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فصل اول
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به نام آنکه جان را فکرت آموخت

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

پیشگفتار
زنده یاد حسین دهقان پیشکسوت و پدر اتوماسیون صنعتی ایران  ,در طول حیات پر ثمرشان نهایت سعی شان را در جهت رشد و بهبود صنعت
کشور انجام دادند و کارنامه پربار این بزرگمرد ایرانزمین و این فرزند شایسته یزد  ،چنان درخشان و پربار است که به سادگی از کنار آن نمیتوان
گذشت  ،اقداماتی در جهت خدمت به مردم که در چندین دهه از حیات ایشان هریک حائز ارزش و اعتبار بسزایی است .
زنده یاد حسین دهقان در طول زندگی حرفه ایی خویش همواره با دید فنی دقیق مشکالت و کمبودهای صنعت را تشخیص داده و با تفکری
علمی در راستای حل مشکالت پیشتاز و رهگشا بودند  .بزرگمرد اتوماسیون صنعتی ایران همواره با اندوخته ی عظیمی از علم و تجربه و
رهنمودهای کارگشا روشنگر راه جوانان و صنعتگران در علم اتوماسیون صنعتی بودند و ایشان نهال کامیاب مرام را در سال  2731کاشته  ,رشد و
پرورش دادند و به درخت تنومند امروز تبدیل کردند .
از اقدامات مثمر ثمر ایشان می توان رفع نیازهای صنعت کشور از نظر تأمین تجهیزات صنعتی مورد نیاز مانند , Inverter , Servo Drive
 HMI , PLCو  ....با ارائه خدمات پس از فروش بی نظیر  ,کارآفرینی و ایجاد شغل برای جوانان  ,نشر کتب متعدد آموزشی و تأمین امکانات و
نیازهای آموزشی صنعتگران  ,دانشگاه ها و مراکز فنی حرفه ایی در سراسر کشور را نام برد .
کامیاب مرام با بهره مندی از کادر مت خصص و با برخورداری از دانش فنی و تالش در جهت جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات مناسب و راهکار
های فنی  ،به عنوان یکی از اثرگذاران بازار اتوماسیون شناخته شده و در روند توسعه ی صنایع کشور سهم به سزایی داشته است  .کیفیت باال ،
قیمت مناسب و تنوع باالی محصوالت باعث شده که گستره ی وسیعی از تجهیزات پیش روی مشتریان قرار گیرد و آن ها بتوانند بر اساس نیاز،
محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایند و این به عنوان یکی از افتخارات کامیاب مرام به عنوان یک برند برتر در زمینه ی اتوماسیون صنعتی
محسوب می شود.
گروه کامیاب مرام
زمستان 9316
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به نام خداوند جان و خرد

مقدمه
در این کتاب سعی بر شرح تمام نکات نصب و راه اندازی و پارامترهای درایو  VFD-C2000بوده است و عمده ی مطالب آن از منوال انگلیسی
اینورتر  C2000استخراج گردیده و برای درک بهتر منوال انگلیسی این راهنما در اختیار خوانندگان قرار می گیرد  .با استفاده از این کتاب دانش
پژوه با مدهای مختلف کنترل درایو و پارامترهای مورد نیاز آن آشنایی پیدا می کند و می تواند به تنظیم درایو و اجرای پروژه خود بپردازد یا اگر
درایو از قبل نصب شده و نیاز به هر تغییری در پارامتر ها بود  ,کاربر با استفاده از این کتاب بتواند به خواسته خود دست یابد .
حال به تفصیل هریک از فصول پیش رو می پردازیم :
در فصل دوم مشخصات کلی درایو  C2000و قابلیت های آن  ,فصل سوم و چهارم ابعاد و نکات مربوط به رعایت فواصل در نصب درایو ,
فصل پنجم مقاومت ترمز و لزوم استفاده از آن  ,فصل ششم کلیه نکات مربوط به  EMC , Earthingو لزوم استفاده از راکتورها توضیح داده شده
است  .در فصل هفتم طرز کار و قابلیت های کیپد درایو  , C2000در فصل هشتم کاربر با تمام ترمینال های اصلی و ترمینال های کنترل
دیجیتال و آنالوگ آشنایی پیدا می کند .در فصل نهم مشخصات و کارایی کارت های متنوع درایو  C2000معرفی می گردد  .در فصل دهم کاربر
با نرم افزار  VFDSoftو کارایی آن که مختص اینورترهای دلتا است  ,آشنا می گردد .
در فصل یازدهم کاربر می تواند به کلیه پارامترها و تنظیمات آن به طور خالصه دسترسی داشته باشد و در فصل دوازدهم به شرح و تفصیل کلیه
پارامترها و توضیحات آن که مورد استفاده اصلی کاربران است پرداخته شده است .
درفصل سیزدهم کلیه کدها و خطاهای درایو و در فصل چهاردهم عملکردهای  STOو لزوم استفاده از آن شرح داده شده است  .فصل پانزدهم در
رابطه با  PLCداخلی درایو  ,کلیه توضیحات برای برقراری ارتباط با آن و همچنین نمونه برنامه جهت برنامه ریزی  PLCداخلی شرح داده است .
با استفاده از این کتاب دانش پژوه با مدهای مختلف کنترل درایو و پارامترهای مورد نیاز آن آشنایی پیدا می کند  ,امید است خواننده گرامی با
استفاده از این مجموعه بتواند به درک بهتر از توضیحات و عملکرد هرپارامتر و نحوه پارامتردهی درایو دست یابد .
در پایان از استاد گرامی زنده یاد حسین دهقان پدر اتوماسیون صنعتی ایران  ,که همواره دلسوزانه روشنگر و یاری رسان اینجانب در این مسیر
بودند  ,یاد می کنم و این کتاب را به عنوان یادگاری دیگر از ایشان به صنعتگران عزیز تقدیم می نمایم .

با سپاس و آرزوی موفقیت روز افزون
اهدا میرزاحسین کاشانی
زمستان 6931
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فصل دوم
مشخصات کلی درایو C2000

تن 
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-2-6 راه اندازی درایو :
 .1از ولتاژ ورودی درایو مطابق پالک روی درایو قبل از اعمال برق به ورودی آن اطمینان حاصل کنید .
 .2قبل از وصل برق ورودی  ,تمام سیم بندی های برق سه فاز ورودی درایو ” , “R/L1, S/L2, T/L3کابل های ”U/T1, V/T2,
” W/T3متصل به موتور ,اتصال کنترل برد درایو به برد  POWERو متصل بودن کیپد درایو به آن اطمینان حاصل کنید .
 .3مراقب باشید اشتباها به ترمینال خروجی  U,V,Wبرق سه فاز متصل نکنید.
 .4به منظور افزایش ایمنی بین ترمینال های ورودی اینورتر و برق از فیوز و کنتاکتور استفاده نمایید .
 .5از قرار دادن هرگونه کلید  ,کنتاکتور و غیره بین موتور و ترمینال خروجی اینورتر جدا خودداری کنید .
 .6قبل از راه اندازی دستگاه از استاندارد بودن سیستم ارت استفاده شده اطمینان حاصل کنید و درایو و موتور و تجهیزات
جانبی باید به ارت متصل شوند.
 .7حتما از سیستم ارت مناسب مطابق شکل زیر استفاده نمایید و سیم زمین را به ترمینال یا پیچ بدنه متصل نمائید .از اتصال
سیم نول به ارت دستگاه خودداری فرمایید.

 .8ارت دستگاه درایو و بدنه فلزی تجهیزا ت جانبی ضروری می باشد تا آسیبی به افراد و تجهیزات ناشی از ولتاژهای
باال وارد نشود .
 .9هنگام سرویس و بررسی داخل دستگاه همواره پس از قطع برق اینورترها  ،خازن های داخلی شارژ می مانند .ابتدا چند دقیقه
صبر کنید تا همه  LEDهای درایو خاموش شوند و خازن های داخلی تخلیه گردند  ,سپس پوشش درایو را باز کنید.
 .11درایو در محیط مناسب درون تابلو برق و به دور از تابش مسقیم نورآفتاب  ,رطوبت  ,براده های آهن  ،سنگ  ،چوب ،گرد و غبار نصب
گردد .
 .11در نصب تجهیزات جانبی درایو و موتور مانند فیوزها  ,چوک های DCو  ACدر ورودی و خروجی به نکات ذکر شده در این راهنما
توجه نمایید .
 .12به یاد داشته باشید که درایوها ممکن است باعث ایجاد نویزهای الکترومغناطیسی و هارمونیک برروی شبکه برق شوند
و بر سایر تجهیزات الکترونیکی تاثیر بگذارند  ،بنابراین هنگام نصب و راه اندازی درایو به توصیه ها و رعایت
استانداردهای ذکر شده در این راهنما توجه نمایید.
 .13شرایط محیط :
دمای کاری ( -25~70 C :بدون محافظ گردوغبار تا  ) 50Cدمای نگهداری -25~70 C :
فشار هوا حین کار  :از  86تا  116کیلو پاسکال
ارتفاع نصب  :حداکثر  1000متر از سطح دریا

فشار هوا نگهداری 70~106 KPa :
رطوبت :کمتر از 95%
10
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 .14قبل از اتصال اینورتر به موتور با توجه به اطالعات مندرج بر روی پالک موتور  ,از نحوه سیم بندی موتور ( ستاره/مثلث ) اطمینان حاصل
نمایید.
 برای تعیین نوع سربندی موتور باید به ولتاژ خروجی درایو و مشخصات پالک موتور توجه کنید .به طورمثال برای درایو
 C2000که خروجی درایو  983ولت است و موتوری با پالک  223مثلث و 983ستاره  ,سربندی موتور باید ستاره بسته شود.
 .15هنگام راه اندازی درایو نسبت به هر گونه هشدار در صفحه نمایش دستگاه توجه نمایید و قبل از راه اندازی مجدد ،
اشکاالت را رفع نمایید.
 .16بعد از روشن کردن درایو  ,توسط کیپد تنظیمات موردنظر را انجام دهید و در تنظیمات از تغییر پارامترهایی که با آنها آشنایی
ندارید بپرهیزید .
با رعایت نکات فوق  ,با فرکانس پایین درایو را  RUNکنید و سپس فرکانس را افزایش دهید.
 .17هنگام تنظیمات ابتدا مقادیر نامی پارامترهای موتور را در پارامترهای مربوطه وارد نمایید.

11
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 -2-2نحوه خواندن پالک درایو :
قبل از نصب ،ابتدا پالک دستگاه خریداری شده را خوانده و از مناسب بودن مقدار جریان دهی و ولتاژ آن با
موتور تحت کنترل این درایو اطمینان حاصل نمائید.
برای اطالع از جریان های ورودی و خروجی به جدول مشخصات درایو مراجعه کنید .

12
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 -2-9نحوه تعریف مدل اینورترهای دلتا :

13
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 -2-4تعریف شماره سریال :
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 -2-5شرایط محیط :
دمای نگهداری -25~70 C :
فشار هوا حین کار  :از  86تا  116کیلو پاسکال

فشار هوا حمل و نقل 70~106 KPa :

ارتفاع نصب  :حداکثر  2000متر از سطح دریا

رطوبت :کمتر از 95%

شرایط کار و نگه داری درایو
 -25 oC ~ +70 oCدمای نگهداری
 -25 oC ~ +70 oCدمای حمل و نقل
 Max. 95%رطوبت حین کار

دمای محیط
رطوبت

 Max. 95%رطوبت نگه داری و
حمل و نقل
 86 to 106 kPaفشار هوا ی حین

فشار هوا

کار و نگهداری

شرایط محیط

 70 to 106 kPaفشار هوای حمل و
نقل

ارتفاع مناسب برای کارکرد نرمال درایو  0~1000mاست .
در ارتفاع  , 1000~2000mبه ازای هر 133متر افزایش ارتفاع  0.5℃ ,از
دمای هوا کاسته شده و  5درصد از مقدار نامی جریان دهی درایو کم می شود .
بطور مثال برای ارتفاع از سطح دریا  1500متر ،که  500متر بیشتر می

درحین کار

ارتفاع

باشد  ,باید  11 = 5×2درصد از جریان نامی خروجی کم کنید پس باید درایوی با
توان باالتر انتخاب کنید  .ماکزیمم ارتفاع مجاز برای کارکرد درایو  5333متر است.

1.0mm, peak to peak value range from 2Hz to 13.2 Hz; 0.7G~1.0G range from
13.2Hz to 55Hz; 1.0G range from 55Hz to 512 Hz. Comply with IEC 60068-2-6

15
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-2-1دمای مناسب در حین کار درایو :
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 -2-7جدول مشخصات درایو: C2000

18
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مقدار فرکانس کریر را به صورت تنظیمات کارخانه ایی تنظیم کنید  .برای اطالعات بیشتر دیاگرام پارامتر  06-55را مالحظه بفرمایید .



در مدهای کنترلی  FOC senrorless, TQC+PG, TQC sensorless, PM+PG , PM sensorlessباید مقدار
جریان را کاهش دهید  .برای اطالعات بیشتر به  06-55رجوع کنید .

19
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-2-8قابلیت های درایو  C2000به طور خالصه :

1: V/F
کنترل دور با گشتاور راه اندازی باال 2:
 3: VF+PGمدهای مختلف کنترل درایو

کنترل دور با فیدبک انکد ر

c2000
کنترل دور با فیدبک انکد ر

4: FOC+PG

کنترل گشتاور با فیدبک انکدر

5: TQC+PG
6: FOC sensorless
7: TQC sensorless
8: PM +PG
9: PM sensorless

گشتاور تا  %051یا باالتر در فرکانس . 0.5 Hz

گشتاور در هنگام راه اندازی

در حالت  ، FOC + PGگشتاور راه اندازی می تواند در فرکانس  Hz 0به  150%برسد.
 4نقطه قابل تنظیم در منحنی  V/Fو quadratic

منحنی V/F

کارکرد عادی  :ماکزیمم  160%از گشتاور
Torque limit
کارکرد سنگین  :ماکزیمم  180%از گشتاور
دقت گشتاور
5%

مدل  VFD185C43Aو مدل های باالتر از آن دارای کنترل  PWMهستند.

کنترل فن

مدل  VFD150C43Aو مدل های پایینتر از آن دارای کنترل سوییچ ON/OFF
هستند.
کارکرد عادی 0.01 ~ 600.00 Hz :

بیشترین فرکانس
خروجی )(Hz

کارکرد سنگین 0.00 ~ 300.00 Hz :
20
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فرمان فرکانس مرجع به صورت دیجیتال 0.01%, -10℃~+40℃ :

دقت خروجی فرکانس

فرمان فرکانس مرجع به صورت آنالوگ 0.1%, 2510℃ :

ورودی دیجیتال 0.01Hz :

رزولوشن فرکانس

ورودی آنالوگ 0.03 X max. output frequency/60 Hz (11 bit) :

خروجی

کارکرد عادی :
قابلیت تحمل  ٪120اضافه جریان به مدت  6دقیقه در هر  5دقیقه را دارد .
قابلیت تحمل  ٪ 160اضافه جریان به مدت  9ثانیه در هر  93ثانیه را دارد .

کارکرد در هنگام
اضافه بار

کارکرد سنگین :
قابلیت تحمل  ٪150اضافه جریان به مدت  6دقیقه در هر  5دقیقه را دارد .

( اضافه جریان )

قابلیت تحمل  ٪ 180اضافه جریان به مدت  9ثانیه در هر  93ثانیه را دارد .

 , -10V~+10,ورودی پالس فرکانس باال 0~+10V, 4~20mA, 0~20mA,

 0.00~600.00/0.0~6000.0ثانیه

فرمان فرکانس مرجع

زمان ACC/DEC
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کنترل گشتاور  ،سوئیچ کنترل سرعت  /گشتاور ،
کنترل حلقه باز و حلقه بسته
اتوتیونینگ پارامترهای موتور به طور استاتیک و دینامیک برای کنترل برداری بهتر
کنترل  ، Zero-Servoعملکرد دقیق در برابر قطع لحظه ایی برق speed ،
search
 ,تشخیص اضافه گشتاور
 ، Torque limitبرنامه ریزی درایو برای  05مرحله سرعت مختلف ( ماکزیمم) ،
دستورات کنترل اصلی
امکان سوئیچ به زمان افزایش و کاهش شتاب مورد نظر ( ،) ACC/DEC
تنظیم زمان  ACC/DECدر منحنیS-
جبران کننده لغزش ) ، (slipجبران کننده گشتاور  ،فرکانس ، JOG
تنظیمات حد باال/پائین فرکانس ،
تزریق جریان  DCو ترمز در شروع و توقف حرکت
کنترل ( PIDهمراه با تابع  sleep-wake upبه منظور کاهش مصرف و استهالک
موتور )
قابلیت صرفه جویی در مصرف انرژی  ،قابلیت برقراری ارتباط مدباس – RS-485
( از طریق پورت  RJ45روی برد دستگاه ،بیشترین سرعت ) 115.2 kbps
ریست خطاهای رخ داده  ،قابلیت کپی تنظیمات پارامترها در کیپد
تابع تنظیم اتوماتیک ولتاژ )  ( AVRبه هنگام تغییر در ولتاژ ورودی و ثابت نگه داشتن
ولتاژ خروجی
کنترل سرعت و گشتاور حلقه بسته با دقت باال
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محافظت موتور

محافظت توسط رله حرارتی الکترونیکی

برای درایو های : 460V

محافظت در برابر اضافه جریان

محافظت در برابر اضافه جریان تا  220%جریان نامی
کارکرد عادی  :تا  170~175%جریان نامی
کارکرد سنگین  :تا  180~185%جریان نامی
سیستم حفاظتی قوی برای حفاظت درایو و موتور

محافظت در برابر اضافه ولتاژ

 :460Vزمانی که ولتاژ باس  DCاز  820Vباالتر رود  ،درایو  Stopخواهد شد.
محافظت در برابر

سنسور دما به صورت داخلی در درایو تعبیه شده است .

افزایش دما
محافظت در برابر  stallدر حین  ACC/DECو سرعت ثابت
جریان نشتی بیشتر از  50%جریان نامی درایو می باشد.

محافظت در برابر stall
حفاظت در برابر جریان نشتی
grounding

گواهینامه ها



در تنظیمات ماکزیمم رنج فرکانس خروجی به فرکانس کریر و مد کنترلی درایو نیز توجه داشته باشید.
به پارامترهای گروه  01-00و  06-55رجوع کنید .
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فصل سوم
ابعاد درایو
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: 5.5 KW  تا0.75 KW ابعاد درایو از-3-1
Frame A
VFD007C43A/E; VFD015C43A/E; VFD022C43A/E; VFD037C43A/E; VFD040C43A/E;
VFD055C43A/E

Frame
W
A1 130.0

250.0

[5.12]

[9.84]

H

W1

H1

D1*

S1

Φ1

Φ2

Φ3

170.0

116.0

236.0

45.8

6.2

22.2

34.0

28.0

[6.69]

[4.57]

[9.29]

[1.80]

[0.24
]

[0.87]

[1.34]

[1.10]

D
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: 7.5 KW  تا15 KW ابعاد درایو-3-5
Frame B
VFD075C43A/E; VFD110C43A/E; VFD150C43A/E

26
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: 30KW  تا18.5 KW ابعاد درایو از-3-3
Frame C
VFD185C43A/E; VFD220C43A/E; VFD300C43A/E

Frame
W
C1 250.0

[9.84]

H
400.0

D
210.0

[15.75] [8.27]

W1

H1

D1*

S1

Φ1

Φ2

Φ3

231.0

381.0

92.9

8.5

22.2

34.0

50.0

[0.33
]

[0.87]

[1.34]

[1.97]

D1*: Flange mounting
[9.09] [15.00] [3.66]
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: VFD370C43S; VFD450C43S  مدل های45KW  و37KW ابعاد درایو-3-4
Frame D0
D0-1: VFD370C43S; VFD450C43S;

Fram
W
e
D0-1
280.0

H1
500.0

D
255.0

W1
235.0

H2

H3

D1*

D2

S1

S2

475.0

442.0

94.2

16.0

11.0

18.0

[3.71]

[0.63]

[0.43]

[0.71]

D1*: Flange mountin
[11.02] [19.69] [10.04]

[9.25]

[18.70] [17.40]
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: VFD370C43U; VFD450C43U  مدل های45KW  و37KW ابعاد درایو-3-2
Frame D0
D0-2: VFD370C43U; VFD450C43U;

Fram W
H
D W1 H1
H2
H3 D1* D2
S1
S2
Φ1
Φ2 Φ3
e 280. 614. 255. 235. 500. 475. 442. 94.2 16.0 11.0 18.0 62.7 34.0 22.0
D0-2
0
4
0
0
0
0
0
[3.71 [0.63 [0.43 [0.71 [2.47 [1.34 [0.87
D1*:
Flange
mounting
[11.0 [24.1 [10.0 [9.25 [19.6 [18.7 [17.4
]
]
]
]
]
]
]
2]
9]
4]
]
9]
0]
0]
29

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

: VFD550C43A; VFD750C43A  مدل های75KW  و55KW ابعاد درایو-3-2
Frame D
D1: VFD550C43A; VFD750C43A

W
Frame
D1 330.0

[12.99]

H
-

D

W1

H1

H2

H3

D1*

D2

275.0 285.0 550.0 525.0 492.0 107.2 16.0

S1

S2

11.0

18.0

[10.8 [11.2 [21.6 [20.6 [19.3 [4.22] [0.63] [0.43] [0.71]
3]
2]
5]
7]
7]

30
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-
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: VFD550C43E; VFD750C43E  مدل های75KW  و55KW ابعاد درایو-3-2
Frame D
D2: VFD550C43E; VFD750C43E

Frame W
H
D2 330. 688.
0
3

D

W1

275.
0

285.
0

H
1
550.

H
2
525.

H
3
492.

0

0

0

D1*

D
2
107. 16.0
2

S
1
11.0

S
2
18.0

Φ1

Φ2

Φ3

76.2

34.0

22.
0

[0.63 [0.43 [0.71 [3.00 [1.34
[12.9 [27.1 [10.8 [11.2 [21.6 [20.6 [19.3 [4.22
]
]
]
]
]
[0.8
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: VFD900C43A; VFD1100C43A  مدل های110 KW  و90 KW ابعاد درایو-3-2
Frame E
E1: VFD900C43A; VFD1100C43A

Frame

W

E1

370.
0

[14.5
7]

H

D

W1

- 300. 335.
0
0

H1

H2

H3

D1*

D2

S1,
S2

S3

589 560. 528. 143. 18.0 13.0 18.0
0
0
0

[23.19D1*: Flange mounting
[0.71 [0.51 [0.71
[11.8 [13.1
] [22.0 [20.8 [5.63
]
]
]
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: VFD900C43E; VFD1100C43E  مدل های110 KW  و90 KW ابعاد درایو-3-2
Frame E
E2: VFD900C43E; VFD1100C43E
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: VFD1320C43A; VFD1600C43A  مدل های160 KW  و132 KW ابعاد درایو های-3-11
Frame F
F1: VFD1320C43A; VFD1600C43A
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Frame F
-3-11ابعاد درایو  132 KWو  160 KWمدل های F2: VFD1320C43E; VFD1600C43E
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Frame G
-3-15ابعاد درایو  185 KWو  220 KWمدل های G1: VFD1850C43A; VFD2200C43A
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Frame G
-3-13ابعاد درایو  185 KWو  220 KWمدل های G2: VFD1850C43E; VFD2200C43E
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3-14-Frame H
H1: VFD2800C43A; VFD3150C43A; VFD3550C43A; VFD4500C43A

H1: VFD2800C43A; VFD3150C43A; VFD3550C43A; VFD4500C43A
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3-05-Frame H
H2: VFD2800C43E-1; VFD3150C43E-1; VFD3550C43E-1; VFD4500C43E-1
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3-01-Frame H
H3: VFD2800C43E; VFD3150C43E; VFD3550C43E
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فصل چهارم
رعایت فواصل در نصب درایو
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رعایت فواصل در نصب درایو :
درایو را در محلی که در معرض دما یا رطوبت باال و یا لرزش اضافی باشد قرار ندهید و حتما به مشخصات شرایط کاری درایو توجه داشته باشید .
در محیط های مرطوب  ،گازهای خورنده ،گردو غبار و یا ذرات معلق فلزی از فیلتر هوا در تابلو استفاده کنید.
درایو باید بصورت عمودی نصب شود و سعی شود که محدودیتی برای عبور جریان هوا از بین پره های رادیاتور ایجاد نشود.
در محفظه تابلو برق در اطراف درایو فضای کافی مطابق جدول زیر در نظر گرفته شود  .در درایو ،فن برای خنک سازی وجود دارد ولی در صورت لزوم
و وجود سایر تجهیزات که باعث افزایش دمای تابلو می شود  ,از فن برای ایجاد گردش هوا در محیط تابلو استفاده کنید .
در شکل های زیر به فواصل مناسب که با توجه به فریم درایو باید رعایت شود  ,توجه کنید :
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با نصب درایوها داخل تابلو در کنار یکدیگر و روی هم باید شرایط عبور جریان هوا جهت خنک شدن آن ها فراهم گردد.
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برای تهویه و خنک سازی درایوها در جدول ذیل مشخص شده است :

 مقدار  Air flowو  heat dissipationذکرشده برای یک درایو است  ,در صورتیکه چند درایو داخل تابلو نصب شده تعداد آن را در مقدار ذکر
شده ی جدول فوق ضرب کنید .
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فصل پنجم
مقاومت ترمز و فیوزها
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-5-1مقاومت ترمز و : Brake unit
در شرایطی که اینرسی بار موتور زیاد است و موتور در حال حرکت باشد و به درایوفرمان توقف بدهید  ,بارموتور را می چرخاند  ،یعنی حالت ژنراتوری
(  ) Regenerationایجاد می شود  .در این حالت موتور چرخانده شده توسط بار  ،ولتاژ زیادی تولید می کند و باعث افزایش ولتاژ  DC-BUSدرایو می
شود  .از طرف دیگر چون خازن های درایو توانایی تحمل ماکزیمم VDC 820را دارند و ولتاژ باالتر به آنها آسیب می رساند  ،مدارات حفاظتی درایو
فعال شده و خروجی با نمایش خطای  OVقطع می شود .به این منظور حتما از مقاومت ترمز مناسب مطابق جدول زیر استفاده کنید  .همین طور در
شرایطی که زمان  Decelerationنیز کم تنظیم کرده اید و نیاز به توقف سریع دارید .
در درایو با توان  30Kwو کمتر از آن ( فریم  , ) A , B ,Cفقط ازمقاومت ترمز در ترمینال های (  ) B1 , B2استفاده کنید زیرا  Brake unitداخلی
دارد و در توان  37Kwو باالتر از  Brake Unitو مقاومت ترمز با هم استفاده کنید  .مقاومت ترمز را باید به  Brake Unitمتصل و Brake Unit
را به درایو متصل کنید.

