-0 مادار تغییر برلسب درصد           
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

  1برابر  را  Ad-09پارامتر  فاط در جهت  پررد  رخش داشلللتم باشلللد  بخواهید موتور  اگر  -2

 تنظیم کنید.

 

  2برابر  را  Ad-09پارامتر  فاط در جهت راسلتررد  رخش داشلتم باشلد  بخواهید موتور  اگر  -3

 تنظیم کنید.

 

 

 کنندهکنترل فن خنک
 

 کننده در حین اجراسازی فن خنکفعال  -1

کننده شلروع بم کار گر پس از روشلن نمودن اینورتر یک فرمان عملیاتی اجرا شلود، فن خنکا

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

 .شودمتوقف می

 

 دائم فعال  -2

 شود.کننده فعال میبم محض روشن شدن اینورتر فن خنک

 

 کنترل دما -3

  خاص  ایدرجم اگر دمای هیت سینک اینورتر باالتر ازکننده در ابتدا خاموش است و فن خنک

 .شودمی کننده فعالباشد، فن خنک

 گروه  پارامتر مقدار توضیحات
 Ad 09 0 .باشدجهت  رخش بم هر دو طرف می

 گروه  پارامتر مقدار توضیحات
 Ad 09 1 .کندفاط در جهت  پررد عمل می

 گروه  پارامتر مقدار توضیحات
 Ad 09 2 .کندفاط در جهت راستررد عمل می

 گروه  پارامتر مقدار توضیحات
 Ad 64 0 سازی در لین اجرافعال

 گروه  پارامتر مقدار توضیحات
 Ad 64 1 بم صورت دائم فعال
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

 

 PIDکنترل

دهد. این سیستم کنترلی  های ما را کاهش میباشد کم خ ایک سیستم کنترلی می  PIDکنترل

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

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

پایم  PIDهمین سیستم کنترل کرده  بم عنوان  شدن اینکم  اند. برای واضحو اساس استااده  تر 

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

 کردند.ها استااده میها برای انجام کنترلموجود نبود از انسان

 

 سیستم کنترل اتوماتیک:
 

اتوماتیک دیرر نیازی بم اپراتور نیست. در این روش با استااده از یک سیستم در سیستم کنترل  

دقیقکار تمامی  PIDکنترل بم صورت کامال  را  کنترلرسنسور  ،های یک اپراتور  ها انجام ها و 

   !…ل جانی و مالی ونم خ ای انسانی دارد و نم مسائ کمدهند می
 کند؟  رونم کار می  PIDلال این سیستم کنترلی

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

بم صورت وایرلس هم بم تازگی کند االبتم  منتال می  PIDها بم کنترلرآب داغ را از طریق سیم

باالی کوره خوانده شده با  PIDشود( و کنترلرانجام می عددی کم قبال  باتوجم بم عددی کم از 

گاتیم کم ما   PIDکند کم همخوانی دارد یا خیر؟  ون قبال بم کنترلر  تنظیم شده، ماایسم می

سم خواهد کرد! کنترلر بعد از یکننده دو عدد را مااخواهیم. لاال کنترلدرجم می  50مثال دمای

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

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

 .شعلم کم و زیاد شده و دمای آب باالی کوره تنظیم گردد

 

 

 گروه  پارامتر مقدار توضیحات
 Ad 64 2 سازی با کنترل دمافعال
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

 

 

 

 

 

 

در شکل بم وضوح استااده از یک سیستم کنترلی شرح داده شده است. یک شیر کنترلی هم 

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

زیاد می گاز را کم و  یک  PID کنترل  کند.اتوماتیک  یعنی کنترل هوشمندانم یک پارامتر از 

لولم،   فرآیند صنعتی از قبیل: لولم، کنترل دبی آب در یک خط  کنترل فشار آب در یک خط 

 یک سیستم دمنده، کنترل دمای یک سالن.کنترل فلوی هوای  

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

ساعات روز خوب بوده و ساکنین مشکلی از بابت فشار آب نخواهند داشت ولی طباات باالتر در 

ت فشار آب مشکل خواهند داشت. ساعات مختلف روز و بستم بم مصرف ساکنین ساختمان از باب

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

 کند:کار میزیر  کنند و این پمپ توسط یک سیستم تشخیص فشار بصورت  می

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

ها  لولم   و این خود بعضی مواقع باعث ایجاد یک ضربم درکند اور بم سرعت شروع بم کار میو موت

لولممی بم سیستم  نم تنها  زند بلکم باعث خرابی پمپ نیز  کشی صدمم میگردد کم این موضوع 

دوباره خاموش میمی بم مادار دلخواه موتور  رسیدن فشار  بم محض  گردد. روشن و گردد( و 

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

لولماید موتور و پمپ میعمر م گردد و ها تثبیت نمیگردد و در ضمن هیچ وقت فشار داخل 

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

کنترل شود. در این لالت از یک سنسور   PIDموضوع کافیست موتور توسط یک اینورتر بصورت  
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خط لولم بایستی استااده نمود. بلوک دیاگرام نحوه کار بصورت زیر   تشخیص فشار آب در مسیر

 باشد:می

 

 

 

 