 به طور مثال در شکل زیر برای درایو 37KWاز یک  Brake unitو  2مقاومت سری و موازی استفاده شده است .
 توجه داشته باشید جمع مقاومت و توان مقاومت ها  15اهم  4811 ,وات و مطابق با مقادیر ذکر شده در جدول زیر می باشد .
برای اطالعات بیشتر به منوال  Braking Unitsدلتا مراجعه کنید :
http://deltakaran.com/Files/1/PDF/Delta-VFDB-Braking-Unit-Users-Manual-VFDB-2015-2022-4030-4045.pdf
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.  مناسب درایو خود را مالحظه کنیدBrake Unit در جدول زیر مشخصات مقاومت ترمز و-5-2
Applicable

*1 125%Braking Torque 10%ED

Motor
Braking Brake
HP kW

Torque
(kg-m)

Unit
4
* VFDB

2
* Max. Brake Torque

*3 Braking Resistor
series for each
Brake Unit

Resistor
value spec.
for each AC
motor Drive

Total
Braking
Current
(A)

Min.
Max. Total
Resistor Braking
Value
Current
(Ω)
(A)

Peak
Powe
r
(kW)

1

0.7

0.5

-

BR080W750*1

80W750Ω

1

190.0

4

3.0

2

1.5

1.0

-

BR200W360*1

200W360Ω

2.1

126.7

6

4.6

3

2.2

1.5

-

BR300W250*1

300W250Ω

3

108.6

7

5.3

5

3.7

2.5

-

BR400W150*1

400W150Ω

5.1

84.4

9

6.8

5.5

4.0

2.7

7.5

5.5

3.7

-

BR1K0W075*1

1000W75Ω

10.2

54.3

14

10.6

10

7.5

5.1

-

BR1K0W075*1

1000W75Ω

10.2

47.5

16

12.2

15

11

7.5

-

BR1K5W043*1

1500W43Ω

17.6

42.2

18

13.7

20

15

10.2

-

BR1K0W016*2

2 series

2000W32Ω

24

26.2

29

22.0

25

18

12.2

-

BR1K0W016*2

2 series

2000W32Ω

24

23.0

33

25.1

30

22

14.9

-

BR1K5W013*2

2 series

3000W26Ω

29

23.0

33

25.1

20.3

-

BR1K0W016*4

2 parallel,
2 series

4000W16Ω

47.5

14.1

54

41.0

25.1

4045*1 BR1K2W015*4

2 parallel,
2 series

4800W15Ω

50

12.7

60

45.6

30.5

4045*1 BR1K5W013*4

2 parallel,
2 series

6000W13Ω

59

12.7

60

45.6

37.2

4030*2 BR1K0W5P1*4

4 parallel

8000W10.2Ω

76

9.5

80

60.8

50.8

4045*2 BR1K2W015*4

2 parallel,
2 series

9600W7.5Ω

100

6.3

120

91.2

60.9

4045*2 BR1K5W013*4

2 parallel,
2 series

12000W6.5Ω

117

6.3

120

91.2

74.5

4110*1 BR1K2W015*10

5 parallel,
2 series

12000W6Ω

126

6.0

126

95.8

40

50

60

75
100

125
150

30

37

45

55
75

90
110
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Applicable

*1 125%Braking Torque 10%ED

Motor
Braking
Brake
HP kW Torque
(kg-m)

Unit

*3 Braking Resistor
series for each
Brake Unit

Resistor
value spec.
for each

*2 Max. Brake Torque
Total

Min.
Resistor

Braking

Value
(Ω)

Max. Total

Peak

Braking

Power

Current
(A)

(kW)

AC motor
Drive

Current
(A)

18000W4Ω

190

4.0

190

144.4

18000W4Ω

190

4.0

190

144.4

21000W3.4Ω

225

3.4

225

172.1

24000W3Ω

252

3.0

252

190.5

36000W2Ω

380

2.0

380

288.8

36000W2Ω

380

2.0

380

288.8

42000W1.7Ω

450

1.7

450

344.2

600

1.1

675

513.0

6 parallel,
175 132

89.4

4160*1

BR1K5W012*12

2 series
6 parallel,

215 160

108.3 4160*1

BR1K5W012*12

125.3 4185*1

BR1K5W012*14

2 series
7 parallel,

250 185

2 series
5 parallel,

300 220

148.9 4110*2

BR1K2W015*10

2 series
6 parallel,

375 280

189.6 4160*2

BR1K5W012*12

2 series
6 parallel,

425 315

213.3 4160*2

BR1K5W012*12

2 series
7 parallel,

475 355

240.3 4185*2

BR1K5W012*14

2 series
6 parallel,

600 450

304.7 4185*3

BR1K5W012*12

2 series

54000W1.3Ω

*1 Calculation for 125 % brake toque: (kw)*125 % *0.8; where 0.8 is motor efficiency.
Because there is a resistor limit of power
consumption, the longest operation time for 10 % ED is 10sec (on: 10 sec. / off: 90 sec.).
*2 Please refer to the Brake Performance Curve for “Operation Duration & ED” vs. “Braking
Current”.
*3 For heat dissipation, a resistor of 400 W or lower should be fixed to the frame and
maintain the surface temperature below 50°C; a resistor of 1000 W and above should
maintain the surface temperature below 350°C.
*4 Please refer to VFDB series Braking Module Instruction for more detail on braking resistor.
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-5-9فیوز و : Non-fuse Circuit Breaker
استفاده از فیوز در ورودی درایو ضروری می باشد که با توجه به توان داریو خود و جریان آن  ,به جدول زیر مراجعه کنید :
مقدار جریان مجاز عبوری از  breakerحدود  1.6تا  2.6برابر جریان نامی ورودی درایو است.
: Non-fuse Circuit Breaker
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: Line Fuse
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فصل ششم
سیستم های  Earthingو EMC
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-1-6سیستم های ارتینگ :
زمین الکتریکی  ,ترمینال زمینی است که در آن دستگاه های الکتریکی که جزیی از مدار الکتریکی هستند به زمین متصل می شوند .
در زمین حفاظتی کلیه قسمت های فلزی تاسیسات الکتریکی که جزئی از مدار الکتریکی نیستند به ترمینال زمین متصل می شوند که باعث ایمنی و
حفاظت جان افراد می شود .
استاندارد های بین المللی  , IEC60364سیستم های ارتینگ را به سه دسته طبقه بندی می کند TN, TT , IT :
حرف اول از سمت چپ  :نوع ارتینگ سیستم برق ( تجهیزات  ) Power Supplyبا زمین الکتریکی را نشان می دهد .
( ژنراتور یا ترانسفورمر )
 : Tیک یا چند نقطه از منبع تغذیه مستقیما به ارت متصل هستند .
 : Iهیچ نقطه ایی از منبع تغذیه به ارت متصل نیست و یا با امپدانس باال به ارت متصل است .
حرف دوم نشانگر نوع اتصال بدنه ها به زمین حفاظتی در داخل تاسیسات است .
 : Tاتصال بدنه های وسایل برقی مستقیما به زمین
 : Nارتباط بدنه وسایل برقی با نقطه ایی از شبکه برق که از طریق یک رسانا به زمین متصل است .
حرف سوم  :وضعیت نول و ارت در سیستم TN
 Earth : Cو  Neutralبه هم وصل شده اند ) PEN ( .

 Earth : Sو  Neutralاز هم جدا هستند ) PE-N ( .
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سیستم : TN
نقطه  ( Neutralهادی نول ) از ژنراتور یا ترانسفورمر ولتاژ پایین ارت شده است  ( .معموال نقطه ستاره در یک سیستم سه فاز )
) ( : Protective earth ( PEهادی حفاظت زمین ) رسانایی که به قسمت های فلزی مصرف کننده متصل می شود .

سیستم : TN-S
 Nو  PEدو رسانای جدا هستند که سمت منبع تغذیه به هم متصل هستند  ( .سیستم سه فاز  5سیمه )
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سیستم : TN-C
در سیستم ( TN-Cهادی نول) و (هادی حفاظت زمین) در محل منبع ولتاژ( ترانس توزیع) با هم یکی شده اند,از این سیستم به ندرت استفاده می شود .

سیستم : TN-C-S
در این سیستم هادی نول و هادی زمین دروقسمت منبع ولتاژ یکی هستند و در قسمت مصرف کننده از یکدیگر جدا می شوند.
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سیستم : TT
در این سیستم هادی نول مستقیما از نقطه ستاره ترانس به سمت مصرف کننده وصل می باشد  ,این سیستم ضریب اطمینان و ایمنی آن نیز باال است.
(سیستم رایج در ایران )

سیستم : IT
در این سیستم نقطه ستاره ترانس مستقیما ارت نشده و با یک واحد امپدانس ارتینگ سری و سپس ارت می شود  ,از این سیستم در شبکه توزیع عمومی
نمی توان استفاده کرد و بیشتر در منابع ولتاژ خصوصی ( مثل بیمارستان ها ) از آن استفاده می شود .در درایو  C2000باید فیلتر داخلی قطع شود و جامپر
 RFIبرداشته شود و در این سیستم فیلتر خارجی هم به اینورتر و سرو درایو نباید متصل شود .
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: RFI Jumper-6-2
جامپر  (Radio Frequency Interference) RFIبرای جلوگیری از تاثیر این تداخالت و نویزهای الکتریکی بر خطوط برق اصلی و درایو به کار
می رود .
در فریم  Aتا : C
مطابق شکل زیر با باز کردن پیچ مربوطه جامپر را بردارید و سپس پیچ را ببندید .
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در فریم  D0تا : H
می توانید بدون بازکردن پیچ  ,جامپر را بردارید .
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ایزوالسیون برد اصلی درایو از زمین :
در صورتیکه سیستم ارتینگ محل نصب اینورتر  ITیا  TNباشد باید جامپر  RFIبرداشته شود  .با جدا کردن جامپر  ,اتصال بین خازن های  RFIداخلی
( خازن های فیلتر ) و فریم سیستم و برد اصلی درایو قطع شده و احتمال آسیب و ایجاد جریان نشتی از بین می رود ( .بر اساس ) IEC 61800-3
نکات مهم در : Grounding


برای ایمنی و حفاظت از جان افراد  ,کارکرد بهتر  ,کاهش نویزهای الکترومغناطیسی  ,دستگاه ها باید به درستی ارت شوند .



از کابل هایی با قطر مناسب برای ارتینگ استفاده کنید .



شیلد کابل ها باید به ارت  Power Regenerative Unitبرای ایمنی متصل شود .



در صورتیکه از تعدادی  Power Regenerative Unitاستفاده می کنید  ,مطابق شکل زیر به ارت متصل کنید :

به نکات زیر توجه داشته باشید :


برای برداشتن جامپر  RFIحتما دستگاه را خاموش کنید .



قبل از برداشتن چامپر از تخلیه ولتاژ در خازن ها اطمینان حاصل کنید .



در صورت برداشتن جامپر  RFIدیگر ایزوالسیون الکتریکی ندارد  .به عبارت دیگر کلیه ورودی و خروجی ها را به صورت ترمینال های
 Low-voltageبا ایزوالسیون الکتریکی  basicمی توان در نظر گرفت .



در صورتیکه  , main powerسیستم  grounded powerاست  ,جامپر  RFIبرداشته نشود .



در زمان  conducting high voltage testsجامپر  RFIبرداشته شود .
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سیستم ارت : IT
در این سیستم نقطه سیستم برق مستقیما ارت نشده و با یک واحد امپدانس ارتینگ سری و سپس ارت می شود .


در این سیستم کابل ارت را از فیلتر  EMCداخلی جدا کنید .



در شرایطی که فیلتر  EMCنیاز است  ,حتما از کابل شیلد دار برای برق ورودی و ترمینال های کنترل درایو استفاده کنید.



از فیلتر  RFI / EMCخارجی استفاده نکنید زیرا باعث آسیب به  Power Regenerative Unitو درایو می شود .

سیستم ارت : TN
جامپر  RFIدر شرایط زیر باید برداشته شود :
در چهار شکل زیر  ,برای جلوگیری از آسیب  Power Regenerative Unitجامپر  FRIرا بردارید .
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-1-9اثر هارمونیک ها و راکتور های  ACدر ورودی و خروجی و راکتور : DC

 جریان ورودی به درایو از شبکه قدرت خطی نیست و یکسوساز ورودی درایو با عث ایجاد هارمونیک می شود  .این هارمونیک ها سبب اعوجاج
در امواج جریانی و ایجاد پیک های ولتاژی می شوند و باید با از بین بردن آن ها  ,از ورود آن به شبکه برق ورودی و از اثر آن ها در سایر تجهیزات
جلوگیری کرد .
درایو با داشتن راکتور  DCبه صورت داخلی در قسمت  DC-BUSهارمونیک های جریان (Total Harmonic Current Distortion
) THIDو پیک های ولتاژی ) (Total Harmonic Voltage Distortionرا از بین می برد و همچنین باعث بهبود ضریب توان می شود .
 درایوهای  C2000با فریم  Dو باالتر (  37KWبه باال ) راکتور (چوک)  DCرا به صورت داخلی دارند که باعث کاهش هارمونیک و بهبود ضریب توان
می شود ولی برای درایوهای فرم  30KW ( A,B,Cوکمتر) که چوک  DCداخلی ندارند  ,می توانید از چوک  DCمناسب مطابق جدول ( )1استفاده
کنید .
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-1-4محدود کردن جریان های هارمونیک  ,راکتور  ACورودی  ,راکتور  ACخروجی :
راکتور (چوک)  ACورودی از یک بوبین سیم پیچی تشکیل شده است که در هنگام عبور جریان از آن ،یک میدان مغناطیسی را تشکیل می دهد.
این میدان مغناطیسی میزان افزایش جریان را محدود کرده و هارمونیک ها را کاهش می دهد و درایو را از امواج و هارمونیک های روی سیستم قدرت
محافظت می کند .با افزایش هارمونیک های پنجم  ,هفتم  ,یازدهم و غیره در شبکه برق ورودی تجهیزات موجود تحت تاثیر این امواج قرار می گیرند و
ضریب توان در اثر توان راکتیو کاهش می یابد  .با استفاده از راکتور (چوک)  ACدر ورودی ( بین درایو و سیستم قدرت ) می توان اثر هارمونیک ها رو
کاهش داد .استفاده از راکتور  ACدر ورودی باعث افزایش ضریب توان  ,حفاظت از درایو در برابر نوسانات ولتاژ و کاهش اعوجاج هارمونیکی می شود.
همچنین در صورتیکه توان منبع تغذیه بیشتر از  500kVAباشد  ,پیک ولتاژ و جریان باعث آسیب به درایو می شود  ,استفاده از این چوک توصیه
می شود .و اینکه طول کابل در ورودی بیشتر از ده متر نباشد .
چوک  ACورودی از یک بوبین سیم پیچی تشکیل شده است که در هنگام عبور جریان از آن ،یک میدان مغناطیسی را تشکیل می دهد .این میدان
مغناطیسی میزان افزایش جریان را محدود کرده و هارمونیک ها را کاهش می دهد و درایو را از امواج و هارمونیک های روی سیستم قدرت محافظت
می کند .بهتر است برای حفاظت بهتر از شبکه و اینورتر و خصوصا از خازن های لینک  , DCهم از چوک ورودی  ACو هم از چوک لینک  DCاستفاده
شود .در مواردی که فاصله درایو و موتور طوالنی است ( بیش از  21متر ) باعث ایجاد ظرفیت خازنی در کابل شده و منجر به افزایش ولتاژ موتور می شود.
پس استفاده از راکتور (چوک) ACخروجی برای کاهش نوسانات  ,حفاظت از ایزوالسیون موتور  ,کاهش صدای موتور و دمای آن و محدود نمودن
اضافه ولتاژ ترمینال های موتور توصیه می شود .جدول ()2
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در اینورتر  C2000در رنج توان های زیر می بایست از راکتور  DCاستفاده کرد :

جدول ()1
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جدول ()2
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-6-5راکتور ( چوک ) : Zero-phase
تداخالت و اعوجاج های رادیویی از باند  AMتا فرکانس  10MHzرا نیز می توان به وسیله راکتور  Zero-phaseمهار کرد و برای تاثیر بهتر می توان
از آن هم در ورودی و هم در خروجی درایو استفاده نمود .در صورتیکه از کابل طویلی برای اتصال بین موتور و درایو استفاده کرده اید  ,استفاده از
 Zero-Phaseبرای کاهش تشعشعات کابل ها توصیه می شود  ( .طول کابل  11تا  21متر یا کمتر باشد) .
 2روش برای نصب  Zero-phaseوجود دارد که بستگی به اندازه  Zero-phaseو طول کابل بین موتور و درایو دارد :
 .1کابل را چهار بار دور  zera-phaseبگردانید و آن را حدالمقدور نزدیک درایو قرار دهید .
 .2کابل ها را مطابق شکل از بین چهار  ( zero-phaseحداقل یک عدد ) عبور دهید  .شکل A

در جدول های زیر مشخصات فیلتر موردنیاز را برای توان های مختلف مشاهده کنید .برای اطالعات بیشتر در مورد سایز فیلتر به منوال مراجعه کنید.
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 EMC-6-6چیست ؟
 EMCمخفف  Electromagnetic Compatibilityبه معنی سازگاری الکترومغناطیسی می باشد .و به معنی این که یک دستگاه یا یک
سیستم بتواند در یک محیط الکترومغناطیسی به درستی کار کند و امواج الکترومغناطیسی مزاحم برای سایر تجهیزات تولید ننماید.
درایو ها معموال در محیط های صنعتی با تداخالت زیاد مغناطیسی نصب می شوند در این شرایط درایو می تواند تحت تاثیر منفی قرار گرفته و یا خود نیز
بر سایر تجهیزات اثر منفی داشته باشد  .همچنین هنگامی که درایو ها در حال کار هستند  ,هارمونیک ها در ورودی و خروجی درایووجود دارند که باعث
ایجاد تداخالت الکترومغناطیسی در سایر تجهیزات مجاور و شبکه قدرت ورودی می شود  .تداخالت از طریق کابل های قدرت ( نویزهای هدایت شونده )
و نیز سیگنال های نویز تابشی ( امواج الکترومغناطیسی )  ,عملکرد صحیح درایو را مختل می کنند و باعث ایجاد خطا و حتی آسیب به درایو می شوند.
برای رفع اثر نویز در درایو قابلیت مقاومت در برابر نویز وجود دارد ولی اثرگذاری آن محدود است  .بنابراین بهترین راه این است که ابتدا منشا نویز را
تشخیص داده و سپس بهترین راه حل را برای از بین بردن سیگنال های نویز و یا انتقال آن از سایر تجهیزات را یافت .
به این منظور ابتدا باید :
 .1اطمینان از این که منشا خطا ها از نویز است ؟
 .2منشا ایجاد نویز و راه انتقالش را تشخیص دهید .
 .3اثرات نویز و منشا آن را بر طرف کنید .
 EMCبرای درایو ها :
درایو های شرکت دلتا بر اساس استانداردهای ( EN61800-3: 1996 , EMCاستاندارد مخصوص کنترل کننده های دور موتور ) طراحی و
ساخته شده اند  .با نصب صحیح درایو های دلتا می توان اثرات  EMIرا کاهش داد و از پایداری سیستم الکتریکی اطمینان حاصل کرد  .توصیه می شود
حتما نکات کابل کشی و  groundingو نصب فیلتر  EMIرا برای رعایت استاندارد ها در نظر داشته باشید .
EN61000-6-4
EN61800-3: 1996
EN55011 (1991) Class A Group 1 (1st Environment, restricted distribution
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-1-7چگونه می توان از  EMIجلوگیری کرد ؟
راه حل ها :
Grounding .1
Shielding .2
 .3استفاده از فیلترها
اکثر وسایل الکترونیکی قادر به تولید  EMIو البته تحت تاثیر  EMIهستند  .فیلترهای  EMIبرای جلوگیری از خروج  EMIاز وسیله الکترونیکی و نیز
جلوگیری از ورود نویزهای بیرونی به داخل دستگاه است .
نویزهای الکترومغناطیسی به دو دسته زیر شناخته می شوند :
Common-mode .1
differential-mode .2
نویزهای  Common modeبه دلیل اثرخازنی بین خط ( هم در فاز و هم در نول ) و زمین وجود دارد و نویزهای  differential modeبین دو خط فاز
و نول به دلیل اثر خازنی وجود دارد .
به طور کلی نویزهای دیفرانسیلی تاثیر بیشتری بر درایو ها دارند و نویزهای  common modeبر دستگاه های حساس تر تاثیر دارند .
نویز قوی  differential modeمی تواند به مدار محافظ درایو آسیب بزند و نویز  Common modeبر سایر دستگاه های مجاور که ارت مشترک با
درایو دارند اثر می گذارد .
در شرایط زیر مشکالت بیشتری در  EMCپدیدار می شود :
 .1در صورت استفاده از درایو و موتور در توان های باال
 .2افزایش ولتاژ کار در درایو
 .3سوئیچینگ  IGBTها
 .4استفاده از کابل های بلند بین موتور در درایو
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) Grounding ( -6-8
تجهیزات الکتریکی به پتانسیل ارت یکسان می باشد .برای این منظور باید تمام
وصل شوند.
ایمنی ناشی از ولتاژهایی که بر روی بدنه تجهیزات ایجاد می شود که ممکن
شود .که با اتصال بدنه تجهیزات به زمین و ایجاد یک مسیر جریانی بین بدنه

 Groundingتجهیزات به معنی اتصال بدنه فلزی
قطعات فلزی با کابل های مسی جداگانه به زمین
 Groundingبا دو دلیل انجام می شود  :اول
است باعث آسیب رسیدن به تجهیزات و یا افراد
دستگاه ها و زمین این ایمنی ایجاد می گردد.
دلیل دوم  groundingجلوگیری از ایجاد نویزهای الکتریکی و کاهش آنها می باشد که این نویزها باعث اختالل در عملکرد
صحیح تجهیزات الکتریکی می شود.
به طور کلی درایوها به دلیل انتشار امواج الکترومغناطیسی می توانند منشا نویزهای الکتریکی باشند که با نصب صحیح درایو و تجهیزات
جانبی و کابل کشی های استاندارد این نویزها کاهش می یابند  .توجه شود که هنگام ارت کردن باید کل سیستم را که شامل
تجهیزات جانبی ورودی و خروجی درایو  ،خود درایو  ،کابل های ورودی و خروجی و موتور را در نظر گرفت  .همه این تجهیزات باید
بصورت استاندارد ارت شوند.
 .1اتصال محکم ترمینال  groundدرایو به سیستم ارت استاندارد ( کابل هایی با سطح مقطع مناسب و متناسب با توان درایو )
 .2اتصال بدنه موتور به ترمینال  groundدرایو و همچنین اتصال بدنه موتور به طور جداگانه به ارت محل نصب موتور
 .3ارت راکتورهای  ACورودی و خروجی و راکتورهای  DCبه طور جداگانه
 .4در صورت استفاده از  Unit brakeومقاومت ترمز  ,باید این تجهیزات به طور جداگانه و با کابل مجزا زمین شوند .
 .5کابل های قدرت شیلد دار باید از دو طرف موتور و درایو به زمین متصل شود .
 .6کابل های کنترلی ( به طور مثال ولوم خارجی ) که به ترمینال های برد کنترل درایو متصل هستند  ,شیلد کابل فقط از طرف ترمینال
 groundدرایو به زمین متصل شوند.
 .7در صورت استفاده از کابل قدرت شیلد دار در ورودی و خروجی درایو  ،سیم شیلد رویه کابل بایستی از دو طرف زمین
گردد.
توجه grounding :صحیح سیستم برسایر روش های  EMCاولویت دارد زیرا نه تنها باعث ایمنی تجهیزات و افراد
می شود بلکه ساده ترین و کم هزینه ترین وموثرترین روش در مشکالت مربوط به  EMCمی باشد.