 

 

شلود محلی جهت تنظیم فشلار دلخواه در سلیسلتم خواهد دیده می قبلهمان ور کم در شلکل  

نماید اینورتر ( کم اپراتور میSVبود ا تواند فشلللار دلخواه آب مصلللرفی را از آن محل تنظیم 

(  SV( و با ماداراPVا را از طریق سنسور نصب شده در خروجی پمپ خواندهمادار فشار خط 

( باشلد  SV( کمتر از مادار فشلار تنظیم شلدهاPVکند اگر فشلار خطاتنظیم شلده ماایسلم می

دهد تا فشلار بم مادار م لوب تنظیم شلده برسلد و بم محض دور موتور را بم آرامی افزایش می

بم مادار تنظیم شلده  بم هر دلیلی ا مثال بم دلیل  دور را ثابت نرم میرسلیدن فشلار  دارد و اگر 

ها( فشلار خط باالتر از مادار تنظیم شلده بشلود دور موتور توسلط کنندهبسلتم شلدن شلیر مصلرف

یابد تا جایی کم دیرر نیازی بم کارکرد پمپ نباشللد کم در اینصللورت پمپ  اینورتر کاهش می

 گردد.دوباره سیکل باال تکرار می گردد و بم محض کاهش فشارکال خاموش می

 
 

 : G100توسط اینورترهای    PIDکنترل
 

 مراحل انجام کار:

 قراردهید.  AP-01=2پارامتر-1

 

پارامتر  -2  تنظیم کنید.  AP-21نوع فیدبک خروجی را با استااده از 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 AP Group 01 2 .شودفعال می PIDکنترل 
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 کنید.تنظیم AP-30و AP-29کننده را در پارامترهایمحدوده خروجی کنترل  -3

 

 تنظیم کنید. AP-20پارامتر در  ( راsetpointکننده امرجع کنترل  -4

 

 را تنظیم کنید.  P,I,Dاز طریق پارامترهای زیر   -5

 

 

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

 تنظیم کنید. AP-19مادار مرجع را در پارامتر -6

 

 باشد.قابل مشاهده می AP-17مادار مرجع در پارامتر  -7

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0 گردد.ولت تنظیم می 0-10بر روی 

21 AP Group 
 2 گردد.ولت تنظیم می 0-5بر روی 

 3 گردد.تنظیم می مپرآمیلی 0-20بر روی 

 4 گردد.تنظیم می RS-485بر روی 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 کننده باال فرکانسمحدود

0.1-400 
29 

AP Group 
 30 ین فرکانسیمحدودکننده پا

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0 .گرددپد تنظیم میاز طریق کی

20 AP Group 

 1 .گرددولت تنظیم می -10~10طریق ورودی از

 3 .گرددپد تنظیم میطریق ولوم روی کی از

 4 .گرددتنظیم می مپرآمیلی 0-20طریق ورودی  از

 5 .گرددتنظیم می RS-485طریق ورودی  از

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

AP Group  ضریبI 32-0.1 .گرددتنظیم می(S) 23 

 24 (S)30-0 .گرددتنظیم می Dضریب 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 AP Group 19 - .گرددتنظیم می Setpointمادار 
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 باشد.قابل مشاهده می  AP-18مادار فیدبک در پارامتر  -8

 

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

 

 را در پارامتر زیر تنظیم کنید. sleep frequencyمادار  -10

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 AP Group 17 - .شود ادرصد یا فرکانس(مادار مرجع نمایش داده می

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 AP Group 18 - .شود ادرصد یا فرکانس(مادار فیدبک نمایش داده می

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Sleep delay time 0-9999 S 37 AP Groupتنظیم 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Sleep frequency 0-400 38 AP Groupتنظیم 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 wake up level 0-100 % 39 AP Group  تنظیم
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کنند، پس از اینکم فرکانس بم مادار بم افزایش می شلللروع درشلللکل فور فیدبک و فرکانس
کند تا رسللید، فرکانس شللروع بم کم شللدن می setpointماکزیمم خود و فیدبک بم مادار 

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

شلود. اگر مادار فیدبک کمتر ایم صلبر کرده و سلپس خاموش میتنظیم کرده sleep delayدر

ایم پایین  تنظیم کرده  wake up levelشلللود بم اندازه مالداری کم در   setpointاز مالدار  
 .کندآمده و پس از رد شدن از این مادار دوباره پمپ شروع بم کار کردن می

 

  اصول عملکرد کنترلر
بخشد در این لالت ما خ ای  وارد عمل شده و عملکرد سیستم را بهبود می P کنندهابتدا کنترل

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

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

بم سیستم اضافم خواهد گردید کم نامناسب  UNDERSHOOT, OVERSHOOT زیادی

دلیل کنترل باشد.می ناخواستم را D کنندهبم همین  نوسانات  این  عمل شده و  لذف    وارد 

 شود.تر میکند و پاسخ سیستم سریعمی
کنیم کم یک پمپ آب در یک سللاختمان  ند طبام جهت تامین فشللار خط فرض می  مثال: 

خواهیم فشلار آب مصلرفی را توسلط کنترل دور اسلت و میلولم آب مصلرفی سلاکنین نصلب شلده  

لولم ثابت باقی بماند و سلاکنین طباات  پمپ بم نحوی کنترل نماییم کم همیشلم فشلار آب در 

باالتر السللاس افت فشللار ننمایند. فشللار خط لولم آب مصللرفی توسللط یک ترنسللمیتر فشللار 

شلود. برای این متصلل شلده خوانده می بار کم بم اینورتر  10تا  0آمپر و میلی  20تا   4دوسلیمم 

برابر   AP-21کلار برابر   AP-20و (mA 20-0ا0را  روی کی ا 0را  کنیم. پلد( تنظیم میاز 

رفتم و AP-19 ثابت بماند، برای این کار بم پارامتر Bar 5ما این اسلللت کم فشلللار در  هدف

کنیم. مادار تنظیم می  50برابر AP-20مادار آن را با اسلتااده از روش انتخاب شلده در پارامتر

پلارامترهلای میAP-30 و    AP-29ملاکزیمم و مینیمم فرکلانس را در  کنیم. در این تنظیم 

برابر  Wake upمثال مادار یعنی بم محض اینکم    1را    setpointدرصللد از مادار 1قرار داده 

 sleep delayو  45را برابر   sleep frequencyکم شللد پمپ شللروع بم کار کند و مادار 

time   برابر  ثانیم تنظیم کردیم.5را 
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داده  ریشرای ی کم خروجی م لوب بدست نیامد، باید تغی را درP,I,D  ،با توجم بم ماادیر فور

باشیم. 5آمپراخروجی سنسور( فشار میلی  10تا در   بار را داشتم 

 

 برای کنترل فرکانس:  Low/Highمحدوده  

 .تنظیم شود  Ad 1=24-برای استااده از این محدوده الزم است پارامتر  

 گروه پارامتر نام پارامتر توضیحات
 24 انتخاب محدوده فرکانسی قرار دهید 1را برابر  Ad-24مادار 

Ad Group ،26 محدودیت فرکانس باال شودبیشتر نمی فرکانس از این مادار 

 25 محدودیت فرکانس پایین شودمادار،کمتر نمیفرکانس از این 
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 پرش از ورودی فرکانس های مشخص

پروژه ها مشلاهده می شلود کم در زمان کار اینورتر و موتور،د برخی از قسلمت های  ر برخی از 

بم نوسللان کرده و صللداهای ناهنجاری را   تولید  مکانیکی دسللتراه های همجوار با آن شللروع 

آن قسلللمت های مکانیکی   کنند کم علت آن برابری برخی از فرکانس های طبیعی موتور ومی

توان آن فرکانس ها را شلناسلایی کرده و از روی آنها پرش کرد تا توسلط این تابع می  می باشلد.

نیاتد.  این اتاار 

ورودی جریان  توجم داشلتم باشلید این قابلیت تنها در ورودی های آنالوگ با تغییر ولتاژ و   ✓

 .دردسترس خواهد بود

 

 مراحل انجام کار:

 قرار دهید.  Ad-27=1پارامتر  -1

 

 فرکانس های مدنظر برای پرش را در پارامتر های زیر قرار دهید:  -2

 

در محلدوده    :توجهه فرکلانس کلاری  پرش    Ad-28~Ad-33تنظیملات  کلم فرکلانس هلای 

 در دسترس نمی باشد.  ،باشندمی

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Ad group 27 1 انتخاب فرکانس پرش فعال می شود

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 محدود کننده پایین فرکانس پرشاولین 

0.1-400 Hz 

28 

Ad group 

 29 اولین محدود کننده باال فرکانس پرش

 30 دومین محدود کننده پایین فرکانس پرش

 31 دومین محدود کننده باال فرکانس پرش

 32 سومین محدود کننده پایین فرکانس پرش

 33 سومین محدود کننده باال فرکانس پرش
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 ACC/DEC Timeفرکانس مرجع برای  

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

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

ثانیم    10هرتز باشلد و زمان افزایش و کاهش   dr-20  )60بم عنوان مثال اگر فرکانس ماکزیمما

ثانیم طی می کند و زمان کاهش نیز همین مادار خواهد   10هرتز را در   60باشلند، از صلار تا 

  10زمان افزایش هرتز  و   Command 30هرتز ، فرکانس  60بود، یا اگر فرکانس ماکزیمم 

کند زیرا مرجع فرکانسلی  ثانیم طی می  5هرتز را در   30ثانیم باشلد پس از اسلتارت از صلار تا 

 همان فرکانس ماکزیمم می باشد.