قبل از استفاده ازکابل های شیلد دار و تجهیزات جانبی نظیر راکتورها و فیلترها در ورودی و خروجی درایو برای کاهش نویز و اغتشاشات
 ,باید نسبت به درستی سیستم ارت درایو و موتور مطمئن بود .اگر تجهیزات جانبی و درایو به طور استاندارد ارت نشده باشد
تاثیر چندانی در کاهش نویز الکتریکی نخواهند داشت .
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: Shielding -1-3
شیلدینگ الکترواستاتیک برای ایزوله تجهیزات به کار می رود تا آن تحت تاثیر تداخالت میدان مغناطیسی قرار نگیرد و خود باعث ایجاد تداخالت
الکترومغناطیسی نشود  .برای دستیابی به این ایزوالسیون از ماده ایی رسانا استفاده می شود .
برای درک بهتر اثر شیلدینگ از بین رفتن آنتن موبایل در آسانسور را می توان مثال زد که محفظه فلزی آسانسور مانند شیلد عمل کرده و مانع ورود و خروج
امواج الکترومغناطیسی می شود  .همچنین درب ماکرویو که ساختار فلزی شبکه ای دارد مانع عبور امواج الکترومغناطیسی می شود .
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-1-63کابل ها :
کابل شلیدار دو تایی به هم تابیده شده که سیم مسی توسط شیلد احاطه و ایزوله شده می تواند در سیم بندی ها استفاده شود  .در کابل کشی موتور و
ورودی درایو باید کابل شیلددار یکسان استفاده گردد و برای موتور فقط باید کابلهای چند رشته ) (multi coreاستفاده شود و و
کابلهای تک رشته جدا جدا به کار نرود  .درصورتیکه شیلد کابل موتور برای حفاظت ارت استفاده شود باید میزان هدایت الکتریکی
شیلد جهت استفاده به عنوان ارت کافی باشد.
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-1-66استفاده از فیلتر های : EMI
موثر ترین و مقرون به صرفه ترین راه برای از بین بردن نویزهای الکترومغناطیسی که از نوع تابشی هستند استفاده از کابل شیلد دار است و برای از بین
بردن نویزهای هدایتی از فیلتر الکترومغناطیسی استفاده می شود  .نویزها به دو صورت فرکانس باال ) (150kHz~300MHzو فرکانس پایین
) (100Hz~3000Hzهستند  ,نویزهای فرکانس باال طول موج کوتاهتر داشته و در فاصله طوالنی اثر آن ها کم می شود  ,اما نویزهای فرکانس پایین
طول موج بلندی داشته و در مسافت های طوالنی هم اثر دارند و هر دو نوع از کابل های قدرت نیز عبور می کنند  .این تداخالت را با استفاده از فیلتر EMI
می توان از بین برد که این فیلتر متشکل از خازن و سلف است  .بعضی از درایو ها که این فیلتر را ندارند باید از فیلتر  EMIاستفاده کرد .در شکل زیر
دیاگرام فیلتر مشاهده می شود :

فیلتر فوق متشکل از بخش  ( differential modeبرای محدود کردن فرکانس کمتر از  ) 150KHzو بخش  ( common modeبرای محدود کردن
فرکانس بیشتر از  ) 150KHzاست  .در قسمت  Common modeخازن های  Yدر فرکانس های باال مانند یک اتصال کوتاه عمل کرده و منجر به ارت
شدن نویزهای هر دوخط می شوند  .در قسمت  Differential modeخازن  Xنیز با اتصال کوتاه شدن باعث می شود نویز از خط فاز وارد شده و از خط
نول خارج شود و در صورتیکه فرکانس نویز خیلی باال باشد سلف ها به صورت یک مدار باز مانع عبور نویز می شود .
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فیلتر  EMIپس از نصب در تابلو و یا خارج از آن مطابق شکل زیر حتما باید ارت شود :
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استفاده از درایو با فیلتر  EMIداخلی :
درصورتیکه درایو فیلتر  EMIبه طور داخلی دارد حتما درایو را ارت کنید زیرا خازن های فیلتر جریان باالیی ( جریان نشتی ) را از خود عبور می دهند که
می تواند باعث شوک برای اشخاص و یا تجهیزات دیگر شود .
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-1-62انتخاب کابل موتور مناسب و موارد احتیاط :
هنگام انتخاب کابل موتور موارد زیر را در نظر داشته باشید  ,زیرا عدم رعایت نکات حین انتخاب کابل موتور  ,می تواند اثر فیلتر  EMIرا کاهش دهد
 .1از کابل شیلد دار استفاده کنید  ( .کابل شیلد دار دوبل مناسب تر است ).
 .2شیلد کابل موتور باید از هر دو طرف ابتدا و انتها  Groundشود .
 .3در محل اتصال شیلد و بدنه اثر هرگونه رنگ را از بدنه از بین ببرید تا اتصال به خوبی انجام گیرد .
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طول کابل موتور :
وقتیکه موتور با درایو خروجی  PWMراه اندازی می شود  ,در ترمینال های موتور اضافه ولتاژ ایجاد می شود که با طول کابل بین موتور و درایو مرتبط
است که باعث کاهش کیفیت ایزوالسیون موتور می شود  ,برای جلوگیری از این پدیده نکات زیر را رعایت فرمایید :
 .1موتوری با عایق بندی بهتر انتخاب کنید .
 .2از راکتور  ACدر خروجی استفاده کنید .
 .3طول کابل بین درایو و موتور تا جای ممکن کوتاه باشد  11 ( .تا  21متر یا کمتر )
برای مدل های  7.5 hpو باالتر :

برای مدل های  5 hpو کمتر :

 .4در صورتیکه طول کابل موتور و درایو بیش از حد زیاد باشد  ,با افزایش جریان های نشتی ناشی از افزایش ظرفیت خازنی کابل ها  ,باعث فعال
شدن عملکرد حفاظتی اضافه جریان درایو می شود  .همچنین ممکن است در درایو جریان خروجی به درستی نشان داده نشود  .و در بدترین
حالت باعث آسیب به درایو می شود .
 .5کاهش فرکانس کریر باعث کاهش موثر جریان نشتی می شود .در مواردی که کابلهای موتور بیش از  50متر باشد  ,توصیه
می شود حتما از راکتور  ACدر خروجی درایو استفاده کنید .
 .6اگر بیشتر از یک موتور به درایو متصل نموده اید  ,طول کابل از درایو به موتورها برابر جمع طول کابل های موتور ها و درایو است .
 .7در صورتیکه برای جلوگیری از گرمای بیش از حد موتور بین موتور و درایو از رله حرارتی استفاده کنید  ,طول کابل باید کمتر از  51متر باشد که
این روش توصیه نمی شود  .می توان از راکتور خروجی استفاده کرد و یا فرکانس کریر (  ) 00-17را کاهش داد.
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فصل هفتم
کیپد دیجیتال درایو
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 , KPC-CC01-7-6کیپد دیجیتال درایو :



کیپد قابل استفاده برای درایو های دلتا مدل . C2000 , CP2000 , CH2000 :



دارای قابلیت برقراری ارتباط مدباس  ,سوکت  RJ45و  RS485 Interfaceدر فاصله  5متری .



قابلیت طراحی صفحه نمایش کیپد توسط کاربر
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-7-2توضیحات کلید های کیپد درایو :
کلید

توضیحات
کلید استارت و شروع به کار درایو
 .1در صورتیکه منبع فرمان راه اندازی درایو از کیپد باشد می توان با این کلید درایو را  RUNکرد .
 .2با استفاده از این کلید درایو  RUNشده و  LED RUNنیز روشن می شود .
 .3پس از هر بار استپ درایو با فشردن مجدد این کلید درایو  RUNمی شود .
کلید استپ شدن درایو  .در هر قسمت از کار درایو این کلید باالترین اولویت را برای اجرا دارد .
 .1کلید  RESETبرای ریست درایو پس از ایجاد خطا به کار می رود .
 .2دالیل ریست نشدن خطای درایو :
 .aزیرا دلیل وقوع خطا هنوز پاربرجاست و ازبین نرفته است  ,با رفع دلیل وقوع خطا  ,درایو را می
توان ریست کرد .
 .bپس از رفع دلیل خطا  ,درایو را خاموش و روشن کنید  ,آنگاه خطا برطرف می شود .
کلید تغییر جهت FWD/REV
 . 1این کلید تنها برای تغییر جهت چرخش موتور است نه برای شروع به کار درایو .
 FWD : Forwardو REV: reverse
برای اطالعات بیشتر به جدول توضیحات  LEDدر ادامه مراجعه کنید .
کلید ENTER
در مرحله از تنظیمات بافشردن  ENTERبه مرحله بعد می روید  .از این کلید برای رفتن از هر مرحله از تنظیمات
به مرحله بعد و نیز تایید و ذخیره تنظیم در هر پارامتر استفاده می شود .
کلید ESC
کلید  ESCبرای خارج شدن از منوی حاضر و برگشتن به منوی قبلی استفاده می شود .
کلید MENU
برای وارد شدن به صفحع منوی اصلی این کلید را فشار دهید .
منو شامل موارد زیر است وکیپد  KPC-CE01موارد  5تا  13را شامل نمی شود :
1. Parameter setup
2. Copy Parameter
3. Keypad Locked
4. PLC Function
5. Copy PLC
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کلید های جهت دار
 .1برای افزایش و کاهش مقادیر عددی استفاده می شود .
 .2برای انتخاب منو ها و غیره به کار می رود.
Function key
برای این کلیدها به صورت کارخانه ایی کارکرد خاصی در نظر گرفته شده است و البته توسط کاربر هم می توان
برای آن ها کارکرد خاصی را درنظر گرفت .
به طور مثال  : F1برای فانکشن JOG
برای کلید ها توسط نرم افزار  TP Editorمی توان فانکشن تعریف کرد .
کلید : HAND ON
با فشردن این کلید درایو تنظیمات مربوط به منبع فرکانس  HANDو منبع فرمان  HANDرا اجرا می کند .
به صورت کارخانه ایی تنظیمات فرکانس و فرمان از کیپد است .
پارامتر  00-30و 00-31در مد  HANDبرای  frequency sourceو  operation sourceبه کار
می رود .
با فشردن کلید  HANDدر حالت استاپ  ,تنظیمات به منبع فرکانس  HANDو منبع فرمان  HANDسوئیچ
می شود  .با قشردن کلید در حال  , RUNدرایو ابتدا استپ شده و  AHSPنشان داده می شود و سپس
تنظیمات به فرکانس و فرمان  HANDسوئیچ می شود .
با انجام سوئیچ در کیپد  HAND LED , KPC-CE01روشن می شود و در کیپد  , KCP-CC01در
صفحه نمایش  HAND Modeنمایش داده می شود .
کلید : AUTO ON
با فشردن این کلید درایو تنظیمات مربوط به منبع فرکانس  AUTOو منبع فرمان  AUTOرا اجرا می کند .
پارامتر  00-20و  00-21در مد  AUTOبرای  frequency commandو operation command
به کار می روند .
در حالت تنظیمات کارخانه ای درایو روی مد  AUTOاست و هربار که روشن و خاموش شود به مد  AUTOباز
می گردد.
با فشردن کلید  AUTOدر حالت استاپ  ,تنظیمات به منبع فرکانس  AUTOو منبع فرمان  AUTOسوئیچ
می شود  .با قشردن کلید در حال  , RUNدرایو ابتدا استپ شده و  AHSPنشان داده می شود و سپس
تنظیمات به فرکانس و فرمان  AUTOسوئیچ می شود .
با انجام سوئیچ در کیپد  AUTO LED , KPC-CE01روشن می شود و در کیپد  , KCP-CC01در
صفحه نمایش  AUTO Modeنمایش داده می شود .
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-7-9توضیحات  LEDکیپد :
کلید

توضیحات
 : ONاین  LEDدر حین کار و  RUNدرایو روشن میشود  .همچنین در حالت های , Zero speed , DC Brake
 , Standbyریست شدن بعد از وقوع خطا و . Speed search
چشمک زن  :درایو با  decelerationاستپ می شود و یا  ) Momentry power loss ( base blockرخ داده
است .
 : OFFدرایو فرمانی را اجرا نمی کند .
 : ONنشان دهنده استپ بودن درایو
چشمک زن  :درایو در حال  Standbyاست .
 : OFFدرایو فرمان استپ را اجرا نمی کند .
 LEDنشان دهنده جهت  Forwardیا : Backward
چراغ سبز  :درایو در جهت  run , Forwardاست.
چراغ قرمز  :درایو در جهت  run , Backwardاست.
چشمک زن  :درایو درحال تغییر جهت است .
در کیپد : KPC-CE01
 : ONدر مد HAND/LOC
 : OFFدر مد Auto/REM
در کیپد : KPC-CE01
 : ONدر مد Auto/REM
 : OFFدر مد HAND/LOC
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CANopen ~
“RUN”

CANopen ~
“ERR”
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-7-4کارکرد های کیپد : KPC-CC01

 .6کاربر می تواند در صفحه  , Start upتصویر مورد نظر خود را نمایش دهد .
 .2بعد از روشن شدن درایو ابتدا صفحه  start upنشان داده می شود و سپس صفحه اصلی نشان داده می شود  .در صفحه نمایش به صورت
دیفالت  F/H/U/Aنشان داده می شود  .به پارامترهای  00-03و  00-04رجوع کنید .

88

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

نمایش آیکون ها :

موارد قابل مشاهده و تنظیم در صفحه اصلی :
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در ادامه  69آیکون نشان داده شده در  Menuتوضیح داده می شود .
 , Parameter Setup .6برای تنظیم پارامترهای درایو وارد این قسمت شوید :
مثال  :فرض کنید می خواهید منبع فرکانس درایو را تنظیم کنید ) 00-20=2 ( .
باید ابتدا گروه پارامتر را انتخاب و سپس شماره پارامتر را انتخاب کنید  .پس از انجام تنظیمات در
 00-20با فشردن کلید  ESCاز تنظیمات پارامتر خارج شوید .
در صفحه اصلی روی Pr
 , setupکلید

را

فشار دهید .

با استفاده از کلیدهای
گروه پارمتر مورد نظر را انتخاب
کنید .
پس از انتخاب گروه پارامتر
موردنظر با فشردن کلید
وارد گروه پارامتر
شوید.
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 .2کپی پارامترها :
مثال  :ذخیره پارامترها از کیپد در درایو

با فشردن کلید  ENTERیکی از
مجموعه پارامترهای

 .1وارد قسمت  Copy Parameterشوید .
 .2مجموعه پارامتری را که می خواهید در درایو کپی شود را انتخاب کنید و کلید ENTER
را فشار دهید .

 001 ~ 004را انتخاب کنید :

 .1در شکل باال آیکون شماره  1را انتخاب کنید .
 .2کلید  ENTERرا فشار دهید تا صفحه ذخیره پارامترها در درایو ظاهر شود .
کپی پارامترها شروع می شود .

بعد از اینکه کپی به پایان رسید  ,کیپد مجدد به این صفحه بر می گردد.

مثال  :ذخیره پارامترها از درایو به کیپد
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 .1گروه پارامتر موردنظر برای کپی را انتخاب کرده و کلید  ENTERرا فشار دهید .
در این شکل آیکون شماره  2را انتخاب کنید .

با استفاده از کلیدهای  , Left/Rightفایل مورد نظر را انتخاب و با کلیدهای
 UP/Downنام مناسب فایل را بسازید .
＝＜；！＂＃＄％＆＇（）＊＋，－．／０１２３４５６７８９：
＞？＠ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ
［＼］＾＿｀ａｂｃｄｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏｐｑｒｓｔｕｖｗｘ
～｝｜｛ｙｚ

بعد از ساخت نام فایل  ,کلید  ENTERرا فشار دهید  .کپی پارامترها آغاز می شود .

بعد از اتمام کپی پارامترها کیپد دوباره به این صفحه باز می گردد .

با استفاده از کلید  , RIGHTمی توان تاریخ و ساعت کپی پارامتر را مشاهده کرد .
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 .9قفل گذاری کیپد :
قفل کیپد
در این حالت کیپد قفل شده و صفحه اصلی ظاهر نمی شود و پیام ”“keypad locked
نشان داده می شود  .هرکلیدی از کیپد که فشرده شود پیام
کلید  ENTERرا فشار دهید .

” ”please press ESC and then ENTER to unlock the keypadنمایش
داده می شود .
زمانیکه کیپد قفل است فقط صفحه زیر نمایش داده می شود.

با فشردن هر کلیدی از کیپد صفحه زیر نمایش داده می شود :

اگر کلید  ESCفشرده نشود  ,دوباره به صفحه زیر بر می گردد :

برای باز کردن قفل کیپد کافیست کلید  ESCرا  3ثانیه نگه دارید و کلیدهای کیپد قابل استفاده
می شود .پس از خاموش و روشن شدن درایو قفل کیپد بر نمی گردد .
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: PLC Function .4
وقتی که  PLC Functionدرایو را فعال و یا استپ می کنید در باالی صفحه اصلی درایو
پیام آن نشان داده می شود .
در شکل فوق با انتخاب مورد  plc , 2داخلی درایو را فعال می کنید .
با انتخاب  PLC Functionو
فشردن  ENTERوارد تنظیمات
آن شوبد .
در باالی صفحه  runشدن درایو نشان داده می شود .

با انتخاب مورد  plc , 3داخلی درایو استپ می شود ودر صفحه اصلی شکل زیر نمایش داده می
شود :

با انتخاب مورد  2و  , 3در صورتیکه عمال از  plcداخلی حین کار استفاده نشود درایو هشدار
 PLFFمی دهد  .برای رفع خطا باید مورد  1را انتخاب کنید .
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: Copy PLC .5
مثال  :ذخیره برنامه در درایو
ابتدا گروه مورد نظر برای کپی در درایو را با کلید  ENTERانتخاب کنید .
با انتخاب گزینه اول و فشردن کلید  , ENTERپارامترها را در درایو ذخیره کنید .

بعد از اتمام کپی به صفحه زیر باز می گردد :

نکته  : 1در صورتیکه با انتخاب کپی از کیپد به درایو  ,داخل کیپد برنامه  PLCوجود نداشته
باشد  ,ارور زیر ظاهر می شود :

در صورتیکه حین کپی برنامه  PLCارتباط قطع و وصل شود ارور زیر ظاهر می شود :
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ذخیره برنامه در کیپد :
پس از اتمام ذخیره برنامه در کیپد دوباره به صفحه زیر برمی گردد :

با انتخاب گزینه زیر برنامه از  VFDبه کیپد کپی می شود :

درصورتیکه برنامه  WPLSoftپسورد دارد  ,پسورد آن را وارد کنید :

با استفاده از کلید های  Up/Downو  Right/Leftنام فایل را انتخاب کنید :

＜；！＂＃＄％＆＇（）＊＋，－．／０１２３４５６７８９：
＝＞？＠Ａ
］＼［ＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ
＾＿｀ａｂ
～｝｜｛ｃｄｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏｐｑｒｓｔｕｖｗｘｙｚ
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پس از انتخاب نام فایل کلید  ENTERرا فشار دهید :

سپس کپی پارامترها را آغار کنید :

پس از اتمام کپی پارامتر به صفحه زیر باز می گردد :

با استفاده از کلید  Rightمی توان تاریخ و ساعت کپی را مشاهده کرد :
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Fault Record .1
کیپد با ورژن  1.12و قبلتر  6کد خطا را می تواند ذخیره کند.و کیپد با ورژن  1.13و باالتر 21
کد خطا را می تواند ذخیره کند .
آخرین خطاهای رخ داده در این قسمت ذخیره می شود و آخرین خطای رخ داده با شماره یک
مشخص می شود و به ترتیب خطاهای قبل از آن  .با انتخاب خطا می توان جزییات بیشتر آن خطا
مانند روز  ,ساعت  ,جریان  ,فرکانس  ,ولتاژ و ولتاژ  DC BUSرا مشاهده نمود .
با ااستفاده از کلید  UP/DOWNارور مورد نظر را انتخاب کنید و با زدن کلید ENTER
می توانید جزییات خطا را مشاهده کنید .



خطاهای ثبت شده در کیپد  KPC-CC01پس از برداشتن کیپد و نصب آن روی درایو دیگر
پاک می شود  .و خطاهای درایو جدید در کیپد ذخیره می شود .
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: Quick Start .7
 پارامترهای مورد نیاز برای مد کنترلی ظاهر می شود و, در این قسمت با انتخاب مد کنترلی
: کاربر مجموعه پارامترهای موردنیازش را می تواند به راحتی تنظیم کند
: VF Mode .6

 و فشردن کلیدQuick Start با انتخاب
 می توان یکی از مدهای,
:  می شوید00-07  وارد تنظیمات پارامتر, 1 برای مثال با انتخاب مورد
1. Parameter Protection Password Input (P00-07)
2. Parameter Protection Password Setting (P00-08)
3. Control Mode (P00-10)
4. Control of Speed Mode (P00-11)
5. Load Selection (P00-16)
6. Source of the Master Frequency Command (AUTO) (P00-20)
7. Source of the Operation Command (AUTO) (P00-21)
8. Stop Method (P00-22)
9. Digital Keypad STOP function (P00-32)
10. Max. Operation Frequency (P01-00)
11. Base Frequency of Motor 1 (P01-01)
12. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 (P01-02)
13. Min. Output Frequency of Motor 1 (P01-07)
14. Min. Output Voltage of Motor 1 (P01-08)
15. Output Frequency Upper Limit (P01-10)
16. Output Frequency Lower Limit (P01-11)
17. Accel. Time 1 (P01-12)
18. Decel Time 1 (P01-13)
19. Over-voltage Stall Prevention (P06-01)
20. Software Brake Level (P07-00)
21. Filter Time of Torque Command (P07-24)
22. Filter Time of Slip Compensation (P07-25)
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: VFPG Mode .2

:  می شوید00-07  وارد تنظیمات پارامتر, 1 برای مثال با انتخاب مورد
1. Parameter Protection Password Input (P00-07)
2. Parameter Protection Password Setting (P00-08)
3. Control Mode (P00-10)
4. Control of Speed Mode (P00-11)
5. Load Selection (P00-16)
6. Source of the Master Frequency
Command (AUTO) (P00-20)
7. Source of the Operation Command (AUTO) (P00-21)
8. Stop Method (P00-22)
9. Digital Keypad STOP function (P00-32)
10. Max. Operation Frequency (P01-00)
11. Base Frequency of Motor 1 (P01-01)
12. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 (P01-02)
13. Min. Output Frequency of Motor 1 (P01-07)
14. Min. Output Voltage of Motor 1 (P01-08)
15. Output Frequency Upper Limit (P01-10)
16. Output Frequency Lower Limit (P01-11)
17. Accel. Time 1 (P01-12)
18. Decel Time 1 (P01-13)
19. Over-voltage Stall Prevention (P06-01)
20. Software Brake Level (P07-00)
21. Filter Time of Torque Command (P07-24)
22. Filter Time of Slip Compensation (P07-25)
23. Slip Compensation Gain (P07-27)
24. Encoder Type Selection (P10-00)
25. Encoder Pulse (P10-01)
26. Encoder Input Type Setting (P10-02)
27. ASR Control ( P) 1 (P11-06)
28. ASR Control (I) 1 (P11-07)
29. ASR Control ( P) 2 (P11-08)
30. ASR Control (I) 2 (P11-09)
31. P Gain of Zero Speed (P11-10)
32. I Gain of Zero Speed (P11-11)
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: SVC Mode .3

:  می شوید00-07  وارد تنظیمات پارامتر, 1 برای مثال با انتخاب مورد

1. Parameter Protection Password Input (P00-07)
2. Parameter Protection Password Setting (P00-08)
3. Control Mode (P00-10)
4. Control of Speed Mode (P00-11)
5. Load Selection (P00-16)
6. Carrier Frequency (P00-17)
7. Source of the Master Frequency Command (AUTO) (P00-20)
8. Source of the Operation Command (AUTO) (P00-21)
9. Stop Method (P00-22)
10. Digital Keypad STOP function (P00-32)
11. Max. Operation Frequency (P01-00)
12. Base Frequency of Motor 1 (P01-01)
13. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 (P01-02)
14. Min. Output Frequency of Motor 1 (P01-07)
15. Min. Output Voltage of Motor 1 (P01-08)
16. Output Frequency Upper Limit (P01-10)
17. Output Frequency Lower Limit (P01-11)
18. Accel. Time 1 (P01-12)
19. Decel Time 1 (P01-13)
20. Full-load Current of Induction Motor 1 (P05-01)
21. Rated Power of Induction Motor 1 (P05-02)
22. Rated Speed of Induction Motor 1 (P05-03)
23. Pole Number of Induction Motor 1 (P05-04)
24. No-load Current of Induction Motor 1 (P05-05)
25. Over-voltage Stall Prevention (P06-01)
26. Over-current Stall Prevention during Acceleration (P06-03)
27. Derating Protection (P06-55)
28. Software Brake Level (P07-00)
29. Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection (P07-20)
30. Filter Time of Torque Command (P07-24)
31. Filter Time of Slip Compensation (P07-25)
32. Slip Compensation Gain (P07-27)
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: FOCPG Mode .4

:  می شوید00-07  وارد تنظیمات پارامتر, 1 برای مثال با انتخاب مورد

1. Parameter Protection Password Input (P00-07)
2. Parameter Protection Password Setting (P00-08)
3. Control Mode (P00-10)
4. Control of Speed Mode (P00-11)
5. Source of the Master Frequency Command (AUTO) (P00-20)
6. Source of the Operation Command (AUTO) (P00-21)
7. Stop Method (P00-22)
8. Max. Operation Frequency (P01-00)
9. Base Frequency of Motor 1 (P01-01)
10. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 (P01-02)
11. Output Frequency Upper Limit (P01-10)
12. Output Frequency Lower Limit (P01-11)
13. Accel. Time 1 (P01-12)
14. Decel Time 1 (P01-13)
15. Full-load Current of Induction Motor 1 (P05-01)
16. Rated Power of Induction Motor 1 (P05-02)
17. Rated Speed of Induction Motor 1 (P05-03)
18. Pole Number of Induction Motor 1 (P05-04)
19. No-load Current of Induction Motor 1 (P05-05)
20. Over-voltage Stall Prevention (P06-01)
21. Over-current Stall Prevention during Acceleration (P06-03)
22. Derating Protection (P06-55)
23. Software Brake Level (P07-00)
24. Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection (P07-20)
25. Encoder Type Selection (P10-00)
26. Encoder Pulse (P10-01)
27. Encoder Input Type Setting (P10-02)
28. System Control (P11-00)
29. Per Unit of System Inertia (P11-01)
30. ASR1 Low-speed Bandwidth (P11-03)
31. ASR2 High-speed Bandwidth (P11-04)
32. Zero-speed Bandwidth (P11-05)
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: TQCPG Mode .5

:  می شوید00-07  وارد تنظیمات پارامتر, 1 برای مثال با انتخاب مورد
1. Password Input (Decode) (P00-07)
2. Password Setting (P00-08)
3. Control Mode (P00-10)
4. Control of Speed Mode (P00-11)
5. Source of the Master Frequency Command (P00-20)
6. Source of the Operation Command (P00-21)
7. Max. Operation Frequency (P01-00)
8. Base Frequency of Motor 1 (P01-01)
9. Max. Output Voltage Setting of Motor 1(P01-02)
10. Full-load Current of Induction Motor 1 (P05-01)
11. Rated Power of Induction Motor 1 (P05-02)
12. Rated Speed of Induction Motor 1 (P05-03)
13. Pole Number of Induction Motor 1 (P05-04)
14. No-load Current of Induction Motor 1 (P05-05)
15. Over-voltage Stall Prevention (P06-01)
16. Software Brake Level (P07-00)
17. Encoder Type Selection (P10-00)
18. Encoder Pulse (P10-01)
19. Encoder Input Type Setting (P10-02)
20. System Control (P11-00)
21. Per Unit of System Inertia (P11-01)
22. ASR1 Low-speed Bandwidth (P11-03)
23. ASR2 High-speed Bandwidth (P11-04)
24. Zero-speed Bandwidth (P11-05)
25. Max. Torque Command (P11-27)
26. Source of Torque Offset (P11-28)
27. Torque Offset Setting (P11-29)
28. Source of Torque Command (P11-33)
29. Torque Command (P11-34)
30. Speed Limit Selection (P11-36)
31. Forward Speed Limit (torque mode) (P11-37)
32. Reverse Speed Limit (torque mode) (P11-38)
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: My Mode .1
در این قسمت می توان  0 ~ 32پارامتر را ذخیره کرد .