 مراحل انجام کار:

 .قراردهید  bA-08=0پارامتر

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 bA group 08 0 ( تنظیم می شودdr-20بر اساس فرکانس ماکزیمما
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 باشد: Commandاگر زمان افزایش و کاهش سرعت بر اساس فرکانس  -2

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

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

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

باشد ، از صار تا   60هرتز و فرکانس ماکزیمم  30 را در    30هرتز  کند  ثانیم طی می  10هرتز 

بم فرکانس ماکزیمم نمی دهد.  وهیچ اهمیتی 

 قراردهید.  bA-08=1پارامتر

 

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

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

  

 از این پارامتر استااده کنید. ثانیم(   5.25ثانیم،  4.5بم دقت خیلی باالیی نیاز داریدام در مواقعی ک
 

 

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

 مراحل انجام کار:

 را تنظیم می کنیم.  ACC/DECابتدا   -1
 

 کنید.روی ماادیر زیر تنظیم  را برIn-69 و   In-68پارامترهای    -2

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 bA group 08 1 تنظیم می شود commandبر اساس فرکانس 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0 0.01با دقت 

09 bA group 1 0.1با دقت 

 2 1با دقت 
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فرد تنظیم افزایش را در پارامترهای زوج و زمان های کاهش را در پارامتر های   زمان های-3

 (  bA-70~ bA-83ا  کنید.

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 زمان افزایش اول

0-6000 s 

70 

bA group 

 71 زمان کاهش اول

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 82 زمان افزایش هاتم

 83 زمان کاهش هاتم

 

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

 

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Multi Accel/Decel – Low اترمینالP3) 11 67 

In group Multi Accel/Decel – Mid )ترمینالP4 ) 12 68 

Multi Accel/Decel – high )ترمینالP5 ) 49 69 

P3 P4 P5 مقدار Multi Accel/Decel 

- - - ACC/DEC 0 

 - - ACC1/DEC1 1 

-  - ACC2/DEC2 2 

  - ACC3/DEC3 3 

- -  ACC4/DEC4 4 

 -  ACC5/DEC5 5 

-   ACC6/DEC6 6 

   ACC7/DEC7 7 
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 سیم بندی مربوطه:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی تنظیم زمان افزایش و کاهش سرعت

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

 کنید.تنظیم0 را بر روی    Ad-01برای استااده از الروی خ ی پارامتر   -1

 

 کاربردهایی با گشتاور ثابت است.الروی اصلی در این لالت برای  ✓

 کنید.تنظیم 1ی را بر رو  Ad-01پارامتر  منحنیبرای استااده از الروی   -2

 

بم صلورت یکنواخت و بم آرامی صلورت  بم کمک این الرو وضلعیت شلتاب گیری و توقف موتور 

 می گیرد.

پارامترها  و شکل زیر  رونری الروی منحنی را تنظیم کنید:   میتوانید با استااده از 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Ad group 01 0 شودبر روی الروی خ ی تنظیم می

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Ad group 01 1 بر روی الروی منحنی تنظیم می شود
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1-ACC/DEC Start  را در پارامترAd-03  .تنظیم کنید 

 

2-ACC/DEC End  را در پارامترAd-04   کنید.تنظیم 

 

ACC/DEC  :نهایی با استااده از فرمول های زیر بدست می آیند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
ACC Start 1-100(%) 03 Ad group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
ACC End 1-100(%) 04 Ad group 
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 (Stop)  تعیین نحوه توقف

   کم شدن شتاب تا توقف-1

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

 قرار دهید.  Ad-08=0پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای توقف DCاستفاده از ترمز -2

نزدیک بم توقف رسید با فرکانس و زمانی    dcولتاژ  ،در این روش بعد از آنکم سرعت موتور تا 

پارامترها تنظیم می بم استاتور  کم در  موتور تزریق می شود تا شات موتور کامال متوقف کنیم 

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

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

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

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

 .درایو استااده می کنیم dc مواقعی از ترمز

 مراحل انجام کار:
 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 DEC 0 08 Ad groupتوقف از طریق 
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 قراردهید.  Ad-08=1پارامتر  -1

 

 تنظیم کنید.  Ad-17رنا م شروع ترمز یا فرکانس شروع ترمز را در پارامت  -2

 

 .تنظیم کنید  Ad-16مادار ولتاژ ترمز را در پارامتر   -3 

 

 تنظیم کنید.  Ad-15را در پارامتر  DCمدت زمان تزریق جریان    -4

 

 تنظیم کنید.  Ad-14مدت زمان قبل از ترمز را در پارامتر   -5

 

 خالصه ای از مراحل:

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 DC 1 08 Ad groupترمزتوقف از طریق 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات

با تنظیم این پارامتر تعیین می کنیم کم در  م 

 فرکانسی ترمز اعمال شود
0.1-60(Hz) 17 Ad group 

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

  ادر زور داشتم باشد
0-200(%) 16 Ad group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 15 Ad group (S)60-0 در زمان توقف موتورDC مدت زمان تزریق جریان 

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

 اینکم ترمز بریرد  م مدت صبر کند
0-60(S) 14 Ad group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 08 1 فعال می شود DCتوقف  با استااده از ترمز 

Ad group 

 17 60-0.1 نا م شروع ترمز یا فرکانس شروع ترمز

 16 (%)200-0 جریان تزریایمادار 

 15 (S)60-0 مدت زمان تزریق جریان

 14 60-0 ترمز مدت زمان قبل از
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 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

 

 

 

 

 

 

 (Free Runچرخش آزاد به نسبت اینرسی حرکتی تا توقف)-3

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

دستی خاموش می کنیم بم صورت  را  شود مثل زمانیکم موتور  زمان ایستادن آن  و  رها می 