 .1در قسمت  Parameter Setupروی پارامتر موردنظر خود کلید  Enterرا فشار دهید ,
در گوشه سمت راست پایین  ADDدیده می شود  .با فشردن کلید  F4این پارامتر در قسمت
 My Modeذخیره می شود .

.2در صورتیکه بخواهید پارامتری را از لیست  My Modeخود پاک کنید  ,در لیست My
 Modeروی پارامتر موردنظر کلید  Enterرابزنید  .به طور مثال در شکل زیر می خواهیم
پارامتر شماره  ) Control method ( 1را پاک کنیم .

.3پس از اینکه روی پارامتر کلید  enterرا میزنید در گوشه سمت راست  DELنشان داده
می شود .با زدن کلید  , F4پارامتر موردنظر از لیست پاک می شود .
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.4همان طور که در شکل زیر می بینید با پاک کردن پارامتر شماره  , 1پارامتر شماره 2
جایگزین آن می شود .

: Display setup .8
 , Contrast .1تنظیم وضوح و نور صفحه نمایش :
می توان با استفاده از کلید های  UP/DOWNوضوح صفحه نمایش را افزایش یا کاهش
داد و سپس با فشردن  ENTERتنظیمات آن را ذخیره کنید  .هرچه مقدار آن را افزایش
دهید نور صفحه نمایش بیشتر می شود.
با فشردن کلید  ENTERوارد تنظیمات
تنظیمات صفحه نمایش شوید .

 Back-Light .2خاموش شدن نور صفحه نمایش :
در این قسمت می توانید با استفاده از کلیدهای  , Up/Downزمان خاموش شدن نور
صفحه نمایش را تنظیم کنید  .به طور مثال با تنظیم آن روی  11دقیقه صفحه نمایش بعد
از  11دقیقه خاموش شود.
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: Text color .1
در این قسمت می توانید رنگ نوشته های صفحه نمایش را تغییر دهید .
به صورت کارخانه ایی سفید رنگ است  ,با استفاده از کلید های UP/down
می توان آن را به آبی تغییر داد .
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: Time Setting .3
با استفاده از کلیدهای  UP/Downمی توان اعداد ساعت و تاریخ را تغییر داد.

با استفاده از کلیدهای
 Right/Leftمی توان سال  ,ماه  ,روز ,
ساعت  ,دقیقه و ثانیه را تنظیم کرد .
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: Language Setup .63
در این قسمت کاربر می تواند زبان موردنظرش را انتخاب کند .
1. English
2. 繁體中文
3. 简体中文
4. Türkçe
5. Русский
6. Español
7. Português
8. français

از کلید  UP/DOWNبرای انتخاب زبان
استفاده و سپس  ENTERکنید .

: Start up .66
تنظیمات صفحه  Start upدر درایو :
: Default 1 .1

: Default 2 .2

DELTA LOGO

DELTA Text

 ( : User Defined .3با استفاده از مبدل  IFD-6530 , USB/RS-485و
) TP Editor
با انتخاب این قسمت حتما باید از تصویر طراحی شده استفاده شود در غیر این صورت
صفحه خالی در  Main Pageنشان داده می شود .
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: Main Page .62
: Default Page .6

در این قسمت می توان برای
 Main pageتنظیمات  Defaultو

F 60.00Hz
>>> H >>> A >>> U
 ( : User Define .2با استفاده از مبدل  IFD-6530 , USB/RS-485و
) TP Editor

یا

با انتخاب این قسمت حتما باید از تصویر طراحی شده استفاده شود در غیر این صورت صفحه

صفحه ساخته شده توسط کاربر را

خالی در  Main Pageنشان داده می شود .

انتخاب کرد .
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: PC Link .69
 : TPEditor .1 .1در این قسمت می توان بین درایو و نرم افزار  TP Editorارتباط برقرار کرد و صفحات
طراحی شده در  Editorرا در کیپد دانلود کرد .
.2

 .1با فشردن کلید  Enterصفحه زیر برای برقراری ارتباط با  PCباز می شود .

در نرم افزار  communication , TP Editorو سپس  write to TPرا انتخاب کنید تا برنامه در کیپد
دانلود شود .

سپس برنامه در کیپد دانلود می شود :
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 : VFDSoft .2با استفاده از این حالت می توان پارامترها را از کیپد به نرم افزار  VFDSoftانتقال داد و آن
ها را تغییر داد .
ابتدا کیپد را به  PCمتصل کنید  ,سپس پارامترها را در  VFDSoftدانلود کنید .

با فشردن کلید  , UP/DOWNگروه پارامترهای مورد نظر را برای آپلود انتخاب کنید و  ENTERکنید .

در نرم افزار  VFDSoftبه طریق زیر عمل کنید  ,ابتدا > <Parameter Manager functionرا
انتخاب کنید :

در  Parameter Managerبخش > <Load parameter table from KPC-CC01را
انتخاب کنید :
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بعد از انتخاب  , com portارتباط بین  PCو کیپد برقرار می شود :

سپس مطابق شکل زیر پارامترها در  VFDSoftآپلود می شود :
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-7-5مبدل : IFD6530
USB/RS-485 Communication Interface IFD6530
 IFD6530مبدل  RS485به  USBدلتا است که نیاز به تنظیمات و منبع تغذیه خارجی ندارد و برای پروگرام کیپد با استفاده از نرم افزار  TPEditorاز
آن استفاده می شود که بادریت های  57تا  kbps ..711را ساپورت می کند .

مشخصات :
منبع تغذیه

نیازی به منبع تغذیه خارجی نیست .

توان مصرفی

1.5W

Isolated voltage

2,500VDC

Baud rate

75, 150, 300, 600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400,
57,600, 115,200 bps

RS-485
connector

RJ-45

USB connector

)A type (plug

Compatibility

Full compliance with USB V2.0 specification

حداکثر طول کابل

RS-485 Communication Port: 100 m
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در داخل جعبه  , IFD6530سی دی درایور این مبدل وجود دارد  ,حتما برای استفاده از مبدل درایور آن را مطابق مراحل زیر نصب کنید :
نکته  :قبل از متصل نمودن مبدل  IFD6530به  PCمراحل زیر را انجام دهید :
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مراحل نصب درایور بعد از متصل نمودن آن به : PC
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 LEDمبدل :
 .1اگر چراغ سبز ثابت روشن باشد یعنی تغذیه متصل است .
 .2اگر چراغ نارنجی چشمک زن باشد یعنی دیتا در حال تبادل است .
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سایر موارد روی صفحه کیپد :
خطا و  Warningها مثل شکل زیر ممکن است روی صفحه ظاهر شود :

 .1بعد از برطرف کردن دلیل بروز خطا  ,کلید  RESET/STOPرا بزنید تا خطا از بین برود  .اگر با رفع دلیل ایجاد خطا  ,خطای ظاهر شده برطرف
نشد  ,می توانید با واحد واحد تعمیراتدر تماس باشید  .تمام خطاهای ثبتشده را می توان در قسمت  Fault recordمشاهده نمود .
 .2اگر بعد از  RESETو در صفحه اصلی با زدن کلید ESCخطایی ظاهر نشد  ,خطا از بین رفته است .
 .3در صورت وجود خطا  ,صفحه نمایش چشمک زن خواهد بود تا زمانیکه خطا برطرف شود .
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-7-1استفاده از  TP Editorبرای طراحی صفحه کیپد :
 .1از ورژن باالی  1.6برای طراحی کیپد استفاده شود .
لینک دانلود آخرین ورژن نرم افزار : TP Editor
http://www.deltaamericas.com/Products/PluginWebUserControl/downloadCenterCounter.aspx?DID=7348&DocPath
=1&hl=en-US
 .2مطابق شکل زیر یک فایل جدید باز کنید و  VFD-C Keypadرا انتخاب کنید.
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 .3در سمت راست قسمت  Editمی توانید با راست کلیک صفحه جدید باز کنید :

 .4برای نوشتن متن از یک ( Static text

) استفاده کنید :

و بر روی آن مجدد کلیک کنید :
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 .5استفاده از  : Static Bitmapبا استفاده از آن  ,اشکال مورد نظر را با فرمت  BMPمی توانید انتخاب کنید :

120

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

 .6برای دانلود برنامه در کیپد تنظیمات  IFD6530را مطابق شکل انجام دهید  .سه بادریت  9600 bps, 19200 bpsو
 38400 bpsدر دسترس است :

 .7هنگام دانلود برنامه  , TPدر کیپد اینورتر در قسمت  PC LINK < Menuو کلید  Enterرا بزنید و چند ثانیه صبر کنید و سپس  yesرا
انتخاب کنید :
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مثال  :طراحی صفحه کیپد و دانلود آن در کیپد :
در کیپد درایو تا  256صفحه را می توان استفاده کرد  .در صفحات می توان از Static Text, ASCII Display,
Static Bitmap, Scale, Bar Graph, Button, Clock Display, Multi-state bit map, , Numeric Input
و  geometric bitmapsاستفاده کرد .

 : Numric/ASCII Display .1با کلیک مجدد می توان تنظیمات الزم را انجام داد  ,مطابق شکل زیر از آدرس  1113برای خواندن فرکانس
خروجی درایو استفاده شده است ( رجوع به لیست آدرس های مدباس اینورتر ) :
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 : Scale Setting .2با کلیک مجدد برروی آن می توان تنظیمات آن را انجام داد.

.3

 : Bar Graph settingبرای آدرس های مختلف فرکانس  ,جریان و غیره را می توان گراف رسم کرد :
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 : Button. 4از باتن فقط برای سوئیچ بین صفحات از طریق کیپد استفاده می شود  .فقط > <Page Jumpو ><Constant Setting
در این باتن فعال هستند .

] : [Constant settingبا استفاده از  Constant settingمی توان مقدار عددی ثابتی را در یک پارامتریا آدرس هگز نوشت .
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 : RTC Display . 5با استفاده از این می توان روز  ,ساعت  ,تاریخ را در صفحه کیپد نمایش داد  .در توضیحات کیپد بخش  Time settingتوضیحات
مربوط به تنظیم ساعت و تاریخ کیپد داده شد .

 : Multi-state bitmap . 6این باتن وضعیت بیت  PLCرا می خواند و می توان در این باتن برای هریک از حالت های صفر یا یک  ,یک تصویر یا
متن درنظر گرفت .
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 : Unit Measurement. 7با انتخاب  Unitsو رسم آن در صفحه و دبل کلیک بر روی آن پنجره تنظیمات آن باز می شود  .از جمله مواردی که
می توان با استفاده از این نشان داد  Length, Weight, Speed, Time and Temperature :و  ...است .

 : Numeric Input Setting 8با انتخاب و رسم آن در صفحه و دبل کلیک بر روی آن پنجره تنظیمات آن باز می شود  .با استفاده از آن می توان
در پارامتر و یا آدرس های مدباس مقداری را وارد کرد و یا از آن خواند  .به طور مثال برای خواندن یا نوشتن دیتا در پارامتر  P01-44باید از آدرس
هگز  012Cاستفاده کنید .در این قسمت می توانید برای  Function Keyعملکرد خاصی را در نظربگیرید .
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 9دانلود صفحات  : TPابتدا مطابق توضیحات قبل با فشردن دکمه های  UP/DOWNوارد قسمت  PC LINKشوید  .سپس کلید  ENTERرا
فشار دهید تا عبارت ” “Waitingظاهر شود  .سپس در نرم افزار  TPEditorدر قسمت  , Communicationقسمت
 Write to TPرا برای آغاز دانلود برنامه در کیپد انتخاب کنید  .مطابق شکل زیر بعد از دیدن عبارت  Completedبا فشردن کلید  ESCوارد
صفحه منو اصلی شوید .
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-7-7خطاهای کیپد  KPC-CC01و توضیحات :

کد های : Fault
خطا در صفحه نمایش

نحوه رفع خطا

توضیحات

خطا در  Flash memoryکیپد :
 .1کلید  RESETروی کیپد را برای از بین بردن خطا
فشار دهید .
 Flash memory .2کیپد را بررسی کنید.
 .3برای  11دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد
روشن کنید  .اگر مشکل برطرف نشد با واحد
تعمیراتتماس بگیرید .

خطا در خواندن Flash
 memoryکیپد

خطا در  Flash memoryکیپد:
 .1کلید  RESETروی کیپد را برای از بین بردن خطا
فشار دهید .
 .2برای  11دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد
روشن کنید  .اگر مشکل برطرف نشد با واحد
تعمیراتتماس بگیرید .

خطا در ذخیره Flash
 memoryکیپد

این ارور میتواند به دلیل تنظیمات کارخانه ایی پارامترها و
خطای پارامتر Flash memory

 Update Firmwareرخ دهد .
 .1کلید  RESETروی کیپد را برای از بین بردن خطا
فشار دهید .
 Flash IC .2کیپد را بررسی کنید .
 .3برای  11دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد
روشن کنید  .اگر مشکل برطرف نشد با واحد
تعمیراتتماس بگیرید .

کیپد
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کیپد نمی تواند هیچ دیتایی را از  VFDبخواند.

خطای  Flash memoryکیپد
در خواندن دیتا از VFD

 .1صحت ارتباط  RJ45کیپد و درایو و کابل را چک کنید
.
 .2کلید  RESETروی کیپد را برای از بین بردن خطا
فشار دهید .
 .3برای  11دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد
روشن کنید  .اگر مشکل برطرف نشد به واحد
تعمیراتتماس بگیرید .
بروز خطا در  CPUکیپد
.1
.2
.3
.4
.5

بروز خطا در  CPUکیپد
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 CPU clockکیپد ار بررسی کنید .
 Flash ICکیپد را بررسی کنید .
 RTC ICکیپد را بررسی کنید .
کیفیت ارتباط  RS485کیپد را بررسی کنید.
برای  11دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد
روشن کنید  .اگر مشکل برطرف نشد با واحد
تعمیراتتماس بگیرید .
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کدهای : Warning
هشدار در صفحه نمایش

نحوه رفع هشدار

توضیحات

درایو فرمان ارسال شده از طرف کیپد را نمی پذیرد :

Modbus function code
error

 .1صحت ارتباط  RJ45کیپد و درایو و کابل را چک
کنید .
 .2کلید  RESETروی کیپد را برای از بین بردن
هشدار فشار دهید  .اگر مشکل برطرف نشد با
واحد تعمیراتتماس بگیرید .
درایو آدرس کیپد را نمی پذیرد :

Modbus data address
error

 .1صحت ارتباط  RJ45کیپد و درایو و کابل را چک
کنید .
 .2کلید  RESETروی کیپد را برای از بین بردن
هشدار فشار دهید  .اگر مشکل برطرف نشد با
واحد تعمیراتتماس بگیرید

درایو دیتای ارسال شده از طرف کیپد را نمی پذیرد :

Modbus data value error

 .1صحت ارتباط  RJ45کیپد و درایو و کابل را چک
کنید .
 .2کلید  RESETروی کیپد را برای از بین بردن
هشدار فشار دهید  .اگر مشکل برطرف نشد با
واحد تعمیراتتماس بگیرید .
درایو فرمان ازسال شده از کیپد را نمی تواند پردازش

Modbus slave drive error
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کند :
 .1صحت ارتباط  RJ45کیپد و درایو و کابل را چک
کنید .
 .2کلید  RESETروی کیپد را برای از بین بردن
هشدار فشار دهید .
 .3برای  11دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و
مجدد روشن کنید  .اگر مشکل برطرف نشد با
واحد تعمیراتتماس بگیرید .
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درایو نمی تواند فرمان ارسال شده از طرف کیپد را
پاسخ دهد :
Modbus transmission
time-Out

 .1صحت ارتباط  RJ45کیپد و درایو و کابل را چک
کنید .
 .2کلید  RESETروی کیپد را برای از بین بردن
هشدار فشار دهید .
 .3برای  11دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و
مجدد روشن کنید  .اگر مشکل برطرف نشد با
واحد تعمیراتتماس بگیرید .
در برنامه  TPEditorاز المان یا پارامتری استفاده
شده که ساپورت نمی شود :

Object not supported by
TPEditor



 .1برنامه  TPEditorرا بررسی کنید و المان هایی
که قابل ساپورت نیست را حذف کنید .
 .2اطمینان داشته باشید که درایو  TPEditorرا
ساپورت می کند.
 .3اگر مشکل برطرف نشد با واحد تعمیراتتماس
بگیرید .

کدهای  “CExx” , warningفقط مربوط به خطای ارتباطی بین کیپد و درایو هستند .
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در ( Copy Functionکپی پارامترها)  ,پس از فشردن کلید  ENTERممکن است در کیپد  KPC-CC01خطاهای زیر نمایان شود :

هشدار در صفحه نمایش

نحوه رفع هشدار

توضیحات

پارامترها/فایل فقط قابل خواندن است و نمی توان
پارامتر ها و فایل فقط قابل خواندن
است

تغییر داد .
 .1منوال را بررسی کنید  ,اگر مشکل برطرف نشد با
واحد تعمیراتدر تماس باشید
هنگام  writeدر پارامتر یا فایل این خطا رخ می دهد .

نمی توان پارامتر یا فایل را تغییر
داد .

 Flash IC .1کیپد را بررسی کنید .
 .2دستگاه را برای ده دقیقه خاموش کرده و سپس
روشن کنید .
 .3اگر مشکل برطرف نشد با واحد تعمیراتدر تماس
باشید .
تنظیمات در حالی که درایو در حال کار است انجام نمی

درایو در حال کار است .

شود
 .1چک کنید درایو  RUNنباشد .
 .2اگر مشکل برطرف نشد با واحد تعمیراتدر تماس
باشید .
به دلیل اینکه پارامترها  lockاست  ,تنظیمات قابل اجرا

پارامترهای درایو  Lockاست .

نیست .
 .1چک کنید ببینید پارامترها  lockهستند یا خیر  ,در
صورتیکه  lockهستند باید قفل پارامترها را باز کنید
 .2اگر مشکل برطرف نشد با واحد تعمیراتدر تماس
باشید .
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A setting cannot be made because a
parameter is being modified.
1. Verify if the parameter is being
modified. If it is not being modified, try
to set up that parameter again.

AC drive parameter
changing

If the solution above doesn’t work,
contact your local authorized dealer.
. تنظیمات قابل اجرا نیست زیرا در درایو خطا وجود دارد
 چک کنید ببینید آیا در صفحه کیپد خطایی نمایان.1
 در غیر این صورت مجدد تنظیمات را, است یا خیر
. تکرار کنید
 اگر مشکل برطرف نشد با واحد تعمیراتدر تماس.2
. باشید

Fault code

. تنظیمات قابل اجرا نیست زیرا در درایوهشدار وجود دارد
 چک کنید ببینید آیا در صفحه کیپد هشداری نمایان.3
 در غیر این صورت مجدد تنظیمات را, است یا خیر
. تکرار کنید
. اگر مشکل برطرف نشد با واحد تعمیراتدر تماس باشید

Warning code

Data need to be copied are not same
setting cannot be made. type, so the
1. Verify if the products’ serial numbers
copied fall in the category. need to be
category, try to If they are in the same
make the setting again.

File type dismatch

If the solution above doesn’t work,
contact your authorized dealer.
.پسورد صحیح نیست و تنظیمات انجام نمی شود
 چک کنید ببینید پسورد را درست می دهید یا نه و.1
 دقیقه سیستم را خاموش11 برای.مجدد تکرار کنید
 اگر مشکل برطرف. نگه دارید و مجدد روشن کنید
. نشد با واحد تعمیراتتماس بگیرید

File is locked with
password
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پسورد صحیح نیست و تنظیمات انجام نمی شود.
File version dismatch

 .2چک کنید ببینید پسورد را درست می دهید یا نه و
مجدد تکرار کنید.
 .3برای  11دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد
روشن کنید  .اگر مشکل برطرف نشد با واحد
تعمیراتتماس بگیرید .
خطای ورژن دیتاها

AC drive copy function
time-out

 .1ورژن پارامترها مطابق با ورژن درایو نیست  .تنظیمات
را مجدد تکرار کنید.
 .2اگر مشکل برطرف نشد با واحد تعمیراتتماس بگیرید
.
در هنگام کپی پارامترها  time outوجود دارد.

Other keypad error

کلیه مطالب گفته شدهدر مورد کیپد  KPC-CC01با ورژن  V1.01و باالتر از آن است .
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 .1مجدد کپی پارامترها رو تکرار کنید.
 .2برای  11دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد
روشن کنید  .اگر مشکل برطرف نشد با واحد
تعمیراتتماس بگیرید .
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فانکشن هایی که در  TPEditorبرای ویرایش کیپد ساپورت نمی شود به شرح زیر است :
.1

 Local Page Settingو  Global Settingدر  TPEditorساپورت نمی شود .

 [Communication]→[Read from TP] .1در  TPEditorساپورت نمی شود :

 .3در  RTC Display Settingنمی توانید آدرس بدهید :
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فصل هشتم
ترمینال های درایو
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-8-6توضیحات کلی :

چنانچه چندین درایو در کنار یکدیگر باشند  ،یا ادوات  DCتوان باال مثل دستگاه جوش ،موتور  DCتریستوری ،کوره القایی در شبکه باشند نصب چوک ورودی
الزامی است .کابل کشی ورودی سه فاز و خروجی موتور باید با رعایت استانداردهای الزم انجام گیرد .درایو باید در نزدیکترین مکان
به موتور نصب گردد تا فاصله موتور و درایو کوتاه باشد .چنانچه فاصله موتور از درایو بیش از  21متر باشد  ،نصب چوک خروجی توصیه
می شود .بایدکابل ها به خصوص کابل های موتور شیلددار تا جای ممکن با کوتاه استفاده شوند تا تاثیر نویز و امواج الکترومغناطیسی منتشر
شده به کمترین مقدار برسد و در محل نصب درایو سیستم ارت مطمئن باید وجود داشته باشد .کابل های ترمینال کنترلی نیز باید شیلددار
نصب شوند و از مسیرهای جداگانه با کابلهای قدرت عبور داده شوند .بهتر است از فیلترها و راکتورهای ورودی و خروجی استفاده
گردد تا میزان هارمونیکها و امواج فرکانس باالی مغناطیسی کاهش یابد و سیستم نصب شده ایمنی و حفاظت باالیی داشته باشد.
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-8-2مشخصات ترمینال های اصلی درایو :
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Function of DC Link
Frame E~H
 .1ترمینال  rو  sرا زمانیکه برق ورودی  RSTقطع است  disconnect ,کنید  ( .همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است  ,قسمت
های مشخص شده را جدا کنید و کابل آن را نزد خود نگه دارید .
بعد از آن می توان  power source 380 Vرا به ترمینال  rو  sمتصل نمود .
با اعمال برق ورودی به درایو در صورتیکه به ترمینال  rو  Power supply , sوصل نکرده باشید  ,در کیپد ارور ” “ryFظاهر می شود .
 . 1در صورتیکه  DC Linkبه  DC Bus Connectionو برق  RSTمتصل باشد  ,نیازی به باز شدن ترمینال  rو  sنیست .
 Common DC Busرا فقط در  power rangeمشابه می توان به درایو اعمال نمود  .در صورتیکه در مورد کاربرد شما این رنج مشابه نیست با
نمایندگی در تماس باشید .
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توجه  :در فریم  Gو H
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-8-9مشخصات ترمینال های کنترل درایو :

استفاده از سیم هایی با مشخصات Ⓐ Ⓑ 26~16AWG (0.1281-1.318mm2); Ⓒ 30~14AWG :
گشتاور مناسب :
Ⓐ 5kg-cm [4.3Ib-in.] (0.49 Nm) : Aقسمت
) B :Ⓑ 8kg-cm [6.94 Ib-in.] (0.78 Nmقسمت
قسمت Ⓒ 2kg-cm [1.73 lb-in.] (0.19 Nm): C
در شکل باال  ,اتصال کوتاه  +24V-COMبه منظور استفاده از ترمینال های بخش  Bدرایو به صورت  ) NPN ( Sinkاست .
مطابق شکل باال  STO1 , STO2 , +24V , SCM1,SCM2, DCMبه صورت کارخانه ایی اتصال کوتاه هستند .
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تنظیمات کارخانه ایی ( در حالت ) NPN

+24V: 5% , 200mA

پایه مشترک برای تمام ورودی های چند منظوره

عملکرد ترمینال

ترمینال ها

ترمینال  +24برای سیگنال کنترلی دیجیتال

+24V

ترمینال  comبرای سیگنال کنترلی دیجیتال

COM

FWD-DCM:
چرخش موتور در جهت راستگردON :

فرمان ران شدن در جهت forward

FWD

موتور می ایستد OFF :
REV-DCM:
چرخش موتور در جهت چپگردON :

فرمان ران شدن در جهت reverse

REV

موتور می ایستد OFF :

رجوع به پارامترهای 02-01~02-08
برای تنظیم ترمینال های ورودی های چند منظوره 1 ~ 8
مد : Source
 3.3mA≧11Vdcجریان راه اندازی ترمینال ON:

ترمینال های ورودی های چند منظوره 1 ~ 8

OFF: cut-off voltage≦5Vdc

~ MI1
MI8

مد : Sink
 3.3mA ≦13Vdcجریان راه اندازی ترمینال ON:
OFF: cut-off voltage≧19Vdc
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DFM
خروجی پالس درایو

حداقل امپدانس بار 1kΩ/100pf :
حداکثر جریان خروجی  31 :میلی آمپر

ترمینال مشترک برای دریافت خروجی آنالوگ از

DCM

فرکانس

حداکثر ولتاژ و فرکانس پالس خروجی 30Vdc , 100 kHz :
Duty-cycle: 50%

Max 48Vdc , 50mA

بار مقاومتی :

خروجی چند منظوره (photocoupler) 1

MO1

خروجی چند منظوره (photocoupler) 2

MO2

پایه مشترک برای خروجی های چند منظوره

MCM

رله ی خروجی چند منظوره (N.O.) 1

RA1

رله ی خروجی چند منظوره (N.C.) 1

RB1

3A(N.O.)/3A(N.C.) 250VAC
5A(N.O.)/3A(N.C.) 30VDC
بار سلفی :

پایه مشترک رله های خروجی چند منظوره

RC1

Inductive Load (COS 0.4):
1.2A(N.O.)/1.2A(N.C.) 250VAC
2.0A(N.O.)/1.2A(N.C.) 30VDC

رله ی خروجی چند منظوره (N.O.) 2

RA2

رله ی خروجی چند منظوره (N.C.) 2

RB2

با توجه به تنظیمات در پارامترهای مربوطه  ,رله ها فعال می شوند .
پایه مشترک رله های خروجی چند منظوره

مانند زمانیکه درایو شروع به کار کند  ,به فرکانس خاصی برسد و یا ارور
رخ دهد (.به طور مثال ) OV
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برای تنظیم فرکانس خروجی اینورتر +10Vdc 20mA :

منبع تغذیه پتانسیومتر

+10V

برای تنظیم فرکانس خروجی اینورتر -10Vdc 20mA :

منبع تغذیه پتانسیومتر

-10V

امپدانس 20kΩ ,
رنج تغییرات فرکانس خروجی بر حسب ورودی آنالوگ :
AVI
= 0~20mA/4~20mA/0~10V
(  1تا ماکزیمم فرکانس خروجی )) (Pr.01-00
تنظیمات کارخانه ایی 0~10V : AVI
امپدانس 250Ω :
رنج تغییرات فرکانس خروجی بر حسب ورودی آنالوگ :
= 0~20mA/4~20mA/0~10V

ACI

(  1تا ماکزیمم فرکانس خروجی )) (Pr.01-00

تنظیمات کارخانه ایی 4~20mA : ACI
امپدانس 20kΩ :
AUI
=-10~+10VDC
(  1تا ماکزیمم فرکانس خروجی )) (Pr.01-00
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 0~10Vبا حداکثر خروجی جریانی  1میلی آمپر و حداکثر بار 5kΩ
 -10~10Vبا حداکثر خروجی جریانی  1میلی آمپر و حداکثر بار 5kΩ
جریان خروجی  :حداکثر  1میلی آمپر
رزولوشن :
 1 ( = 0~10Vتا ماکزیمم فرکانس خروجی )) (Pr.01-00
رنج 0~10V → -10~+10V :
سوئیچ  : AFM 1تنظیمات کارخانه ایی  0~10Vاست .

AFM1

 0~10Vبا حداکثر خروجی جریانی  1میلی آمپر و حداکثر بار 5kΩ
 0~20mAبا حداکثر بار 500Ω
جریان خروجی  :حداکثر 20mA

AFM2

رزولوشن :
 1 ( = 0~10Vتا ماکزیمم فرکانس خروجی )) (Pr.01-00
رنج 0~10V → 4~20mA :
سوئیچ  : AFM 2تنظیمات کارخانه ایی  0~10Vاست .
پایه مشترک ورودی آنالوگ

پایه مشترک برای ترمینال های آنالوگ

این ترمینال ها به صورت کارخانه ایی اتصال کوتاه هستند و برای  saftyاستفاده می شوند .
Power removal safety function for EN954-1 and IEC/EN61508

STO1~SCM1;STO2~SCM2 :

ACM

STO1
SCM1
STO2

جریان الزم برای فعال شدن  3.3mAو ولتاژ بیشتر از 11Vdc
فقط در صورتیکه بخواهید از  Emergency stopاستفاده کنید می توانید اتصال کوتاه را باز کنید و باید از یک شستی
 Normally Closeبرای  Stop Emergencyاستفاده کنید .
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به طور مثال با استفاده از  PLCمطابق شکل زیر :
 .1اتصال کوتاه  STO1 , STO2 , +24V , SCM1,SCM2, DCMرا باز کنید و از یک نرمال بسته
( سوئیچ  ) ESTOPبه جای آن استفاده کنید  .در غیر این صورت درایو  runنمی شود .
حال هرگاه نرمال کلوز قطع شود  ,درایو STOPشده و ارور  STOنمایان می شود .

به بخش عملکرد ترمینال های  STOو  SCMمراجعه شود .
SG+
مدباس RS-485

SGSGND
RJ-45

PIN 1,2,7,8 :رزرو استPIN 3, 6: SGND
PIN 5: SG+

PIN 4: SG-
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-8-4نحوه سیم کشی مدار فرمان ورودی های دیجیتال :
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-8-5کابل کشی ترمینال های قدرت درایو : C2000
به این منظور از سرسیم یا کابلشوهای استاندارد در متصل نمودن کابل ها به ترمینال های قدرت استفاده کنید  .برای بستن پیچ های
ترمینال قدرت از محکم بودن کابل ها بعد از نصب اطمینان حاصل نمایید  .محکم نبودن کابل های قدرت باعث جریان کشی و ایجاد
آتش سوزی در ترمینال ها خواهد شد.
برای کابل کشی از کابل مسی استفاده کنید به طوریکه کابل مورد نظر بتواند جریان نامی درایو را تحمل نماید .بنابراین باید از جدول جریان
دهی درایو و کابل های توصیه شده استفاده کنید .کابل باید در جریان نامی دائم توانایی کار در دمای ℃75یا ℃ 90را داشته باشد و
از کابل  600 Vاستفاده شود .استفاده از کابل شیلددار برای موتور از اثر امواج الکترومغناطیسی درایو می کاهد .در کابل کشی درایو سعی
شود کابل های بین موتور و درایو از سایر کابل هایی که مربوط به موتور نیست  ,حداقل  31سانتیمتر فاصله داشته باشند یعنی باید کابل های
موتور  ،کابل های ورودی درایو و کابل های کنترلی و شبکه مدباس از مسیرهای جداگانه عبور داده شوند تا از تاثیر امواج ساطع شده از
کابل های موتور بر روی سایر کابل ها کاسته شود .در شکل زیر به کابل کشی ورودی و خروجی درایو و ارت نمودن شیلد کابل های ورودی و خروجی
و موتور توجه داشته باشید :

برای کابل کشی ترمینال های کنترل درایو نظیر  ACI , AVIو غیره حتما از کابل شیلد دار استفاده کرده و شیلد کابل ها را جداگانه به ترمینال ارت درایو
متصل نمایید و برای کابل کشی ترمینال های آنالوگ از کابل شیلددار با زوج سیم های به هم تابیده شده با شیلد دور زوج سیم ها
استفاده کنید.
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فصل نهم
کارت های توسعه درایو
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-3-6انواع کارت های توسعه درایو :
EMC-COP01.13

CMC-MOD01.9

EMC-PG01/02L.5

EMC-D42A.1

CMC-PD01.10

EMC-PG01/02O.6

EMC-D611A.2

CMC-DN01.11

EMC-PG01/02U.7

EMC-R6AA.3

CMC-EIP01.12

EMC-PG01R.8

EMC-BPS01.4

-3-2نحوه نصب کارت توسعه بر روی درایو :
ابتدا کارت مورد نظر خود را انتخاب کنید ( برای ارتباطات شبکه و یا سایر کاربردها )  ,سپس برای نصب کارت بایستی کیپد و
کاور روی درایو را باز کنید  ,مطابق تصاویر زیر برای برداشتن کاور دستگاه در فریم های مختلف درایو عمل کنید :
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 -3-9توضیحات انواع مختلف کارت های درایو :
: EMC-D42A-9-3-1
ترمینال ها

توضیحات
مشترک برای ترمینال های ورودی های چند منظوره.
انتخاب حالت  ) Sink ( NPNیا  )Source( PNPبا استفاده از جامپر  , J1منبع
تغذیه خارجی.

COM
پایه مشترک

مراجعه به پارامترهای  02-26الی  02-29مربوط به ورودی های چند منظوره .
تغدیه داخلی به وسیله اتصال ترمینال 5W , +24Vdc±5% 200mA, , E24
تغدیه خارجی  , 24VDC :ولتاژ ماکزیمم  30VDCولتاژ مینیمم 30W/19VDC
مقدارجریان در حالت  ONورودی ها 6.5Ma :

MI10~ MI13

تلرانس جریان نشتی در حالت  OFFورودی ها 10μA :
ترمینال های خروجی چند منظوره ((photocoupler
مراجعه به پارامترهای  02-36الی  02-37مربوط به خروجی های چند منظوره .

MO10~MO11

با توجه به تنظیمات پارامترهای مربوط به این خروجی می توان درحالت های
مختلف از خروجی ترانزیستوری ) (open collectorسیگنال خروجی گرفت .
مانند وقتیکه درایو  runمی شود و یا با رسیدن به فرکانس موردنظر و یا با وقوع
. Overload

مشترک برای ترمینال های خروجی چند منظوره , MO10-MO11
)(photocoupler

MXM

ماکزیمم 48VDC – 50 mA
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: EMC-D611A-9-3-2
ترمینال ها

توضیحات

AC

پایه مشترک برق  ACبرای ترمینال های ورودی چند منظوره
مراجعه به پارامترهای  02-26تا  02-31برای انتخاب کارکرد ورودی چند منظوره
ولتاژ ورودی100-130 vdc :

کارت افزایش ورودی

فرکانس ورودی47-63 HZ :
MI10~ MI15

امپدانس ورودی27Kohm :
زمان پاسخ گویی ترمینال:

ON: 10ms
OFF: 20ms

: EMC-R6AA-9-3-3
ترمینال ها

توضیحات

AC

پایه مشترک برق  ACبرای ترمینال های خروجی چند منظوره
مراجعه به پارامترهای  02-36تا  02-41برای انتخاب کارکرد خروجی چند منظوره

کارت افزایش خروجی

مشخصات بار مقاومتی:
5A(N.O.) 250VAC
5A(N.O.) 30VDC

R10A-R15A
R10C-R15C

مشخصات بار سلفی ) )COS 0.4
2.0A(N.O.) 250VAC
2.0A(N.O.) 30VDC
درحالت های مختلف از طریق خروجی می توان خروجی گرفت  .مانند وقتیکه درایو
 runمی شود و یا با رسیدن به فرکانس موردنظر و یا با وقوع . Overload
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: EMC-BPS01-9-3-4
ترمینال ها

توضیحات
با قطع برق ورودی درایو  ,این کارت برق الزم برای ارتباطات شبکه PLC ,
داخلی  ,و تغذیه برای سایر فانکشن ها را تامین می کند .
ورودی 24V±5% :

24V
GND

Power shift card

ماکزیمم جریان ورودی 0.5A:
نکته :
 .1هیچ گاه ترمینال  +24Vورودی کارت  EMC-BP01را به  +24Vبرد
کنترلی ترمینال درایو (  )Digital control signal commonمتصل
نکنید.
 .1هیچ گاه ترمینال  GNDورودی کارت  EMC-BP01را به  GNDبرد
کنترلی ترمینال
درایو (  )Digital control signal commonمتصل نکنید.

 روش نصب کارت  PGو کارت های افزایشی ورودی و خروجی مانند هم می باشد که در صفحات قبل به آن اشاره شد.
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: EMC-PG01L/EMC-PG02L-9-3-5

شرح ترمینال ها  :تنظیمات توسط پارامترهای  Pr.10-00~10-02, 10-16~10-18انجام می شود.
ترمینال ها
PG1

توضیحات
VP

DCM
A1, /A1, B1,
/B1, Z1, /Z1

PG2
A2, /A2,
B2, /B2

PG OUT

AO, / AO
BO, / BO
ZO, / ZO
SG

ولتاژ خروجی  ( +5V/+12V ±5% :با استفاده از  FSW3برای سوئیچ بین ) +5V/+12V
ماکزیمم جریان خروجی 200mA :
پایه مشترک  Powerو سیگنال
سیگنال ورودی انکدر (  Line Driveیا ) Open Collector
ولتاژ ورودی  ( +5~+24V : Open Collectorنکته ) 1
ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .
 : EMC-PG01Lماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
 : EMC-PG02Lماکزیمم فرکانس ورودی  ( 30kHz :نکته ) 1
سیگنال ورودی پالس (  Line Driveیا ) Open Collector
ولتاژ ورودی  ( +5~+24V : Open Collectorنکته ) 1
ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .
 : EMC-PG01Lماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
 : EMC-PG02Lماکزیمم فرکانس ورودی  ( 30kHz :نکته ) 1
از مقاومت  1~2 kΩ , Pull-UPاستفاده کنید .
PG Card Output signals. It has division frequency function: 1~255
times
بیشترین ولتاژ خروجی برای 5 VDC : Line Driver
بیشترین جریان خروجی 50mA :
 : EMC-PG01Lماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
 : EMC-PG02Lماکزیمم فرکانس ورودی 30kHz :
 SGپایه  GNDبرای کارت های  PGمی باشد .همچنین به عنوان  GNDبرای  PLCو سایر دستگاه
های کنترل پوزیشن مورد استفاده قرار می گیرد.
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نکته  : 1در استفاده از انکودر  ، Open Collectorبرای جریان ورودی  5~15mAاز یک مقاومت  Pull-Upاستفاده کنید .
اگر ولتاژ ورودی  12 , Open Collectorولت است از منبع تغذیه خارجی استفاده کنید  ( .مطابق شکل ) 1
بعضی مواقع وجود نویز باعث می شود حالت صفر یا یک به خوبی از هم تفکیک نشود  ,برای رفع این مورد استفاده از مقاومت
 Pull-Upتوصیه می شود .
5V

مقاومت 100~220 , 1/2W : Pull Up

12V

مقاومت 510~1.35k , 1/2W : Pull Up

24V

مقاومت 1.8k~3.3k , 1/2W : Pull Up

نکته  : 2در صورتیکه فرکانس پالس ورودی کمتر از  30kHzباشد برای جلوگیری از تداخالت از مدل  EMC-PG02Lاستفاده کنید .
دیاگرام سیم بندی کارت  ( : PG1شکل  .و  1مربوط به انکدر  ) Open Collectorاست .
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دیاگرام سیم بندی : PG2
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: EMC-PG01L/EMC-PG02L Wiring Diagram
برای جلوگیری از اثر نویز حتما از کابل شیلد دار استفاده کنید وکابل ها به موازات کابل های باالی  211ولت قرار ندهید .
 ..از سیم های  0.21 ~ 0.81mm2 (AWG24 ~ AWG18).استفاده کنید .
 .1طول کابل ها کمتر از  111متر باشد .
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: EMC-PG01O/EMC-PG02O-9-3-6

شرح ترمینال ها  :تنظیمات توسط پارامترهای  Pr.10-00~10-02, 10-16~10-18انجام می شود.
ترمینال ها
PG1

VP
DCM
A1, /A1, B1,
/B1, Z1, /Z1

PG2

A2, /A2,
B2, /B2

توضیحات
ولتاژ خروجی  ( +5V/+12V ±5% :با استفاده از  FSW3برای سوئیچ بین ) +5V/+12V
ماکزیمم جریان خروجی 200mA :
پایه مشترک  Powerو سیگنال
سیگنال ورودی انکدر (  Line Driveیا ) Open Collector
ولتاژ ورودی  ( +5~+24V : Open Collectorنکته ) 1
ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .
 : EMC-PG01Oماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
 : EMC-PG02Oماکزیمم فرکانس ورودی  ( 30kHz :نکته ) 1
سه عدد مقاومت  Pull-UPدر داخل جعبه کارت قرار داده شده است ) 1kΩ/1.2W(.
( جلوگیری از اثر نویز در انکدرهای  ) Open Collectorنکته 1
سیگنال ورودی پالس (  Line Driveیا ) Open Collector
ولتاژ ورودی  ( +5~+24V : Open Collectorنکته ) 1
ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .
 : EMC-PG01Oماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
 : EMC-PG02Oماکزیمم فرکانس ورودی  ( 30kHz :نکته ) 1
از مقاومت  1~2 kΩ , Pull-UPاستفاده کنید .
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برای  PG OUTبه منبع تغذیه خارجی نیاز است .
ترمینال ورودی ولتاژ  +12V ~ +24Vاز منبع تغذیه
ترمینال ورودی ولتاژ منفی از منبع تغذیه

VPG Card Output signals. It has division frequency function: 1~255
times

A/O, B/O, Z/O

برای سیگنال های خروجی  , Open Collectorبه این ترمینال ها مقاومت  high-pullمتصل
کرده و از طرف دیگر به  +24Vمنبع تغذیه خارجی وصل کنید  ( .برای جلوگیری از تداخل و نویز
هنگام صفر و یک شدن پالس )
( سه مقاومت در داخل جعبه دستگاه به این منظور قرار داده شده است ) (1.8kΩ/1W) .
 : EMC-PG01Oماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
 : EMC-PG02Oماکزیمم فرکانس ورودی 30kHz :

نکته  : .در استفاده از انکدر ( ، Open Collectorجریان ورودی  )5~15mAاز یک مقاومت  Pull-Upاستفاده کنید  .بعضی مواقع وجود نویز باعث
می شود حالت صفر یا یک به خوبی از هم تفکیک نشود  ,برای رفع این مورد استفاده از مقاومت توصیه می شود  .در داخل جعبه کارت  PG01Oسه
عدد مقاومت ( ) 1kΩ/1.2Wبه این منظور وجود دارد .
اگر ولتاژ ورودی  12 , Open Collectorولت است از منبع تغذیه خارجی استفاده کنید  .به شکل  1توجه کنید .
5V

مقاومت 100~220 , 1/2W : Pull Up

12V

مقاومت 510~1.35k , 1/2W : Pull Up

24V

مقاومت 1.8k~3.3k , 1/2W : Pull Up
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نکته  : 2در صورتیکه فرکانس پالس ورودی کمتر از  30kHzباشد برای جلوگیری از تداخالت از مدل  EMC-PG02O/Lاستفاده کنید .
دیاگرام سیم بندی کارت  ( : PG1شکل  .و  1مربوط به انکدر  ) Open Collectorاست .
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در سیم بندی به این روش چراغ  A1 , B1 , Z1کارت  EMC-PG01Oبا دریافت سیگنال  OFFو عدم دریافت سیگنال چراغ
 ONمی شود .



دیاگرام سیم بندی : PG2

نکته  : 3در قسمت  PG OUTکارت برای دریافت پالس از  PGحتما از مقاومت  Pull-Upبرای ارسال پالس به ورودی کنترلر (  ) PLCاستفاده کنید .
به این منظور سه عدد مقاومت (  ) 1.8kΩ/1Wکه در داخل جعبه کارت است  ,استفاده کنید .
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: EMC-PG01O/EMC-PG02O Wiring Diagram
برای جلوگیری از اثر نویز حتما از کابل شیلد دار استفاده کنید وکابل ها به موازات کابل های باالی  211ولت قرار ندهید .
 ..از سیم های  0.21 ~ 0.81mm2 (AWG24 ~ AWG18).استفاده کنید .
 .1طول کابل ها کمتر از  31متر باشد .
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EMC-PG01U/ EMC-PG02U-9-3-7


 FSW1اگر در حالت  Sباشد  ,خروجی  UVWانکدرهای استاندارد است  ,اگر در حالت  Dباشد باید فقط از انکدر دلتا استفاده کرد .



کارت  EMC-PG02Uقابلیت تشخیص قطعی سیگنال انکدر را دارد .
شرح ترمینال ها :
تنظیمات توسط پارامترهای  Pr.10-00~10-02, 10-16~10-18انجام می شود.
ترمینال ها

PG1

VP

ولتاژ خروجی  ( +5V/+12V ±5% :با استفاده از  FSW3برای سوئیچ بین ) +5V/+12V
ماکزیمم جریان خروجی 200mA :

DCM

پایه مشترک  Powerو سیگنال

A1, /A1, B1,
/B1, Z1, /Z1

سیگنال ورودی انکدر ( ) Line Drive
ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .
ماکزیمم فرکانس خروجی 300kP/sec :

U1, /U1, V1,
/V1, W1, /W1

سیگنال ورودی انکدر

PG2
A2, /A2,
B2, /B2

PG OUT

توضیحات

AO, / AO
BO, / BO
ZO, / ZO
SG

سیگنال ورودی پالس (  Line Driveیا ) Open Collector
ولتاژ ورودی  ( +5~+24V : Open Collectorنکته ) 1
ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .
ماکزیمم فرکانس خروجی 300kP/sec :
سیگنال های خروجی کارت . PG
PG Card Output signals. It has division frequency function: 1~255
times
بیشترین ولتاژ خروجی برای 5 VDC : Line Driver
بیشترین جریان خروجی 50mA :
ماکزیمم فرکانس خروجی 300kP/sec :
 SGپایه  GNDبرای کارت های  PGمی باشد .همچنین به عنوان  GNDبرای  PLCو سایر دستگاه
های کنترل پوزیشن مورد استفاده قرار می گیرد.
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.  استفاده کنیدPull-Up  از یک مقاومت5~15mA  برای جریان ورودی، Open Collector  در استفاده از انکودر: . نکته
100~220 , 1/2W : Pull Up مقاومت

5V

510~1.35k , 1/2W : Pull Up مقاومت

12V

1.8k~3.3k , 1/2W : Pull Up مقاومت

24V

: PG2 دیاگرام سیم بندی

DOS(Degradation of Signal)：If the amplitude of the sine wave input of the S1-/S3/ S2-/S4 is lower
than or higher than
the encoder IC’s specification, a red light will be on. The possible reasons which cause this
problem are the following.
1. The turns ratio of the resolver encoder is not 1:0.5 which makes the sine wave input of the S1/S3/S2-/S4 not equal to 3.5±0.175Vrms.
2. While motor is running, motor creates common mode noise which makes accumulated voltage
to be more than
3.5±0.175Vrms
LOT(Loss of Tracking): Compare the angle of S1-/S3/S2-/S4 sine wave input to the R1-R2 cosine
wave. If their difference is more than 5 degree, a red light will be on.
Here are the possible reasons why that happens:
1. The output frequency of the PG card is incorrect.
2. The specification of Resolver’s encoder is not 10KHz
3. The motor creates common mode noise while it is running. That causes a big difference, while
the motor is rotating, between main winding’s cosine wave angle and the sine wave angle of
second and third windings.
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: EMC-PG01U Wiring Diagram
برای جلوگیری از اثر نویز حتما از کابل شیلد دار استفاده کنید وکابل ها به موازات کابل های باالی  211ولت قرار ندهید .
 ..از سیم های  0.21 ~ 0.81mm2 (AWG24 ~ AWG18).استفاده کنید .
 .1طول کابل ها کمتر از  31متر باشد .
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: EMC-PG01R-9-3-8
شرح ترمینال ها  :تنظیمات توسط پارامترهای  10-00~10-02انجام می شود.
ترمینال ها
R1- R2

PG1

S1, / S2
S3, / S4
A2, / A2
B2, / B2

PG2

PG OUT



AO, / AO
BO, / BO
ZO, / ZO
SG

توضیحات
توان خروجی ریزولور
7Vrms, 10kHz
سیگنال ورودی ریزلور)(S2, /S4=Sin; S1, /S3=Cos
3.5±0.175Vrms, 10kHz
سیگنال پالس ورودی ( Line Driverیا )Open Collector
ولتاژ ورودی * +5 ~24V : Open Collector
ورودی می تواند به صورت تک فاز یا دو فاز باشد.
بیسترین فرکانس خروجی 300kP/sec :
PG Card Output signals. It has division frequency function: 1~255
times
بیشترین ولتاژ خروجی برای مدل 5 VDC : Line Driver
بیشترین جریان خروجی 50mA :
بیشترین فرکانس خروجی 300 kP/Sec :
 SGپایه  GNDبرای کارت های  PGمی باشد .همچنین به عنوان  GNDبرای  PLCو سایر دستگاه
های کنترل پوزیشن مورد استفاده قرار می گیرد.