 دارد. بستری بم اینرسی بار

 .قراردهید  Ad-08=2پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Ad group 08 2  رخش آزادتوقف ازطریق
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 مقاومت ترمزی اینورتر

با خ ای اضافم ولتاژ اینورتر مواجم شدید، التماال   را کوتاه کردید ور موتو اگر شما زمان توقف

بم سیستمی مجهز کنید کم بتواند را تخلیم کند. بم این سیستم، اضافی    انرژی باید اینورتر را 

از  گویند کم مااومت ترمزی اینورتر هم یکیترمز دینامیکی اینورتر یا ترمز مااومتی اینورتر می

د. بنابراین با اتصال مااومت ترمز بم اینورتر، ولتاژ اضافی اینورتر آیاجزای این سیستم بم شمار می
شود خ ای اضافم ولتاژ تولید نشود و اینورتر با شتاب شده و موجب می  روی مااومت ترمز تخلیم

 .الزم موتور را متوقف کند

بم این موارد اشاره کرد: نوار ناالماکانوایر(،   توانبعنوان مثال برای کاربرد مااومت ترمز درایو می

 هایی کم تغییر جهت سریع موتور مورد نیاز است.کالسکم جرثایل، سانتریایوژ، فن و کاربرد

 مراحل انجام کار:

 (%EDتنظیم کنید.ا  Pr-66درصد مااومت ترمزی را در پارامتر 

 

ملدت زملان علدم اسلللتالاده از مالاوملت ترمزی در کلل کلارکرد اینورتر با   Pr-66پلارامتر توجه: 

 کند.تنظیم می بم صورت درصد  مااومت ترمزی را

 

 (STARTراه اندازی) تعیین نحوه

 نظر شدن شتاب تا رسیدن به فرکانس مورد زیاد -1

  کند.شروع بم افزایش میسرعت موتور در زمان تنظیم شده 

 قرار دهید.  Ad-07=0پارامتر 

 

 
 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Pr Group 66 (%)30-0 درصد مااومت ترمزی

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 ACC 0 07 Ad groupاز طریق  راه اندازی



ایمن تابلو  پارس تجهیز   یمهندس  شرکت  
 

  70  
 

 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 در هنگام راه اندازی DCاستفاده از ترمز  -2

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

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

DC  .استااده کنیم 

 .قرار دهید  Ad-07=1پارامتر 

 

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

Ad group 
 13 (%)200-0 تزریای در هنرام راه اندازی  dcولتاژ

 

 

 

 

 

 

 (Dwell frequency)  فرکانس تثبیت

پارامتر از می زمانی این  در کنیماستااده  باشیم موتور  نیاز داشتم  یک فرکانس مشخص،   کم 

 .شروع بم لرکت کند سپسلحظم ای متوقف شده  

 مراحل انجام کار:

 تنظیم کنید.  Ad-20را در پارامتر  (ACC)بم هنرام صعود فرکانس تثبیت  -1

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 DC 1 07 Ad groupترمز از طریق  راه اندازی
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

 کنید.تنظیم  Ad-21پارامتر  را در زمان تثبیت  -2

 

 تنظیم کنید.  ADV-22( را در پارامترDECفرکانس تثبیت بم هنرام نزولا  -3

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 عملیات ذخیره سازی انرژی

 پذیرد:این قابلیت از دو طریق صورت می

 عملیات ذخیره سازی دستی -1

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
فرکانس تثبیتافرکانس لحظم متوقف شدن 

 (ACCدر
0.1-400(Hz) 20 Ad group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 ACC 0-60(S) 21 Ad groupدر  مدت زمان تثبیت

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
تثبیتافرکانس لحظم متوقف شدن فرکانس 

 (DECدر
0.1-400(Hz) 22 ADV group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 DEC 0-10(S) 23 ADV groupمدت زمان تثبیت در
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

درصد ولتاژ را کاهش دهیم، بم این صورت کم موتور درهنرام راه اندازی   30میتوانیم تابا این کار  

رسد ، اینورتر با استااده از فیدبک جریان، باردار بودن یا نبودن موتور را بم ولتاژ نامی خود می

درصد کاهش می دهد و   30دار نبودن موتور، اینورتر ولتاژ را تا رتشخیص می دهد؛ درصورت با

 شود.می ین امر سبب کاهش مصرف برر و ذخیره انرژیهم

 

با محاسلبم خودکار مادار انرژی ذخیره شلده بر اسلاس جریان نامی و جریان بی   ولتاژ خروجی 

 .شودباری موتور تنظیم می

 

 سازی اتوماتیکذخیرهعملیات  -2

 

با محاسللبم خودکار مادار انرژی ذخیره شللده بر اسللاس جریان نامی و جریان   ولتاژ خروجی 

 شودباری موتور تنظیم میبی

 

 خروجی تنظیم ولتاژ

کم س ح ولتاژ  باشد و مناسب موتورهایی استولتاژ خروجی اینورتر میاین پارامتر برای تنظیم 

 باشد.می ورودی ولتاژ از کمتر کاری آنها

با استااده از پارامتر  ولت است.  380ولت و موتور شما   420برای مثال در من ام ای ولتاژ پیک   