در استفاده از انکودر ریزلور  ، Open Collectorبرای جریان ورودی  5~15mAاز یک مقاومت  Pull-Upاستفاده کنید .

5V

مقاومت 100~220 , 1/2W : Pull Up

12V

مقاومت 510~1.35k , 1/2W : Pull Up

24V

مقاومت 1.8k~3.3k , 1/2W : Pull Up

سیم کشی : PG2
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دیاگرام سیم بندی : EMC-PG01R
برای جلوگیری از اثر نویز حتما از کابل شیلد دار استفاده کنید وکابل ها به موازات کابل های باالی  211ولت قرار ندهید .
 .3از سیم های  0.21 ~ 0.81mm2 (AWG24 ~ AWG18).استفاده کنید .
 .2طول کابل ها کمتر از  111متر باشد .
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: CMC-MOD01

 .1کارت افزایش ورودی/خروجی و کارت رله
 .2کارت PG
 .3کارت های ارتباطی ()Communication
 .4پورت ارتباط RJ45
 .5ترمینال مدار کنترل

ویژگی ها :
ارتباط

 RJ45با  MDI/MDIXخودکار

تعداد پورت ها

1پورت

روش انتقال دیتا

IEEE 802.3, IEEE 802.3u

کابل ارتباط

کابل  CAT.05با حداکثر طول 100M

سرعت انتقال داده
پروتکل شبکه

10/100 Mbps auto-detect
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, SMTP, MODBUS OVER TCP/IP,
Delta Configuration

ویژگی های الکتریکی :
ولتاژ تغذیه ورودی

(5VDCتغذیه توسط درایور تامین می شود)

ولتاژ ایزوالسیون

500VDC

توان برق مصرفی

0.8W

وزن

25gr
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محیط :
ایمنی نویز

استاندارد رطوبت و دما
ایمنی لرزش و شوک

)ESD (IEC 61800-5-1, IEC 61000-4-2
)EFT (IEC 61800-5-1, IEC 61000-4-4
) (IEC 61800-5-1, IEC 61000-4-5اضافه ولتاژ و جریان
تست حساسیست در برابر نویز هدایتی )(IEC 61800-5-1, IEC 61000-4-6
90%
) Operation: -10°C ~ 50°Cدما( رطوبت :
) Storage: -25°C ~ 70°Cدما( رطوبت 95% :
استاندارد بین المللی: IEC 61800-5-1, IEC 60068-2-6/IEC
61800-5-1, IEC 60068-2-27

جایگذاری کارت بر روی اینورتر : C2000
 .1برق اینورتر  C2000را قطع کنید.
 .2درپوش جلوی اینورتر را بردارید.
 .3مطابق شکل  ،3کارت را در قسمت  SLOT1قرار دهید به نحوی که سوراخ های پیچ روی برد کارت  PGبا اینورتر منطبق باشند،مانند شکل .4
 .4با گشتاور  6~8 Kg-cmپیچ ها را ببندید  ،مانند شکل .5
 .5برای برداشتن کارت هم مراحل قبل را از آخر به اول طی کنید.
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پارامتر های مورد نیاز برای تنظیمات شبکه اترنت در اینورتر : C2000
برای برقراری ارتباط شبکه اترنت با اینورتر  , C2000پارامترهای آن را مطابق جدول زیر تنظیم کنید  ,در این شبکه مستر می تواند مقدار فرکانس و سایر
دستورات کنترلی درایو را بخواند و تغییر دهد .
پارامتر

دستورالعمل

توضیحات

مقدار مناسب
جهت اعمال
تنظیمات ()Dec

00-20

تنظیم منبع ورودی فرکانس

8

کنترل دستور ورودی فرکانس توسط کارت انجام
می شود.

00-21

تعیین مرجع ورودی فرکانس

5

تعیین منبع ورودی فرکانس توسط کارت انجام
می شود.

09-30

روش رمز گشایی ارتباط

1

روش رمزگشایی برای درایو موتور AC

09-75

تنظیمات IP

1

 IPاستاتیک 1:
 IPدینامیک 1 :

09-76

 IPآدرس 1

192

09-77

 IPآدرس 2

168

09-78

 IPآدرس 3

1

09-79

 IPآدرس 4

5

09-80
09-81
09-82
09-83
09-84

Net Mask1
Net Mask2
Net Mask3
Net Mask4
 Getwayپیش فرض 1

255
255
255
1
192

09-85

 Getwayپیش فرض 2

168

09-86

 Getwayپیش فرض 3

1

09-87

 Getwayپیش فرض 4

1

 IPآدرس :
192.168.1.5
 IPآدرس :
192.168.1.5
 IPآدرس :
192.168.1.5
 IPآدرس :
192.168.1.5
NetMask:255.255.255.0
NetMask:255.255.255.0
NetMask:255.255.255.0
NetMask:255.255.255.0
 Getwayپیش فرض:
192.168.1.1
 Getwayپیش فرض:
192.168.1.1
 Getwayپیش فرض:
192.168.1.1
 Getwayپیش فرض:
192.168.1.1
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رجیستر های : Basic
BR#

R/W

محتوا

توضیحات

#0

R

نام مدل

فقط خواندنی،تنظیم شده توسط سیستم.
کد مدل کارت  CMC-MOD01=H’0203است.

#1

R

ورژن FIRMWARE

#2

R

اطالعات ورژن

#11

R/W

#13

R/W

زمان TIMEOUT
مدباس
Keep Alive
Time

نمایش ورژن  FIRMWAREسیستم به صورت کد هگز.
مثال :کد  H0100نشان دهنده ورژن  V1.00است.
اطالعات به صوت کد دسیمال نمایش داده می شود  .عدد  10,000Sو  1,000Sبرای ماه و عدد
 100Sو  10Sبرای روز.
برای یک رقم  1نشان دهنده صبح و  1نشان دهنده بعد از ظهر می باشد.
زمان پیش فرض 500ms :
زمان پیش فرض 30S :

نشانگر : LED
LED

STATUS

POWER

GREEN

LINK

GREEN

روش اصالح خطا

نتیجه

ON

تغذیه ورودی در حالت نرمال قرار دارد.

--------

OFF

ورودی پاور تغذیه نشده است.

منبع تغذیه را را بررسی کنید.

ON

شبکه ارتباط در حالت نرمال عمل می
کند.

--------

شبکه در حال عملیات می باشد.

--------

ارتباط شبکه برقرار نیست.

کابل شبکه و اتصاالت را بررسی کنید.

Flashes
OFF
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ایرادیابی :
مشکالت

دلیل

 LEDتغذیه خاموش باشد

درایو موتور  ACتغذیه نمی شود.

نحوه برطرف کردن مشکل
اتصاالت تغذیه درایو و منبع تغذیه مورد بررسی قرار بگیرند.

کارت CMC-MOD01به درایو متصل نمی مطمئن شوید که کارت  CMC-MOD01به درایو متصل شده
باشد.
باشد.
چراغ  LINKخاموش
است

کارت CMC-MOD01به شبکه متصل
نمی باشد.
ارتباط ضعیف با کانکتور RJ-45

ماژول شناسایی نشده
است

عدم امکان دستیابی به
صفحه تنظیماتCMC-
MOD01

از اتصال درست کابل شبکه مطمئن شوید.
از اتصال کانکتور RJ-45به پورت اترنت مطمئن شوید.

کارت CMC-MOD01به شبکه متصل
نمی باشد.

مطمئن شوید که کارت  CMC-MOD01به شبکه متصل شده
باشد.

شبکه ارتباط بین کارت CMC-MOD01
و کامپیوتر توسط فایروال مسدود شده است.

جستجو ماژول از طریق  IPیا تنظیماتی که توسط صفحه کلید
درایو انجام شده است

کارت CMC-MOD01به شبکه متصل
نمی باشد.

مطمئن شوید که کارت  CMC-MOD01به شبکه متصل شده
باشد.

تنظیمات نادرست  Communicationدر
برنامه DCISoft

تنظیمات  Communicationدر برنامه  DCISoftباید به
صورت اترنت انجام شده باشد.

شبکه ارتباط بین کارت
 CMC-MOD01و کامپیوتر توسط
فایروال مسدود شده است.

تنظیمات مربوطه را با صفحه کلید درایو موتور  ACانجام دهید.

تنظیمات شبکه کارت  CMC-MOD01را بررسی کنید
تنظیمات اینترنت در کامپیوتر خود را بررسی کنید.

امکان دستیابی به صفحه تنظیمات نادرست شبکه در کارت CMC-
تنظیمات وعدم امکان . MOD01
نظارت بر صفحه وب
عدم ارسال E-Mail

تنظیمات نادرست اینترنت در کارت CMC-
MOD01
تنظیمات نادرست برای سرور ارسال کننده
ایمیل
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-9-3-11کارت : CMC-PD01

 .1نمایشگر شبکه NET indicator
 .2نمایشگر تغذیه POWER indicator
 .3حفره محل نصب
 .4پورت ارتباط درایو
 .5پورت برای ارتباط PROFIBUS DP
 .6محل بستن پیچ برای ثابت کردن کارت
 .7بریدگی روی برد
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ویژگی ها :
کانکتور  DPپروفیباس :
کانکتور DB9

رابط
روش انتقال داده
کابل انتقال (شبکه)
ایزوالسیون الکتریکی

 RS-485سرعت باال
کابل جفت بهم تابیده شیلد دار
500 VDC

ارتباطات :
Cyclic data exchange

نوع پیام
نام ماژول
گواهی GSD
 IDکمپانی (شرکت)
سرعت انتقال به صورت
سریال

CMC-PD01
DELA08DB.GSD
)08DB (HEX
;9.6kbps; 19.2kbps; 93.75kbps; 187.5kbps; 125kbps; 250kbps
)500kbps; 1.5Mbps; 3Mbps; 6Mbps; 12Mbps (bit per second

(شناسایی خودکار)

مشخصات الکتریکی :
 ( 5VDCتوسط درایو تامین می شود)

منبع تغذیه
ولتاؤ ایزوالسیون

500 VDC

توان برق مصرفی

1W

وزن

28 g
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ویژگی های محیط:
ایمنی در برابر نویز

استاندارد رطوبت و دما
ایمنی در برابر لرزش

)ESD(IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-2
)EFT(IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-4
) ) (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-5اضافه ولتاژ و جریان
) (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-6تست حساسیت در برابر نویز هدایتی
( Operation: -10ºC ~ 50ºCدما( ), 90%رطوبت)
( Storage: -25ºC ~ 70ºCدما( ), 95%رطوبت)
استاندارد بین المللی : IEC61131-2,
)IEC68-2-6 (TEST Fc)/IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea

شماره پین

اسم پین

1

-

2
3
4
5
6
7
8
9

توضیحات
تعریف نشده
تعریف نشده

 Rxd/Txdارسال/دریافت اطالعات )P(BP
تعریف نشده
 DGNDزمین
VP

ولتاژ تغذیه  -مثبت
تعریف نشده

 Rxd/Txdارسال/دریافت اطالعات )N(AN
تعریف نشده
-

بر روی کارت  CMC-PD01دو  LEDوجود دارد  POWER LED .نشان دهنده وضعیت تغذیه کارت و  NET LEDنشانده وضعیت شبکه است.
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: POWER LED
وضعیت LED
چراغ سبز رنگ

نشانگر
تغذیه در حالت عملکرد نرمال قرار دارد

روش اصالح
-

روشن باشد
چراغ سبز رنگ

تغذیه وارد نشده است

ارتباط بین درایو و ماژول  CMC-PD01را بررسی کند

خاموش باشد

: NET LED
وضعیت LED
چراغ سبز رنگ

نشانگر
وضعیت نرمال (استاندارد)

روش اصالح
-

خاموش باشد
چراغ قرمز رنگ

ماژول  CMC-PD01به شبکه پروفیباس
متصل نمی باشد.

چراغ قرمز

آدرس شبکه پروفیباس نا معتبر می باشد.

خاموش باشد

ماژول  CMC-PD01را به شبکه متصل کنید.
آدرس پروفیباس ماژول را  1~125قرار دهید

چشمک زن
باشد
چراغ نارنجی
چشمک زن

اتصال ماژول  CMC-PD01به درایو ناموفق
می باشد.

برق را قطع کنید اتصال ماژول را به درایو بررسی کنید.

باشد
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: CMC-DN01-9-3-11

 .1نمایشگر NS
 .2نمایشگر MS
 .3نمایشگر تغذیه
 .4حفره محل نصب
 .5پورت ارتباط DeviceNet
.6

محل بستن پیچ

 .7بریدگی روی برد
 .8پورت ارتباط درایو
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ویژگی ها :
کانکتور DeviceNet
 5پین با کانکتور  . removableپین ها ورودی . 5.08 mm :

رابط
روش انتقال داده
کابل انتقال (شبکه)
ایزوالسیون الکتریکی
پروتکل شبکه

CAN
کابل جفت بهم تابیده شیلد دار ( با دو کابل قدرت)
500 VDC
DeviceNet Protocol

ارتباط :
نوع پیام
نام ماژول
گواهی GSD

سیکل تبادل داده
CMC-PD01
DELA08DB.GSD

 IDکمپانی (شرکت)

)08DB (HEX

سرعت انتقال دیتا

 125kbps, 250kbps, 500kbpsو سرعت انتقال دیتا به صورت قابل افزایش

پورت ارتباط درایو :
ترمینال ارتباطی  53پین

رابط
روش انتقال دیتا

ارتباط (شبکه) SPI
 .1ارتباط ماژول با درایو
 .2انتقال تغذیه از درایو به ماژول

ترمینال
ارتباطات

پروتکل  HSSPدلتا

خصوصیات الکتریکی :
 ( 5VDCتوسط درایور تامین می شود)

منبع تغذیه
ولتاؤ ایزوله

500 VDC

توان مصرفی سیم شبکه

0.85 W

توان برق مصرفی

1W

وزن

23 g
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ویژگی های محیط:
)ESD (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-2
)EFT (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-4
) (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-5اضافه ولتاژ و جریان
) (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-6تست حساسیت در برابر نویز هدایتی

ایمنی در برابر نویز

( Operation: -10ºC ~ 50ºCدما( ), 90%رطوبت)
( Storage: -25ºC ~ 70ºCدما( ), 95%رطوبت)

استاندارد رطوبت و دما

استاندارد بین المللی & : IEC61131-2, IEC68-2-6 (TEST Fc)/IEC61131-2
)IEC 68-2-27 (TEST Ea

ایمنی در برابر لرزش

کانکتور DeviceNet
شماره

اسم

پین

پین

توضیحات

رنگ

1

V+

قرمز

24 VDC

2

H

سفید

سیگنال مثبت

3

S

-

ارت

4

L

آبی

سیگنال منفی

5

V-

مشکی

صفر ولت – 0 V

 LEDتغذیه :
وضعیت LED

روش اصالح

نشانگر

روشن

تغذیه در حالت عملکرد نرمال قرار دارد

-

خاموش

تغذیه وارد نشده است

تغذیه ورودی ماژول را چک کنید.
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: NS LED
وضعیت LED
خاموش

روش اصالح

نشانگر

کارت  CMC-DN01تغذیه نشده است  .1تغذیه کارت  CMC-DN01را چک کنید.
یا آدرس  MACهنوز تست نشده است .2 .چک کنید که حداقل یک یا دو NODE
(دستگاه) بر رو خط انتقال  (BUS0قرار گرفته
باشد.
 .3بررسی کنید که سرعت انتقال داده در کارت
 CMC-DN01با سرعت انتقال دیتا در
دستگاه ها یا  NODEهای دیگر یکی باشد.
 .1پیکر بندی کارت  CMC-DN01را برای
اسکن کردن لیست مستر های موجود در
شبکه  ،انجام دهید.
 .2دوباره اطالعات پیکر بندی را در مستر دانلود
کنید.

چراغ سبز چشمک زن باشد

کارت  CMC-DN01در شبکه قرار
گرفته است اما هنوز با Master
ارتباط برقار نکرده است.

چراغ سبز روشن باشد

کارت  CMC-DN01در شبکه قرار
گرفته و با  Masterارتباط برقرار کرده
است.

-

چراغ قرمز چشمک زن باشد

کارت  CMC-DN01در شبکه قرار
گرفته است اما ارتباط ورودی/خروجی ها
برقرار نیست.

 .1ارتباط شبکه را بررسی کنید.
 .2عملکرد مستر رابرررسی کنید.

چراغ قرمز روشن باشد

.1
.2
.3
.4

ارتباط شبکه قطع شده است.
تست آدرس  MACناموفق بوده
است.
سیم های تغذیه شبکه  ،تغذیه نمی
شوند.
کارت  CMC-DN01خارج از
شبکه قرار ارد Off Line.می باشد.

.1
.2
.3

.4

.5
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چک کنید که ادرس های مک موجود در
شبکه تکراری نباشند.
اتصال سخت افزاری کارت CMC-DN01
را بررسی کنید.
بررسی کنید که  Baud Rateکارت CMC-
 DN01با دیگر دیوایس ها مطابقت داشته
باشد.
بررسی کنید که آدرس کارت CMC-
 DN01در محدوده ی  1~125قرار گرفته
باشد و تکراری نباشد(.مجاز باشد).
تغذیه شبکه را چک کنید.
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: MS LED
وضعیت LED

نشانگر

خاموش

تغذیه قطع است و یا کارت Off
 Lineاست.

چراغ سبز چشمک زن باشد.

در حال انتظار برای دریافت اطالعات
I/O
دیتا  I/Oنرمال هستند.

چراغ قرمز چشمک زن باشد.

خطای تنظیمات ()MAPPING

 .1کارت  CMC-DN01را دو باره پیکر بندی کنید.
 .2تغذیه ورودی را بررسی کنید.

چراغ قرمز روشن باشد.

خطای سخت افزاری

 .1کد خطایی که بر روی درایو نمایش داده می شود را
برسی کنید.
 .2جهت تعمیراتکارت را به نمایندگی ببرید.

چراغ نارنجی چشمک زن باشد.

کارت  CMC-DN01در حال بر
قراری ارتباط با درایو می باشد.

چراغ سبز روشن باشد.

توضیحات
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منبع تغذیه ورودی و تنظیمات شبکه را بررسی کنید.
 PLCمستر را در حالت  RUNقرار دهید.
-

اگر چراغ به مدت طوالنی چشمک زن باقی بماند ،باید ارتبا
بین درایو و کارت  CMC-DN01ا چک کنید.
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: CMC-EIP01-9-3-12

 .1جای پیچ ثابت کننده
 .2حفره محل نصب
 .3پورت ارتباط با درایو
 .4نمایگر شبکه
 .5پورت ارتباط RJ-45
 .6نمایشگر تغذیه
 .7بریدگی روی برد
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ویژگی ها :
پورت  RJ-45با Auto MDI/MDIX

رابط
تعداد پورت ها
روش انتقال داده
کابل انتقال (شبکه)

یک پورت
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Category 5e shielding 100M

سرعت انتقال

شناسایی خود کار 10/100 Mbps ،

پروتکل شبکه

ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, SMTP, MODBUS OVER
TCP/IP, EtherNet/IP, Delta Configuration

خصوصیات الکتریکی :
 ( 5VDCتوسط درایور تامین می شود)

منبع تغذیه
ولتاؤ ایزوله
توان برق مصرفی
وزن

500 VDC
0.8 W
25 g

خصوصیات محیط :
ایمنی در برابر نویز

استاندارد رطوبت و دما
ایمنی در برابر لرزش

)ESD (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-2
)EFT (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-4
) (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-5اضافه ولتاژ و جریان
) (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-6تست حساسیت در برابر نویز هدایتی
( Operation: -10ºC ~ 50ºCدما( ), 90%رطوبت)
( Storage: -25ºC ~ 70ºCدما( ), 95%رطوبت)
استاندارد بین المللی : IEC 61800-5-1, IEC 60068-2-6/IEC 61800-5-1, IEC
60068-2-27
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تعاریف پین های : RJ-45

پایه های

تعاریف

سیگنال

پین
1

Tx+

قطب مثبت ارسال کننده دیتا

2

Tx-

قطب منفی ارسال کننده دیتا

3

Rx+

قطب مثبت دریافت کننده اطالعات

4

----

N/C

5

---Rx-

N/C
قطب منفی دریافت کننده اطالعات

7

----

N/C

8

----

N/C

6

جایگذاری کارت بر روی اینورتر : C2000
 .1برق اینورتر  C2000را قطع کنید.
 .2درپوش جلوی اینورتر را بردارید.
 .3مطابق شکل  ،3کارت را در قسمت  SLOT1قرار دهید به نحوی که سوراخ های پیچ روی برد کارت  PGبا اینورتر منطبق باشند،مانند شکل .4
 .4با گشتاور  6~8 Kg-cmپیچ ها را ببندید  ،مانند شکل .5
 .5برای برداشتن کارت هم مراحل قبل را از آخر به اول طی کنید.
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پارامتر های مورد نیاز برای تنظیمات شبکه اترنت در اینورتر : C2000
پارامتر

دستورالعمل

مقدار مناسب جهت

توضیحات

اعمال تنظیمات ()Dec
00-20

تنظیم منبع ورودی فرکانس

8

کنترل دستور ورودی فرکانس توسط کارت
انجام می شود.

00-21

تعیین مرجع ورودی فرکانس

5

تعیین منبع ورودی فرکانس توسط کارت انجام
می شود.

09-30

Communication Decoding
Method
تنظیمات IP

1

روش رمزگشایی برای درایو موتور AC

1

 IPاستاتیک 1:
 IPدینامیک 1 :

09-76

 IPآدرس 1

192

09-77

 IPآدرس 2

168

09-78

 IPآدرس 3

1

09-79

 IPآدرس 4

5

09-80
09-81
09-82
09-83
09-84

Net Mask1
Net Mask2
Net Mask3
Net Mask4
 Getwayپیش فرض 1

255
255
255
1
192

09-85

 Getwayپیش فرض 2

168

 IPآدرس :
192.168.1.5
 IPآدرس :
192.168.1.5
 IPآدرس :
192.168.1.5
 IPآدرس :
192.168.1.5
NetMask:255.255.255.0
NetMask:255.255.255.0
NetMask:255.255.255.0
NetMask:255.255.255.0
 Getwayپیش فرض:
192.168.1.1
 Getwayپیش فرض:
192.168.1.1

09-86

 Getwayپیش فرض 3

1

09-87

 Getwayپیش فرض 4

1

 Getwayپیش فرض:
192.168.1.1
 Getwayپیش فرض:
192.168.1.1

09-75
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نشانگر : LED
STATUS

LED
POWER

GREEN

LINK

GREEN

روش اصالح خطا

نتیجه

ON

تغذیه ورودی در حالت نرمال قرار دارد.

--------

OFF

ورودی پاور تغذیه نشده است.

منبع تغذیه را را بررسی کنید.

ON

بکه ارتباط در حالت نرمال عمل می کند.

--------

شبکه در حال عملیات می باشد.

--------

ارتباط شبکه برقرار نیست.

کابل شبکه و اتصاالت را بررسی کنید.

Flashes
OFF

خطاها :
اختالالت

موارد

 LEDتغذیه خاموش باشد

درایو موتور  ACتغذیه نمی شود.

چراغ  LINKخاموش است

عدم امکان دستیابی به
صفحه تنظیماتCMC-
MOD01

امکان دستیابی به صفحه
تنظیمات وعدم امکان
نظارت بر صفحه وب

اتصاالت تغذیه درایو و منبع تغذیه مورد بررسی قرار بگیرند.

کارت CMC-EIP01به درایو متصل
نمی باشد.

مطمئن شوید که کارت CMC-EIP01به درایو متصل شده
باشد.

کارت CMC-EIP01به شبکه متصل
نمی باشد.

از اتصال درست کابل شبکه مطمئن شوید.

ارتباط ضعیف با کانکتور RJ-45
ماژول پیدا نشده است

نحوه برطرف کردن مشکل

از اتصال کانکتور RJ-45به پورت اترنت مطمئن شوید.

کارت CMC-EIP01به شبکه متصل
نمی باشد.

مطمئن شوید که کارت CMC-EIP01به شبکه متصل شده
باشد.

شبکه ارتباط بین کارت CMC-
 MOD01و کامپیوتر توسط فایروال
مسدود شده است.

جستجو ماژول از طریق  IPیا تنظیماتی که توسط صفحه کلید
درایو انجام شده است

کارت CMC-EIP01به شبکه متصل
نمی باشد.

مطمئن شوید که کارت  CMC-EIP01به شبکه متصل شده
باشد.

تنظیمات نادرست Communication
در برنامه DCISoft

تنظیمات  Communicationدر برنامه  DCISoftباید به
صورت اترنت انجام شده باشد.

شبکه ارتباط بین کارت CMC-
 EIP01و کامپیوتر توسط فایروال
مسدود شده است.

تنظیمات مربوطه را با صفحه کلید درایو موتور  ACانجام دهید.

تنظیمات نادرست شبکه در کارت
. CMC-EIP01

تنظیمات شبکه کارت  CMC-EIP01را بررسی کنید
تنظیمات اینترنت در کامپیوتر خود را بررسی کنید.
برای تنظیم اینترانت شرکت،
لطفا با کارکنان  ITشرکت خود مشورت کنید برای تنظیم
اینترنت
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در خانه  ،لطفا به تنظیمات شبکه مراجعه کنید
عدم ارسال E-Mail

تنظیمات نادرست اینترنت در کارت
CMC-EIP01
تنظیمات نادرست برای سرور ارسال
کننده ایمیل

تنظیمات نادرست شبکه در کارت .CMC-EIP01
 IPآدرس را برای سورر  SMTPتائید کنید.

EMC-COP01-9-3-13
مدل های  VFDXXXC23Eو  VFDXXXC43Eاینورتر  , C2000کارت  EMC-COP01را به طور داخلی دارند و نیازی به کارت نیست .
توضیحات پورت :RJ-45
شماره پین

نام پین

توضیح

1

CAN-H

محدوده HIGH

2

CAN-L

محدوده LOW

3

CAN-GND

زمینV-/0V /

7

CAN-GND

زمینV-/0V /

مشخصات :
RJ-45

رابط
تعداد پورت

یک پورت
CAN

کابل شبکه

کابل استاندارد شبکه CAN
1M 500k 250k 125k 100k 50k

نوع شبکه
سرعت انتقال داده
پروتکل شبکه

CANopen

213

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

کابل شبکه : CANopen

ابعاد پورت : CANopen



برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  CANبه فصل  15منوال درایو مراجعه کنید .

214

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

فصل دهم
نرم افزار  – VFDSoftمختص درایو های دلتا
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 , VFDSoftنرم افزار ارتباط با درایو از طریق کامپیوتر :
با استفاده از نرم افزار می توان از طریق کامپیوتر به اینورتر های دلتا متصل شد و پارامترهای درایو را خواند و ذخیره کرد و مقادیر پارامترها را تغییر داد.
لینک دانلود آخرین ورژن نرم افزار : VFDSoft
http://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/060101/Software/DELTA_IA-MDS_VFDSoft-V156_SW_20161212.zip
در ادامه با چگونگی برقراری ارتباط با درایو و مختصری از معرفی قابلیت های آن می پردازیم :
ابتدا درایو را از طریق پورت  RJ45و یا ترمینال های  ) SG+ , SG- ( RS485و یک مبدل  RS485به  USBبه کامپیوتر خودمتصل کنید و مطابق شکل
های زیر از برقراری ارتباط بین درایو و کامپیوتر اطمینان حاصل کنید :
 .1در  Device managerکامپیوتر خود ابتدا  com portمربوطه را شناسایی کنید :
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 .2سپس  com portشناخته شده در کامپیوتر خود را در قسمت  com portشکل زیر انتخاب کنید :
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 .3در قسمت  parameter managementاین نرم افزار می توانید کلیه پارامترها را از اینورتر خواند و تغییر داد .
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 .5از قابلیت های نرم افزار می توان رسم نمودار از فرکانس خروجی و  ....را نام برد .
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فصل یازدهم
خالصه پارامترهای درایو C2000
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خالصه پارامترهای درایو :
پارامترهای گروه  : 33پارامترهای سیستماتیک درایو
00-00

کد مختص درایو

تنظیم کارخانه #. # :

00-01

نمایش جریان نامی درایو  -فقط قابل خواندن

تنظیم کارخانه #. # :

00-02

ریست پارامترها

تنظیم کارخانه 0 :

 : 1بدون عملکرد
 : 1در این حالت مقدار پارامترها را فقط می توان خواند .
 : 5حافظه  KWHریست شده و  1را نمایش می دهد .
 :6ریست ) CANopen Master Index ( PLC
 : 7ریست) Index CANopen( Slave
 : 8قفل کی پد
 : 9کلیه پ ارامترها ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برمی گردد  ( .فرکانس درایو روی  51هرتز تنظیم می شود ) .
 : 11کلیه پارامترها ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برمی گردد  ( .فرکانس درایو روی  61هرتز تنظیم می شود ) .
00-03

تنظیم کارخانه 0 :

انتخاب نمایشگر Start-up
تنظیمات :
 : 1نمایش مقدار فرکانس تنظیم شده ( ) F
 : 1نمایش مقدار لحظه حال فرکانس خروجی( ) H
 :2نمایش مقدار مورد نظر کاربر ( ) U
 :3مقدار جریان خروجی ( ) A

00-04

تعیین متغیر قابل نمایش در کیپد

00-05

تعیین ضریب گین برای فرکانس خروجی درایو

تنظیم کارخانه 3 :

تنظیمات 0 ~ 160.00 :
00-06
00-07

تنظیم کارخانه 1 :

ورژن نرم افزار -فقط قابل خواندن

تنظیم کارخانه #.# :

پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید .

تنظیم کارخانه 1 :
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تنظیم کارخانه 1 :

پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .
تنظیمات  ( 1 ~ 9998 , 10000 ~ 65535 :رنج پسوردی که توسط کاربر تنظیم می شود ) .

 : 1در صورتیکه در این پارامتر عدد  1نمایش داده شود به این معنی است که درایو پسورد ندارد و یا پسورد دستگاه در  00-07صحیح
وارد شده است .
 : 1در صورتیکه در این پارامتر عدد  1نمایش داده شود به این معنی است که برای درایو پسورد درنظر گرفته شده است .
00-09

این پارامتر رزرو است .

00-10

مد های کنترلی

تنظیم کارخانه 1 :

تنظیمات :
 : 1مد کنترل سرعت
 : 1کنترل ) P2P ( Point to Point position
 : 2مد کنترل گشتاور
 : 3مد Home
00-11

تنظیم کارخانه 1 :

روش کنترل در مد سرعت
تنظیمات :

): 1کنترل :VF (IM V/fکاربر می تواند نسبت  V/fرا تنظیم کرده و چندین موتور را به طور هم زمان کنترل کند .
 ): 1انکدر  +کنترل  :VFPG (IM V/fکاربر می تواند از کارت های  PGاستفاده کرده و سرعت را به صورت  closed-loopکنترل کند .
 : SVC (IM Sensorless vector control( : 2پس از اتوتیون پارامترهای موتور  ,می توان با مد  SVCموتور را به صورت بهینه
کنترل کرد.
 ( : 3انکدر  +کنترل برداری FOCPG ) IM FOC
در این روش عالوه بر افزایش گشتاور می توان با دقت بیشتری کنترل سرعت را انجام داد ). (1:1000
 ( : 4انکدر  +کنترل برداری FOCPG ) PM FOC
در این روش عالوه بر افزایش گشتاور می توان با دقت بیشتری کنترل سرعت را انجام داد ). (1:1000
IM field oriented sensorless vector control : Sensorless FOC: 5
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PM field oriented sensorless vector control : PM Sensorless: 6
IPM field oriented sensorless vector control : IPM Sensorless :7
00-12

تنظیم کارخانه 1 :

کنترل point to point position
 : 1نوع افزایشی Incremental
 : 1نوع absolute

00-13

تنظیم کارخانه 1 :

مد کنترل گشتاور
تنظیمات :
TQCPG ( IM Torque control + Encoder ) : 1
TQCPG ( PM Torque control + Encoder ): 1
TQC Sensorless ( IM Sensorless torque control ) : 2

~ 00-14
00-15
00-16

این پارامتر رزرو شده است .
تنظیم کارخانه 1 :

انتخاب نوع بار

00-17

فرکانس کریر

00-18

این پارامتر رزرو شده است .

00-19

ارسال فرمان از طریق PLC

تنظیم کارخانه  :مطابق جدول زیر است .

تنظیم کارخانه  :این پارامتر فقط قابل خواندن است .

بیت  : 1تعیین مد کنترل از طریق PLC
بیت  : 1تغییر فرکانس درایو از طریق PLC
بیت  : 2فرمان تعیین موقعیت درایو از طریق PLC
بیت  : 3تعیین گشتاور از طریق PLC
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پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ( در مد frequency command ) AUTO
تنظیم کارخانه 1 :

00-21

00-22

3

از طریق کی پد

6

از طریق RS-485

2

از طریق ورودی آنالوگ درایو ( ) Pr . 03-00

9

ترمینال های  UP/DOWNخارجی

4

از طریق ورودی پالس بدون امکان تغییر جهت ( ) Pr. 10-16

5

از طریق ورودی پالس با امکان تغییر جهت ( ) Pr.10-16

1

از طریق کارت ارتباطی CANopen

7

رزرو می باشد .

8

از طریق کارت های ارتباطی به جز کارت CANopen

نحوه ارسال فرمان  RUN/STOPبه درایو ( در مد operation command ) AUTO
3

از طریق کی پد

6

از طریق ترمینال های خارجی  .کلید  STOPروی کی پد غیر فعال است .

2

از طریق  . RS-485کلید  STOPروی کی پد غیر فعال است .

9

از طریق کارت ارتباطی CANopen

4

رزرو می باشد .

5

از طریق کارت های ارتباطی به جز کارت CANopen

تنظیمات :
00-23

تنظیم کارخانه 1 :

روش های توقف درایو
 : 1توقف با شیب

تنظیم کارخانه 1 :

 : 1توقف ناگهانی
تنظیم کارخانه 1 :

کنترل جهت چرخش موتور
تنظیمات  : 1 :فعال شدن forward/reverse
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forward  غیرفعال شدن: 2 reverse  غیرفعال شدن: 1
فقط قابل خواندن

Memory of Digital Operator (Keypad) Frequency Command

1 : تنظیم کارخانه

) تنظیم کا راکترها توسط کاربر (واحد اندازه گیری و تعداد ارقام دسیمال
 این بیت ها برای تنظیم تعداد ارقام دسیمال توسط کاربر است: 3  تا1 بیت
 بدون اعشار: 0000b
 یک رقم اعشار: 0001b
 دو رقم اعشار: 0010b
 سه رقم اعشار: 0011b
 واحد تعریف شده توسط کاربر: 4 ~ 15 بیت

000xh: Hz

00Dxh: lb/m

01Axh: inWG

001xh: rpm

00Exh: lb/h

01Bxh: ftWG

002xh: %

00Fxh: ft/s

01Cxh: psi

003xh: kg

010xh: ft/m

01Dxh: atm

004xh: m/s

011xh: m

01Exh: L/s

005xh: kW

012xh: ft

01Fxh: L/m

006xh: HP

013xh: degC

020xh: L/h

007xh: ppm

014xh: degF

021xh: m3/s

008xh: 1/m

015xh: mbar

022xh: m3/h

009xh: kg/s

016xh: bar

023xh: GPM

00Axh: kg/m

017xh: Pa

024xh: CFM

00Bxh: kg/h

018xh: kPa

xxxxh: Hz

00Cxh: lb/s

019xh: mWG
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تنظیم کارخانه 1 :

ماکزیم مقدار تعریف شده توسط کاربر
تنظیمات :
 : 0غیر فعال
 : 0 ~65535زمانی که کاربر  Pr.00-25را به صورت بدون اعشار تنظیم کند.
 : 0 ~6553.5زمانی که کاربر  Pr.00-25را به صورت یک رقم اعشار تنظیم کند.
 : 0 ~655.35زمانی که کاربر  Pr.00-25را به صورت دو رقم اعشارتنظیم کند.
 : 0 ~65.535زمانی که کاربر  Pr.00-25را به صورت سه رقم اعشار تنظیم کند.

00-27

User Defined Value

فقط قابل خواندن

00-28

رزرو است .

00-29

انتخاب حالت محلی یا کنترل از راه دور LOCAL/REMOTE Selection

تنظیم کارخانه 1 :

تنظیمات :
 : 0تابع استاندارد ) Hand Off Auto ( HOA
 : 1سوئیچ بین حالت ( Localمحلی) و  ( Remoteکنترل از راه دور )  ،درایو متوقف می شود.
 : 2سوئیچ بین حالت ( Localمحلی) و  ( Remoteکنترل از راه دور )  ،درایو طبق تنظیمات  Remoteبرای فرکانس و فرمان
 ، run/stopعمل می کند .
 : 3سوئیچ بین حالت ( Localمحلی) و  ( Remoteکنترل از راه دور )  ،درایو طبق تنظیمات  Localبرای فرکانس و فرمان run/stop
 ،عمل می کند .
 : 4سوئیچ بین حالت ( Localمحلی) و  ( Remoteکنترل از راه دور )  ،وقتی به حالت  Localانتخاب شود  ،طبق تنظیمات Local
عمل می کند و زمانی که
روی حالت  Remoteقرار بگیرد  ،طبق تنظیمات  Remoteبرای فرکانس و فرمان  ، run/stopعمل می کند.
00-30
00-31
00-32

پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ( در مد) HAND
نحوه ارسال فرمان  RUN/STOPبه درایو ( در مد operation command ) HAND

تنظیم کارخانه 1 :

پارامتر فعال و غیرفعال نمودن کلید  STOPدر کی پد دیجیتال

تنظیم کارخانه 1 :

 : 1کلید  STOPغیرفعال است .
~ 00-33
00-39

تنظیم کارخانه 1 :

 : 1کلید  STOPفعال است .

این پارامترها رزرو هستند .
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00-40

مد Homing

تنظیم کارخانه 0000h :

00-41

 Homingبا اولین فرکانس

تنظیم کارخانه 8.00 :

تنظیمات  :از 0 ~ 600 Hz
00-41

تنظیم کارخانه 8.00 :

 Homingبا اولین فرکانس
تنظیمات  :از 0 ~ 600 Hz

00-42

تنظیم کارخانه 2.00 :

 Homingبا دومین فرکانس
تنظیمات  :از 0 ~ 600 Hz

~ 00-43
00-47

پارامترهای رزرو

00-48

)Display Filter Time (Current

00-49

)Display Filter Time (Keypad

00-50
~ 00-51
00-61

تنظیم کارخانه 1.111 :
تنظیم کارخانه 1.111 :
تنظیم کارخانه ## :

ورژن نرم افزار ( با تاریخ )
پارامترهای رزرو
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پارامترهای گروه  : 6پارامترهای اولیه
11 – 11

ماکزیمم فرکانس خروجی
تنظیمات کارخانه 50.00/60.00 :

تنظیمات 00.00~599.00Hz
11 – 11

فرکانس خروجی برای موتور  ( 1فرکانس فرکانس نامی موتور)
تنظیمات 0.00 – 599.00 Hz

11 –35

تنظیمات کارخانه50.00/60.00 :

فرکانس خروجی برای موتور  ( 2فرکانس فرکانس نامی موتور)
تنظیمات کارخانه50.00/60.00 :

تنظیمات 0.00 – 599.00 Hz
11 – 12

ولتاژ خروجی برای موتور  ( 1ولتاژ فرکانس نامی موتور)

تنظیمات کارخانه 200.0/400.0 :

11 –36

ولتاژ خروجی برای موتور  ( 2ولتاژ فرکانس نامی موتور)

تنظیمات کارخانه 200.0/400.0 :

11 – 13

فرکانس نقطه میانی  1موتور 1

تنظیمات کارخانه  3.00 :هرتز

تنظیمات 0.00 ~ 599.00 HZ :
01-04

ولتاژ نقطه میانی  1موتور 1

تنظیمات کارخانه 11.0/22.0 :

تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V
11 – 37

تنظیمات کارخانه  3.00 :هرتز

فرکانس نقطه میانی  1موتور 2
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 HZ :

01-38

ولتاژ نقطه میانی  1موتور 2

تنظیمات کارخانه 11.0/22.0 :

تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V
11 – 15

تنظیمات کارخانه  1.50 :هرتز

فرکانس نقطه میانی  2موتور 1
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 HZ :
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ولتاژ نقطه میانی  2موتور 1

تنظیمات کارخانه  5.0/10.0 :هرتز

تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V
11 – 39

تنظیمات کارخانه 1.50

فرکانس نقطه میانی  2موتور 2
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 HZ :

01-40

ولتاژ نقطه میانی  2موتور 2

تنظیمات کارخانه5.0/10.0 :

تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V
11 – 17

حداقل فرکانس خروجی موتور 1

تنظیمات کارخانه0.50 :

تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz :
01-08

تنظیمات کارخانه 2.0 :

حداقل ولتاژ خروجی موتور 1
تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V

11 – 41

حداقل ولتاژ خروجی موتور 2

تنظیمات کارخانه 0.50 :

تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz :
01-42

حداقل ولتاژ خروجی موتور 2

تنظیمات کارخانه0.0/0.0 :

تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V
11 – 19

فرکانس راه اندازی Start-Up Frequency ,
تنظیمات کارخانه 0.50 :

01-10

تنظیمات 0.0~599.00Hz :

حد باال فرکانس خروجی Output Frequency Upper Limit
تنظیمات کارخانه 599.00 :

تنظیمات 0.0~599.00Hz
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حد پایین فرکانس خروجی Output Frequency Lower Limit
تنظیمات 0.0~599.00Hz

11 –12

زمان شتاب accel time← 1

11 –13

زمان کاهش شتاب decel time← 1

11 –14

زمان شتاب 2

11 –15

زمان کاهش شتاب 2

11 –16

زمان شتاب 3

11 –17

زمان کاهش شتاب 3

11 –18

زمان شتاب 4

11 –19

زمان کاهش شتاب 4

11 –21

زمان شتاب JOG

11 –21

زمان کاهش شتاب JOG

تنظیمات کارخانه:

تنظیمات کارخانه 0.00 :

10.00/10.0

برای درایو با توان بیشتر از 60.00/60.0 : 30HP
تنظیمات :اگر  0.00 ~ 600.00 ←Pr.01-45=0ثانیه
اگر  0.00 ~ 6000.00 ←Pr.01-45=1ثانیه
01 –22

فرکانس  , JOGتنظیمات 0.00~599.00Hz :

01 –23

1st/4th Accel./decel. Frequency

تنظیمات کارخانه 6.00 :

تنظیمات کارخانه 0.00~599.00Hz :

تنظیمات 0.00 :
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اغاز شتاب منحنی  , Sزمان 1
شتاب منحنی  Sدر زمان رسیدن به فرکانس مطلوب  ,زمان 2

01-26

اغاز کاهش شتاب منحنی  , Sزمان 1

01-27

کاهش شتاب منحنی  Sدر زمان رسیدن به فرکانس پایین  ,زمان 2

تنظیمات کارخانه 0.20/0.2 :

تنظیمات  :اگر  0.00 ~ 25.00 ←Pr.01-45=0ثانیه
اگر  0.00 ~ 250.00 ←Pr.01-45=1ثانیه

11 – 28

فرکانس ( skipپرش)  ( 1حد باال)

11 – 29

فرکانس  ( 1 skipحد پایین)

11 – 31

فرکانس  ( 2 skipحد باال )

11 – 31

فرکانس  ( 2 skipحد پایین )

11 – 32

فرکانس  ( 3 skipحد باال)

11 – 33

فرکانس  ( 3 skipحد پایین)
تنظیمات کارخانه ایی 0.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :
01-34

تنظیمات کارخانه1 :

مد Zero-speed

تنظیمات :
output waiting : 1

Zero-speed operation : 1

 ( Fmin : 2به  Pr.01-07 or Pr.01-41مراجعه کنید ) .
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1 :تنظیمات کارخانه

V/f انتخاب منحنی

01-43

 با انتخاب هریک از موارد زیر پارامترهای. را انتخاب نمودV/F با استفاده از این پارامتر می توان هریک از منحنی های
) 01-01 ~ 01-08 ( .  تغییر می کندV/F مربوط به تنظیمات
0: V/f curve determined by Pr.01-00~01-08
1: 1.5th V/F curve
2: 2nd V/F curve
3: 60Hz (voltage saturation in 50Hz)
4: 72Hz (voltage saturation in 60Hz)
5: 3rd decreasing (50Hz)
6: 2nd decreasing (50Hz)
7: 3rd decreasing (60Hz)
8: 2nd decreasing (60Hz)
9: Mid. Starting torque (50Hz)
10: High starting torque (50Hz)
11: Mid. Starting torque (60Hz)
12: High starting torque (60Hz)
13: 90Hz (voltage saturation in 60Hz)
14: 120Hz (voltage saturation in 60Hz)
15: 180Hz (voltage saturation in 60Hz)
) optimal (  کاهش شتاب بهینه/ تنظیمات شتاب
1:تنظیمات کارخانه

01-44

Optimal Acceleration/Deceleration Setting
Auto accel., linear decel : 1

Linear accel./decel :1
Linear accel., auto decel : 2

) با توجه به بارaccel./decel. Time  ( محاسبه اتوماتیکAuto accel./decel. : 3
Stall prevention by auto accel./decel. (limited by 01-12 to 01-21) : 4
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واحد زمان شتاب  /کاهش شتاب و منحنی S
تنظیمات0: Unit 0.01 sec :

01-46
تنظیمات:
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تنظیمات کارخانه0 :
1: Unit 0.1 sec

زمان توقف سریع CANopen

تنظیمات کارخانه1.00 :
اگر  0.00 ~ 6000.00 ←Pr.01-45=1ثانیه

اگر  0.00 ~ 600.00 ←Pr.01-45=0ثانیه
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پارامترهای گروه  : 2ورودی و خروجی دیجیتال درایو
12-11

کنترل کارکرد درایو با 2-wire/3-wire

تنظیمات:

 : 1دوسیمه مد 1

12-11

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI1 ( 1

تنظیمات کارخانه1 :
 : 2سه سیمه

 : 1دو سیمه مد 2

تنظیمات کارخانه1 :

(  = MI1در کنترل  3سیمه مربوط به  STOPاست ) .
12-12

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI2 ( 2

تنظیمات کارخانه2 :

12-13

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI3 ( 3

تنظیمات کارخانه3 :

12-14

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI4 ( 4

تنظیمات کارخانه4 :

02-05

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI5 ( 5

تنظیمات کارخانه5 :

02-06

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI6 ( 6

تنظیمات کارخانه6 :

02-07

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI7 ( 7

تنظیمات کارخانه7 :

02-08

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI8 ( 8

تنظیمات کارخانه8 :

02-26

ترمینال ورودی کارت ) MI10 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-27

ترمینال ورودی کارت ) MI11 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-28

ترمینال ورودی کارت ) MI12 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-29

ترمینال ورودی کارت ) MI13 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-30

ترمینال ورودی کارت ) MI14 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-31

ترمینال ورودی کارت ) MI15 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-09

تنظیمات کارخانه1 :

UP/DOWN Key Mode
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تنظیمات:
 UP/DOWN : 1فرکانس با استفاده از Accel/Decel time
Up/down constant speed (Pr.02-10) : 1
02-10

Constant speed. The Accel. /Decel. Speed of the UP/DOWN Key
تنظیمات 0.01 ~ 1.00 Hz/ms :

02-11

تنظیمات کارخانه0.01 :

زمان پاسخدهی ورودی دیجیتال ( برای جلوگیری از نویز ) Digital Input Response Time
تنظیمات  0.000 ~ 30.000 :ثانیه

02-12

تنظیمات کارخانه0.005 :

فعال کردن ورودی های دیجیتال ( ) MI
تنظیمات 0000h ~ FFFFh ( 0 : N.O 1: N.C ) :

تنظیمات کارخانه0000 :

02-13

خروجی چند منظوره ) Relay 1 (1

تنظیمات کارخانه11 :

02-14

خروجی چند منظوره ) Relay 2 (2

تنظیمات کارخانه1 :

02-16

خروجی چند منظوره )MO1(3

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-17

خروجی چند منظوره )MO2(4

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-36

ترمینال خروجی از کارت  ) MO10 ( I/Oیا ( ) RA10

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-37

ترمینال خروجی از کارت  ) MO11 ( I/Oیا ( ) RA11

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-38

ترمینال خروجی از کارت  ) MO12 ( I/Oیا ( ) RA12

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-39

ترمینال خروجی از کارت  ) MO13 ( I/Oیا ( ) RA13

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-40

ترمینال خروجی از کارت  ) MO14 ( I/Oیا ( ) RA14

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-41

ترمینال خروجی از کارت  ) MO15 ( I/Oیا ( ) RA15

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-42

ترمینال خروجی از کارت ) MO16 ( I/O

تنظیمات کارخانه ایی 1 :
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02-43

ترمینال خروجی از کارت ) MO17 ( I/O

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-44

ترمینال خروجی از کارت ) MO18 ( I/O

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-45

ترمینال خروجی از کارت ) MO19 ( I/O

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-46

ترمینال خروجی از کارت ) MO20 ( I/O

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-18

تنظیم عملکرد خروجی چند منظوره
تنظیمات 0000h ~ FFFFh ( 0 : N.O 1: N.C ) :

02-19

تنظیمات کارخانه0000 :

تعداد شمارش مطلوب ) مجدد صفر می شود )
تنظیمات 0 ~ 65535 :

02-20

تنظیمات کارخانه1 :

تعداد تنظیمات مطلوب ( مجدد صفر نمی شود )
)Preliminary Counting Value Attained (not return to 0
تنظیمات 0 ~ 65535 :

02-21

تنظیمات کارخانه0:

گین خروجی دیجیتال ()DFM
تنظیمات 1 ~ 166 :

02-22

تنظیمات کارخانه1:

فرکانس مورد نظر 1
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz :

02-23

تنظیمات کارخانه60.00/50.00:

عرض فرکانس 1
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz :

02-24

تنظیمات کارخانه2.00 :

فرکانس موردنظر 2
تنظیمات کارخانه60.00/50.00:

تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz:
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عرض فرکانس 2
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz :

12-32

تنظیمات کارخانه2.00 :

Brake Delay Time
تنظیمات  0.000 ~ 65.000 :ثانیه

02-33

تنظیمات کارخانه0.000:

فعال شدن ترمینال خروجی بر اساس سطح جریان خروجی
تنظیمات  0 ~ 100 :درصد

02-34

تنظیمات کارخانه1 :

فعال شدن ترمینال خروجی بر اساس سطح فرکانس خروجی
تنظیمات کارخانه3.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :
02-35

 Runشدن مجدد درایو بعداز  resetو  activeبا استفاده از ترمینال ها
تنظیمات کارخانه 0 :

تنظیمات  : 1 :غیرفعال

 : 1اگر دستور runهمچنان بعداز resetیا  re-bootوجود داشته باشد درایو  runمی شود.
02-47

تعیین سطح  Zero-speedموتور
تنظیمات 0 ~ 65535 rpm :

02-48

تنظیمات کارخانه 0 :

Max. Frequency of Resolution Switch
تنظیمات کارخانه 61.11 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :
02-49

Switch the delay time of Max. output frequency
تنظیمات  0~65000 ms :ثانیه

تنظیمات کارخانه 0 :

02-50

نمایش وضعیت ترمینال های ورودی چند منظ وره

تنظیمات :فقط خواندنی

02-51

نمایش وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره

تنظیمات  :فقط خواندنی
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02-52

نمایش وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره که تحت کنترل  PLCهستند .