 توانید ولتاژ خروجی درایو را کم کنید.زیر می

 نحوه تنظیم:

 تنظیم کنید.  IOvدرپارامتر را نظر مورد ولتاژ 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Ad group 51 (%)30-0 مادار کاهش ولتاژ بم صورت درصد

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 ADV group 50 2 .شودسازی اتوماتیک فعال میعملیات ذخیره
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

Power-on Run 

 شود:با استااده از این پارامتر اینورتر بم محض وصل شدن برر شروع بم کارکرده و استارت می

 باشد. 2یا    1باید برابر   drv پارامتر  -1

 

 قرار دهید.  Ad-10=1پارامتر   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توابع حفاظتی

 (ETHگرمای الکترونیکی) -1

بیش ازلد مجازبرای اینورتر تعیین میتوسللط این پارامتر  در موتور وجود   کنیم کم اگرگرمای 

نماید. داشت، خروجی اینورتر را  ق ع 

 کار:مراحل انجام

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 180-480 vol Operation group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Start/stop 1/2 ازطریق ترمینال های فرمان drv operation group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Power-on Run  10 1 شودفعال می Ad group 
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

نظیم توابع لااظتی را تن نظر پس از فعال شللدعملیات مورد   PRT-40از طریق پارامتر  -1

 کنید.

 

 کنید.تنظیم Pr-42 پارامتر در  ازجریان نامی( را  س ح گرمای الکترونیکیادرصدی  -2

 

عبللوری از موتللور  -3  درصللدی در صللورت بللرای لالللت پیوسللتم را بللم مادار اضافم جریللان 

 تنظیم کنید.  Pr-43پارامتر

 

 تنظیم کنید.Pr-41 پارامتر درا ر  کننده موتورنوع خنک  -4

 

 بار اضافه هشدار -2

 کار:انجاممراحل 

 کنید.  تنظیم Pr-18 پارامتر در  را  اضافم بار س ح هشدار  -1

 

 کنید. تنظیم Pr-19 پارامتر در را  اضافم بار هشدارمدت زمان   -2

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0 فعال است.غیر

40 PRT group 
خروجی اینورتر مسدود شده و موتور کار آزاد انجام 

 دهد.می
1 

 2 کند.پس از کاهش سرعت توقف می

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Pr group 42 (%)200-50 دقیاماز موتور برای یک مادار اضافم جریان عبوری 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
لت لا ازموتور برای مادار اضافم جریان عبوری

 پیوستم
50-180(%) 43 Pr group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0 خنک کاری با فن خود موتور

41 Pr group 
 1 خنک کاری با فن مجزا

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

 شود بار صادر
30-120(%) 18 Pr group 
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

 دهید. قرار OU-31=5 پارامتر  -3

 

 

 لغزش اضافه بار  -3

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

 شود.می ق ع خروجی اینورتر

 کار:مراحل انجام

 کنید.نظیم  بار را تاضافم  لغزش  ن نظر پس از فعال شدعملیات مورد   -1

 

لغزش    -2  .کنید  تنظیمPr-21 پارامتر در را  باراضافم س ح 

 

 .کنیدتنظیم Pr-22 پارامتر در را مدت زمان اضافم بار  -3

 

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 19 Pr group (S)30-0 اضافم بار هشدارمدت زمان 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 OU group 31 5 شودانتخاب می 1خروجی رلم ای 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0 فعال است.غیر

20 PRT group 
 ی اینورتر مسدود شده و موتور کارخروج

 دهد.آزاد انجام می
1 

 2 کند.پس از کاهش سرعت توقف می

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Pr group 21 (%)200-30 کندمشخص می را میزان اضافم بار

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
-Prثانیم اضافم بار مشخص شده در  ند

 طول بکشد 21
0-60 s 22 Pr group 
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

FDT 

 در  م فرکانس هایی عمل کنند.ها ها تعیین میکنیم کم رلم   FDTبم کمک 

 

• FDT-1 

ا20: فرض کنید فرکانس را در  مثال  باند فرکانسی  پهنای  و  کرده  را  (OU-58هرتز تنظیم 

( تنظیم کرده اید. پس از راه اندازی FDT1ا0 رلم خروجی را برابر عدد    هرتز قرارداده اید.10

بر  5 موتور وقتی فرکانس بم ، ( از فرکانس تنظیم شده رسید2تا کمتراپهنای فرکانسی تاسیم 

 ، رلم خروجی عمل خواهدکرد.15یعنی فرکانس  

 

 مراحل انجام کار:

 (command frequencyرا تنظیم کنیدا فرکانس مورد نظر خود  -1
 

 تنظیم کنید. OU-58پهنای باند فرکانس ق ع را در پارامتر-2

 

پارامتر  رلم    نحوه عملکرد-3  تنظیم کنید.  OU-31~32را در 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 58 OU group (Hz)400-0 پهنای باند فرکانس ق ع

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 OU group 32-31 1 کندعمل می FDT1با توجم بم شرایط 
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 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

• FDT-2 

نمایان شدن رلم این است  FDT-2شرط فعال شدن  خروجی  کم فرکانس دستور و فرکانس 

 (Command frequency=FDT frequencyا  باید برابر باشند

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

با توجCommand frequencyا عملکرد رلم خروجی  نا م  باند(  پهنای  بم  تعریف شده  م 

ولی در  تغییر می نمایان شدن    FDT-2کرد  فرکانس  و  بم این کم فرکانس دستور  با توجم 

 خروجی ها باید برابر هم باشند با افزایش فرکانس دستور رلم خروجی عمل نخواهد کرد.

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

  ( قرار داده اید.FDT-2ا  1ا برابرر  OU-31~32تنظیم کرده اید.پارامتر  30( را برابرOU-57ا

نموده اید در نصللف پهنای باند    10نیز در  اپهنای باند فرکانسللی( را  OU-58پارامتر  تنظیم 

 رلم خروجی عمل خواهند کرد.هرتز   OU-57) 25ا کمتر از فرکانس نمایان شلدن خروجی ها

رلم   (Commandانلدازیادر این للاللت برخالف للاللت قبلل در صلللورت تغییر فرکلانس راه  

 خروجی عمل نخواهد کرد.

 مراحل انجام کار:

 (command frequencyرا تنظیم کنیدا فرکانس مورد نظر خود  -1
 

 تنظیم کنید.  OU-58پهنای باند فرکانس ق ع را در پارامتر-2

 

 تنظیم کنید.  OUT-31~32را در پارامتر رلم خروجی   نحوه عملکرد  -3

 

 تنظیم کنید. OU-57را در پارامتر   عمل خواهد کردخروجی  فرکانسی کم بعد ازآن رلم  -4

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 58 OU group (Hz)400-0 پهنای باند فرکانس ق ع

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 OU group 32-31 2 کندعمل می FDT2رلم با توجم بم شرایط 



ایمن تابلو  پارس تجهیز   یمهندس  شرکت  
 

  78  
 

 eamentablo.co.ltd  اینستاگرام :  

 

 eamentablo.comآدرس سایت :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FDT-3 

در نصلف این مادار قبل و   (  OU-58ا در این شلرایط رلم با توجم بم پهنای باند تنظیم شلده 

اگر بم این صللورت کم   عمل خواهند کرد.  (  OU-57ا بعد فرکانس نمایان شللدن خروجی ها

  باشد،  30( برابر    OU-58ا و فرکانس نمایان شدن خروجی  10( برابر    OU-58ا  پهنای باند

 هرتز ق ع  35فرکلانس   در  و  کردهعملل  هرتز 25در فرکلانس    (ACCا  بلم هنرلام بلاال رفتن

هرتز  25در  هرتز عمل کرده و  35( در فرکانس DECا  کاهش سلرعتدر زمان و خواهند شلد

 ق ع خواهند شد.

 احل انجام کار:مر

 (command frequencyرا تنظیم کنیدا فرکانس مورد نظر خود  -1
 

 تنظیم کنید.  OU-58پهنای باند فرکانس ق ع را در پارامتر-2

 

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

عمل خواهد کرد باند  
0-400(Hz) 57 OU group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 58 OU group (Hz)400-0 پهنای باند فرکانس ق ع
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 تنظیم کنید.  OUT-31~32را در پارامتر رلم خروجی   نحوه عملکرد  -3

 

ق للع خواهللد شللد را در  و وصلللای  رلللم آن خروجللی فرکانسللی کللم بعللد و قبللل از -4

 تنظیم کنید. OUT-57پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 

• FDT-4 

( در فرکانس نمایان شدن خروجی ACCا  افزایش فرکانسبم هنرام   خروجی  در این شرایط رلم

( در نصف  DECافرکانس   زمان کاهش  در و ( وصل شده و عمل خواهند کردOUT-57هاا

باند   اپهنای  فرکانس  از  اگر OUT-58فرکانسی کمتر  عنوان مثال  بم  شد.  خواهند  ق ع   )

افزایش فرکانس  بم هنرام    خروجیباشد، رلم 10پهنای باند برابر و باشد  30( برابرOUT-57ا

ق ع  25( در فرکانس  DECافرکانس    زمان کاهش در عمل کرده و  30( در فرکانس ACCا

 خواهند شد.

 مراحل انجام کار:

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

 تنظیم کنید.  OUT-58پهنای باند فرکانس ق ع را در پارامتر  -2

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 OU group 32-31 3 کندعمل می FDT3با توجم بم شرایط 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 این فرکانس و بابعد از  قبل و ای خروجی رلم

 عمل خواهند کرد توجم بم پهنای باند
0-400 Hz 57 OU group 
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 تنظیم کنید.  OU-31~32را در پارامتر رلم خروجی   نحوه عملکرد  -3

 

تنظیم  OU-57را در پارامتر کم درآن خروجی رلم ای وصلل و ق ع خواهند شلد  رکانسلیف  -4

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای با رله  ی تفاوت خروجی ترانزیستور

  2های باالتری ا تواند جریانای میعمده تااوت شلان در میزان جریان دهی اسلت. خروجی رلم

  میلی آمپر   500آمپر( بلدهلد در للالیکلم خروجی ترانزیسلللتوری جریلان خروجی اش للداکثر 

 تااوت بعدی این دو در ولتاژ کاری اسللت. خروجی رلم ای می تواند در ولتاژ  .می تواند باشللد

DC    ولت(، و هم  نین  30تا   5ابازه AC   ولت( کار کند. در لالیکم خروجی   250تا   5ابازه

ولت(، و مزیت عمده ترانزیسلتوری سلرعت باالی سلوئیچ زنی   26  ااسلت DC ترانزیسلتوری فاط

کیلوهرتز تا   20هرتز اسللت در لالیکم در خروجی ترانزیسللتوری   1اسللت. در خروجی رلم ای 

 .کیلوهرتز است  100

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 58 OU group (Hz)400-0 پهنای باند فرکانس ق ع

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 OU group 32-31 4 کندعمل می FDT4با توجم بم شرایط 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
رلم خروجی در این فرکانس و با توجم بم 

باند عمل خواهند کردپهنای   
0-400 Hz 57 OU group 
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 درو کنیممی  استااده ای رلم  خروجی از کاربردهاییشود کم در ممی  با این توضیحات مشخص

 .استااده کرد خروجی ترانزیستوری از باید کاربردهایی  م

 

Speed search 

شده و شات موتور   بم هر دلیلی خروج درایو ق ع  شود، ضربم شدیدی ایجاد    Free runاگر 

 کنند.این پارامتر استااده می وگیری از این کار ازلآید، برای جشده و خرابی بزرگی بم بار می

 مراحل انجام کار:

 قراردهید.Ad-10=1 پارامتر  -1

 

 بم صورت زیر تنظیم کند. Cn-71را با استااده از پارامتر   Speed searchلالت های -2

 

 
 

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

فعال است و اگر نا م سوئیچ نمایش داده شده پایین باشد،  باشد، بیت مربوطم تنظیم شده و  

 باشد.غیر فعال می

 

 

 

 

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
POWER-ON RUN 10 1 شودفعال می Ad group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Cn group 71 0000 تنظیم بیت های موجود
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 تصللادر شللود درایللو بللم لاللل  RUNبم هللر دلیلللی فرمللان روشن باشد:  1اگر بیت  -2-1

Speed search  می رود. 

 روشن باشد: راه اندازی دوباره پس از ریست شدن خ ا. 2اگر بیت    -2-2

برر( 3اگر بیت    -2-3  روشن باشد: شروع مجدد پس از یک وقام آنیاق ع و وصل لحظم ای 

بم محض  4اگر بیت    -2-4 بوده و  روشن باشد: برای لالتی است کم برر بم مدت طوالنی ق ع 

 کند.وصل شدن برر شروع بم راه اندازی می

 

 عملکرد تایمر

باشد. با استااده   می  ورودی  برای توابع  ند منظوره  عملکرد میعملکرد تایمر  توانید از این 

 خروجی های رلم ای و ترانزیستوری را بعد از یک زمان معین فعال کنید.

 

 مراحل انجام کار:

پارامتر  -1  عملکرد تایمر را فعال کنید. In-65~69با استااده از 

 

 های رلم ای یا ترانزیستوری را تنظیم کنید.عملکرد خروجی -2

 

پارامتر    -3 از  یا    OU-55با استااده  رلم ای  های  خروجی  فعال شدن  از  قبل  مدت زمان 

 ترانزیستوری تنظیم کنید.

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Timer In 69~65 38 شودفعال می In group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Timer out  35-31 28 شودفعال می OU group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 0-100(s) 55 OU group 
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پارامتر    -4 از  یا   مدت زمان قبل از OU-56با استااده  رلم ای  غیرفعال شدن خروجی های 

 ترانزیستوری تنظیم کنید.

 

 

 

 

 

 

 حفاظت از قطع فاز ورودی و خروجی

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

 شود:طبق ماادیر زیر تنظیم میبا توجم بم شکل و  Pr-05پارامتر  

 

 

 

 

 

 

 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات

 0-100(s) 56 OU group 

 گروه پارامتر مقدار)باینری(  توضیحات
 01 نمایش می دهد خروجی راق عی فاز 

05 Pr group 
 10 ق عی فاز ورودی را نمایش می دهد
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Automatic Restart 

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

 شود.نویز و غیره استااده می

 مراحل انجام کار:

 قراردهید.Pr-08=1 پارامتر  -1

 

تنظیم  Pr-09تعداد دفعاتی کم اینورتر اجازه دارد عمل ری استارت انجام دهد را در پارامتر   -2

 کنید.

 

بار ری استارت شدن را در پارامتر  -3  تنظیم کنید.  Pr-10زمان تاخیر برای هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analog Hold 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Automatic Restart  08 1 شودفعال می Pr group 

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
 Pr group 09 10-0 تا ده مرتبم این عمل می تواند تکرار شود

 گروه پارامتر مقدار توضیحات
Automatic Restart  600-0 شودفعال می(s) 10 Pr group 
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 را ثابت نرم داریم.توانیم فرکانس کاری با استااده از این قابلیت، در ورودی های آنالوگ می

 .قراردهیدIn-65~69=21 پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Analog Hold  69-65 21 شوداعمال می In group 

 