02-53

نمایش وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره که توسط  PLCداخلی مورد استفاده قرار گرفته اند .

تنظیمات :فقط خواندنی

تنظیمات :فقط خواندنی
02-54

نمایش مقدار فرکانسی (  ) command frequencyکه از طریق ترمینال خارجی به درایو داده می شود .
تنظیمات  :فقط خواندنی

)0.01~599.00Hz (Read only

12-55

رزرو هستند .

02-56

Release Brake Check
تنظیمات 0.000~65.000 sec. :

02-57

تنظیمات کارخانه ایی 0.000 :

مربوط به خروجی های چند منظوره درایو  :عملکرد  : 41نقطه ی بررسی جریان ترمز
Multi-function output terminal: Function 42: Brake Current Checking Point
تنظیمات 0~100% :

02-58

تنظیمات کارخانه 0.0:

مربوط به خروجی های چند منظوره درایو  :عملکرد  : 41نقطه ی بررسی فرکانس ترمز
Multi-function output terminal: Function 42: Brake Frequency Checking Point
تنظیمات 0.00~3.00Hz :

تنظیمات کارخانه 0.00:

12-71

IO Card Type

12-74

Internal/External Multi-function Input Terminals Selection

تنظیمات کارخانه :فقط خواندنی

تنظیمات کارخانه1 :

تنظیمات 0~4095 :
12-75

Internal Terminal Status
تنظیمات کارخانه1 :

تنظیمات 0~4095 :
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پارامترهای گروه  :39ورودی  /خروجی آنالوگ
03-00

انتخاب ورودی آنالوگ از نوع () AVI

تنظیمات کارخانه ای 1 :

03-01

انتخاب ورودی آنالوگ از نوع () ACI

تنظیمات کارخانه ای 0 :

03-02

انتخاب ورودی آنالوگ از نوع () AUI

تنظیمات کارخانه ای 0 :

03-03

بایاس ورودی انالوگ ( )AVIتنظیمات -100.0~100.0%:

تنظیمات کارخانه ای 1 :

برای تنظیم ولتاژ متناظر  AVIورودی انالوگ خارجی (  ) externalبکار می رود.
03-04

بایاس ورودی انالوگ ( )ACIتنظیمات -100.0~100.0%:

تنظیمات کارخانه ای 1 :

برای تنظیم ولتاژ متناظر  ACIورودی انالوگ خارجی (  ) externalبکار می رود.
03-05

بایاس ورودی انالوگ ( )AUIتنظیمات -100.0~100.0%:

تنظیمات کارخانه ای 1 :

برای تنظیم ولتاژ متناظر  AUIورودی انالوگ خارجی (  ) externalبکار می رود.
رابطه بین سیگنال آنالوگ ولتاژی یا جریانی ترمینال ورودی وفرکانس درایو :
به ازای ورودی آنالوگ ) 0~10V/ (4-20mAفرکانس خروجی  0تا  60 Hzمی باشد .
03-06

رزرو است .

03-07

بایاس منفی/مثبت در مد ()AVI

تنظیمات کارخانه ای 0 :

03-08

بایاس منفی/مثبت در مد ()ACI

تنظیمات کارخانه ای 0 :

03-09

بایاس منفی/مثبت در مد ()AUI

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات :
0

بایاس صفر

1

پایین تر یا برابر با بایاس
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2

بیشتر یا برابر با بایاس

3

مقدار قدر مطلق ولتاژ بایاس درحالیکه بعنوان (بایاس) مرکزی عمل می کند .

The absolute value of the bias voltage while serving as the center
به عنوان بایاس مرکز Serve bias as the center /

4
03-10

استفاده از ورودی آنالوگ برای  RUNشدن درایو در جهت REV

تنظیمات کارخانه ای 3 :

تنظیمات :
 : 3فرکانس منفی موثر نیست .حرکت در جهت  FWD/REVاز طریق صفحه کلید دیجیتال یا ترمینال خارجی (  ) externalکنترل می شود.
 : 2فرکانس منفی موثر است .فرکانس مثبت = راستگرد  FWD؛ فرکانس منفی = دور معکوس . REV
جهت حرکت موتور بوسیله صفحه کلید یا ترمینال های خارجی (  ) externalقابل تغییر نیست.
03-11

گین ورودی انالوگ ()AVI

تنظیمات -500.0 ~ 500.0 ℅ :

تنظیمات کارخانه ای 100:

03-12

گین ورودی انالوگ ()ACI

تنظیمات -500.0 ~ 500.0 ℅ :

تنظیمات کارخانه ای 100:

03-13

گین ورودی انالوگ مثبت ()AUI

تنظیمات -500.0 ~ 500.0 ℅ :

تنظیمات کارخانه ای 100:

03-14

گین ورودی انالوگ منفی ()AUI

تنظیمات -500.0 ~ 500.0 ℅ :

تنظیمات کارخانه ای 100:

تنظیمات

پارامترهای  03-03تا  03-14وقتی بکار می رود که مرجع فرکانس درایو سیگنال انالوگ ولتاژی یاجریانی است.

03-15

زمان فیلتر ورودی انالوگ ()AVI

تنظیمات 0.00 ~ 20.00 sec :

تنظیمات کارخانه ای 0.01:

03-16

زمان فیلتر ورودی انالوگ ()ACI

تنظیمات 0.00 ~ 20.00 sec :

تنظیمات کارخانه ای 0.01:

03-17

زمان فیلتر ورودی انالوگ (AUI

تنظیمات 0.00 ~ 20.00 sec :

تنظیمات کارخانه ای 0.01:

03-18

تابع جمع ورودی های انالوگ
 : 3غیرفعال ( ) AVI , ACI , AUI

تنظیمات کارخانه ای 3 :
 : 2فعال
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0 : تنظیمات کارخانه ای

Treatment to 4-20mA Analog Input Signal Loss

03-19

4-20 mA عملکرد درایو در مقابل قطع سیگنال ورودی انالوگ
 غیر فعال:3

: تنظیمات

 ادامه کار درایو با آخرین فرکانس تنظیم شده:2
 کاهش سرعت و توقف:1
ACE  توقف فوری و نمایش:0
3 : تنظیمات کارخانه ای

0 ~ 23 : تنظیمات

) AFM1 ( 2 خروجی چند منظوره

03-20

3 : تنظیمات کارخانه ای

0 ~ 23 : تنظیمات

) AFM2 ( 2 خروجی چند منظوره

03-23

1: Frequency command (Hz) 0
2: Motor speed (Hz)
3: Output current (rms)
4: Output voltage
5: DC Bus voltage
6: Power factor
7: Power
8: Output torque
9: AVI
10: ACI
11: AUI
12: Iq current
13: Iq feedback value
14: Id current
15: Id feedback value
16: Vq-axis voltage
17: Vd-axis voltage
18: Torque command
19: PG2 frequency command
20: CANopen analog output
21: RS485 analog output
22: Communication card analog output
23: Constant voltage/current output
24: Reserved
25: CAN & 485 output
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03-21

گین خروجی انالوگ ) AFM1 ( 2

تنظیمات 0-500.0℅ :

تنظیمات کارخانه ای 100.0 :

03-24

گین خروجی انالوگ ) AFM2 ( 1

تنظیمات 0-500.0 ℅:

تنظیمات کارخانه ای 100.0 :

03-22

خروجی انالوگ  2وقتی که جهت  REVانتخاب شده است ) AFM1 ( .

تنظیمات کارخانه ای 3 :

03-25

خروجی انالوگ  1وقتی که جهت  REVانتخاب شده است ) AFM2 ( .

تنظیمات کارخانه ای 3 :

03-26

رزرو است

03-27

بایاس خروجی AFM2

03-28
تنظیمات

تنظیمات -100.00 ~ 100.00 ℅ :

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

انتخاب AVI

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

0: 0-10V
1: 0-20mA
2: 4-20mA

03-29
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

انتخاب ACI
0: 4-20mA
1: 0-10V
2: 0-20mA

03-30

تنظیمات کارخانه ای ## :

وضعیت ترمینال های خروجی تحت کنترل  plcداخلی

کنترل وضعیت ترمینال های خروجی آنالوگ PLC
تنظیمات 0 ~ 65535 :
03-31
تنظیمات

خروجی AFM2 0-20mA
0: 0-20mA output

تنظیمات کارخانه ای 0 :
1: 4-20mA output
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03-32

تنظیم سطح خروجی AFM1 DC

تنظیمات کارخانه ای 0 :

03-33

تنظیم سطح خروجی AFM2 DC

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات :
03-34

℅ 0.00 ~ 100.00
رزرو است .

03-35

زمان خروجی فیلتر AFM1

تنظیمات کارخانه ای 0.01 :

تنظیمات  0.00 ~ 20.00 :ثانیه

03-36

زمان خروجی فیلتر AFM2

تنظیمات کارخانه ای 0.01 :

تنظیمات  0.00 ~ 20.00 :ثانیه

03-37
~

رزرو است .

03-43
03-44

MO by AI level

تنظیمات کارخانه ای 0 :

0: AVI
1: ACI
2: AUI
03-45

AI Upper level

تنظیمات کارخانه ایی 50% :

تنظیمات -100%~100% :
03-46

AI Lower level

تنظیمات کارخانه ایی 50% :

تنظیمات -100%~100% :
03-47
~
03-49

رزرو است .
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0 : تنظیمات کارخانه ای

انتخاب منحنی ورودی انالوگ

03-50

: تنظیمات
0: Regular Curve
1: 3 point curve of AVI
2: 3 point curve of ACI
3: 3 point curve of AVI & ACI
4: 3 point curve of AUI
5: 3 point curve of AVI & AUI
6: 3 point curve of ACI & AUI
7: 3 point curve of AVI & ACI & AUI
0.00 : تنظیمات کارخانه ای

 نقطه ی پایین/ AVI Low Point
03-28=0, 0.00~10.00V

03-51
تنظیمات

03-28≠0, 0.00~20.00mA
0.00 : تنظیمات کارخانه ای

 نقطه ی میانی تناسب/ AVI Proportional Low Point
-100.00~100.00%

5.00 : تنظیمات کارخانه ای

 نقطه ی میانی/ AVI Mid Point
03-28=0, 0.00~10.00V

03-52
تنظیمات
03-53
تنظیمات

03-28≠0, 0.00~20.00mA
50.00 : تنظیمات کارخانه ای

 نقطه ی میانی تناسب/ AVI Proportional Mid Point
-100.00~100.00%
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تنظیمات کارخانه ای 10.00 :

 / AVI High Pointنقطه ی باال
03-28=0, 0.00~10.00V

03-28≠0, 0.00~20.00mA
03-56

03-57
تنظیمات

 / AVI Proportional High Pointنقطه ی باالی تناسب
تنظیمات -100.00~100.00% :

تنظیمات کارخانه ای 100.00 :

ACI Low Point

تنظیمات کارخانه ای 4.00 :

Pr.03-29=1, 0.00~10.00V
Pr.03-29≠1, 0.00~20.00mA

03-58
تنظیمات
03-59
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

ACI Proportional Low Point
-100.00~100.00%

تنظیمات کارخانه ای 12.00 :

ACI Mid Point
03-29=1, 0.00~10.00V
03-29≠1, 0.00~20.00mA

03-60
تنظیمات
03-61
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای 50.00 :

ACI Proportional Mid Point
-100.00~100.00%

تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

ACI High Point
03-29=1, 0.00~10.00V
03-29≠1, 0.00~20.00mA
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100.00 : تنظیمات کارخانه ای

ACI Proportional High Point
-100.00~100.00%
Positive AUI Voltage Low Point

0.00: تنظیمات کارخانه ای

0.00 ~ 10.00 V
0.00: تنظیمات کارخانه ای

Positive AUI Voltage Proportional Low Point
0.00 ~ 100.00 ℅

5.00 : تنظیمات کارخانه ای

Positive AUI Voltage Mid Point
0.00~10.00V

50.00 : تنظیمات کارخانه ای

Positive AUI Voltage Proportional Mid Point
0.00~100.00%

10.00 : تنظیمات کارخانه ای

Positive AUI Voltage High Point
0.00~10.00V

100.00 : تنظیمات کارخانه ای

Positive AUI Voltage Proportional High Point
-100.00~100.00%

0.00 : تنظیمات کارخانه ای

Negative AUI Voltage Low Point
-10.00~0.00V
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تنظیمات
03-63
تنظیمات
03-64
تنظیمات
03-65
تنظیمات
03-66
تنظیمات
03-67
تنظیمات
03-68
تنظیمات
03-69
تنظیمات
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0.00 : تنظیمات کارخانه ای

Negative AUI Voltage Proportional Low Point
-100.00~100.00%

-5.00 : تنظیمات کارخانه ای

Negative AUI Voltage Mid Point
-10.00~0.00V

-50.00 : تنظیمات کارخانه ای

Negative AUI Voltage Proportional Mid Point
-100.00~100.00%

-10.00 : تنظیمات کارخانه ای

Negative AUI Voltage High Point
-10.00~0.00V

-100.00 : تنظیمات کارخانه ای

Negative AUI Voltage Proportional High Point
-100.00~100.00%
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تنظیمات
03-71
تنظیمات
03-72
تنظیمات
03-73
تنظیمات
03-74
تنظیمات
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 برای کنترل سرعت و موقعیت چند مرحله ایی: 34 پارامترهای گروه

1.11 : تنظیمات کارخانه ایی

1st Step Speed Frequency

04-00

2nd Step Speed Frequency

04-01

3rd Step Speed Frequency

04-02

4th Step Speed Frequency

04-03

5th Step Speed Frequency

04-04

6th Step Speed Frequency

04-05

7th Step Speed Frequency

04-06

8th Step Speed Frequency

04-07

9th Step Speed Frequency

04-08

10th Step Speed Frequency

04-09

11th Step Speed Frequency

04-10

12th Step Speed Frequency

04-11

13th Step Speed Frequency

04-12

14th Step Speed Frequency

04-13

15th Step Speed Frequency

04-14

0.00~599.00Hz : تنظیمات

Position command 1 (rotation)
-30000~30000 : تنظیمات
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Position command 1 (pulse)

04-16

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 2 (rotation)

04-17

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 2 (pulse)

04-18

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 3 (rotation)

04-19

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 3 (pulse)

04-20

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 4 (rotation)

04-21

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 4 (pulse)

04-22

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 5 (rotation)

04-23

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 5 (pulse)

04-24

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 6 (rotation)
-30000~30000 : تنظیمات
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Position command 6 (pulse)

04-26

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 7 (rotation)

04-27

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 7 (pulse)

04-28

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 8 (rotation)

04-29

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 8 (pulse)

04-30

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 9 (rotation)

04-31

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 9 (pulse)

04-32

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 10 (rotation)

04-33

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 10 (pulse)

04-34

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 11 (rotation)
-30000~30000 : تنظیمات
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Position command 11 (pulse)

04-36

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 12 (rotation)

04-37

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 12 (pulse)

04-38

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 13 (rotation)

04-39

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 13 (pulse)

04-40

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 14 (rotation)

04-41

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 14 (pulse)

04-42

-32767~32767 : تنظیمات
Position command 15 (rotation)

04-43

-30000~30000 : تنظیمات
Position command 15 (pulse)
-32767~32767 : تنظیمات
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04-45
~
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. رزرو است

04-49

PLC buffer 0

04-50

PLC buffer 1

04-51

PLC buffer 2

04-52

PLC buffer 3

04-53

PLC buffer 4

04-54

PLC buffer 5

04-55

PLC buffer 6

04-56

PLC buffer 7

04-57

PLC buffer 8

04-58

PLC buffer 9

04-59

PLC buffer 10

04-60

PLC buffer 11

04-61

PLC buffer 12

04-62

PLC buffer 13

04-63

PLC buffer 14

04-64

PLC buffer 15

04-65

PLC buffer 16

04-66

PLC buffer 17

04-67
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1 : تنظیمات کارخانه ایی

PLC buffer 18

04-68

PLC buffer 19

04-69

0~65535 : تنظیمات
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PLC APP 0

04-70

PLC APP 1

04-71

PLC APP 2

04-72

PLC APP 3

04-73

PLC APP 4

04-74

PLC APP 5

04-75

PLC APP 6

04-76

PLC APP 7

04-77

PLC APP 8

04-78

PLC APP 9

04-79

PLC APP 0

04-80

PLC APP 0

04-81

PLC APP 0

04-82

PLC APP 0

04-83

PLC APP 0

04-84

PLC APP 0

04-85

PLC APP 0

04-86

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

04-87

PLC APP 0

04-88

PLC APP 0

04-89

PLC APP 0

04-90

PLC APP 0
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تنظیمات کارخانه ایی 0 :

تنظیمات 0~65535 :
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پارامترهای گروه  : 35پارامترهای موتور
05-00

اتوتیون موتور

تنظیمات

 : 1بدون عملکرد

تنظیمات کارخانه ای 0:

 Rolling test for induction motor (Rs, Rr, Lm, Lx, no-load current) : 1تست رولینگ موتور القایی
( در حالت بی باری) ][motor running
 Static test for induction motor : 2تست استاتیک موتور القایی ][motor not running
 : 3بدون عملکرد
 Dynamic test for PM motor magnetic pole : 4تست دینامیک موتور مغناطیسی دایم PM
][motor running
 Dynamic test for PM (SPM) motor : 5تست دینامیک موتور [motor running] PM
[motor running] Rolling test for IM motor flux curve : 6
[motor running] FOC Sensorless inertia estimation : 12
Static test for PM(IPM) motor: 13
05-01

جریان بار کامل موتور القایی ) A ( 1

تنظیمات

بین  41تا  121درصد از جریان نامی درایو

15-02
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ایی ## :

واحد  :آمپر

تنظیمات کارخانه ایی ## :

توان نامی موتور القایی ) KW ( 1
0~655.35 Kw

این پارامتر برای تنظیم توان نامی موتور  1به کار می رود  .تنظیمات کارخانه ای برابر با توان درایو است .
15-03

سرعت نامی موتور القایی ) rpm ( 1

تنظیمات کارخانه ایی 1710（60Hz 4 poles） :

）1410（50Hz 4 poles
تنظیمات

0~65535

این پارامتر برای تنظیم سرعت نامی موتور بر اساس مقدار نوشته شده برروی پالک آن به کار می رود .

قبل از تنظیم این پارامتر باید  Pr.05-04تنظیم شود .

261

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

15-04

تعداد قطب های موتور القایی1

تنظیمات

2 ~ 64
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تنظیمات کارخانه ایی 4 :

این پارامتر برای تنظیم تعداد قطب های موتور است  ( .این تعداد باید زوج باشد ) .
15-05

جریان بی باری موتور القایی ) A ( 1

تنظیمات کارخانه ایی ## :

واحد  :آمپر

مقدار این پارامتر باید بین  1تا مقدار تنظیمات کارخانه ایی در  Pr.05-01باشد .
مقدار تنظیمات کارخانه ایی  40% :جریان نامی است .
15-16

مقاومت استاتور (  ) Rsموتور القایی 1

15-17

مقاومت روتور (  ) Rrموتور القایی 1
تنظیمات کارخانه ای ##:

تنظیمات 0~65.535Ω :
15-18

اندوکتانس مغناطیسی (  ) Lmموتور القایی 1

15-19

اندوکتانس استاتور (  ) Lxموتور القایی 1
تنظیمات کارخانه ای ##:

تنظیمات 0~6553.5mH:
~ 05-10
05-12

رزرو است .

15-13

جریان بار کامل موتور القایی ) A ( 2

تنظیمات

بین  41تا  121درصد از جریان نامی درایو

15-14

تنظیمات

تنظیمات کارخانه ایی ## :

واحد  :آمپر

تنظیمات کارخانه ایی ## :

توان نامی موتور القایی ) KW ( 2

0~655.35 Kw
این پارامتر برای تنظیم توان نامی موتور  1به کار می رود  .تنظیمات کارخانه ای برابر با توان درایو است .

15-15

سرعت نامی موتور القایی ) rpm ( 2تنظیمات کارخانه ایی 1710（60Hz 4 poles） :
）1410（50Hz 4 poles

تنظیمات

0~65535

این پارامتر برای تنظیم سرعت نامی موتور بر اساس مقدار نوشته شده برروی پالک آن به کار می رود .
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15-16

تعداد قطب های موتور القایی 2

تنظیمات

2 ~ 20
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تنظیمات کارخانه ایی 4 :

این پارامتر برای تنظیم تعداد قطب های موتور است  ( .این تعداد باید زوج باشد ) .
15-17

جریان بی باری موتور القایی ) A ( 2

15-18

مقاومت استاتور (  ) Rsموتور القایی 2

15-19

مقاومت روتور (  ) Rrموتور القایی 2

تنظیمات کارخانه ایی ## :

واحد  :آمپر

تنظیمات کارخانه ای ## :

تنظیمات 0~65.535Ω :
15-20

اندوکتانس مغناطیسی (  ) Lmموتور القایی 2

15-21

اندوکتانس استاتور (  ) Lxموتور القایی 2
تنظیمات کارخانه ای ##:

تنظیمات 6553.5mH :
15-22

انتخاب موتور القایی  1یا 2

تنظیمات

 : 1موتور 1

تنظیمات کارخانه ای 1:
 : 2موتور 2

انتخاب موتوری که توسط درایو راه اندازی می شود .
15-23

فرکانس سوئیچ ازاتصال ستاره به مثلث

تنظیمات

0.00~600.00Hz

15-24

سوئیچ ازاتصال ستاره به مثلث

تنظیمات

 : 1غیرفعال

15-25

تنظیمات کارخانه ای 61.11:

تنظیمات کارخانه ای 0 :
 : 1فعال
تنظیمات کارخانه ای 0.200 :

زمان تاخیر سوئیچ ازاتصال ستاره به مثلث

تنظیمات

 0.000~60.000ثانیه

15-26

مجموع توان مصرفی در موتور در  ( low wordوات بر ثانیه )

تنظیمات

قابل خواندن

تنظیمات کارخانه ای 1.1:
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تنظیمات کارخانه ای 1.1:

15-27

مجموع توان مصرفی در موتور در  ( high wordوات بر ثانیه )

تنظیمات

قابل خواندن

15-28

مجموع توان مصرفی در موتور ( وات بر ساعت )

تنظیمات

قابل خواندن

15-29

مجموع توان مصرفی در موتور در  (low wordکیلو وات بر ساعت )

تنظیمات

قابل خواندن

15-31

مجموع توان مصرفی در موتور  (high wordمگا وات بر ساعت )

تنظیمات

قابل خواندن

15-31

مجموع زمان کار درایو ( دقیقه )

تنظیمات

00~1439

15-32

مجموع زمان کار درایو ( روز )

تنظیمات

00~65535

05-33

پارامتر انتخاب موتور القایی (  ) IMو یا موتور ) PM ( Permanent magnent

تنظیمات کارخانه ای 1:

تنظیمات کارخانه ای 1:

تنظیمات کارخانه ای 1.1 :
0: Induction Motor

تنظیمات

)1: Permanent Magnet Motor (SPM
)2: Permanent Magnet Motor (IPM
05-34

جریان بارکامل موتور PM

تنظیمات

0.00~655.35 Amps

15-35

توان نامی موتور PM

تنظیمات

0.00~655.35 kW

15-36

سرعت نامی موتور PM

تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای ## :

تنظیمات کارخانه ای 1.1 :

تنظیمات کارخانه ای 2111 :

0~65535
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05-37

تعداد قطب های موتور PM

تنظیمات

0~65535

05-38

گشتاور موتور PM

تنظیمات

)0.0~6553.5 kg.cm2 (0.0001kg.m2

05-39

مقاومت استاتور موتور PM

تنظیمات

1.1 ~ 65.535 Ω

15-41

مقدار 𝑑𝐿 در موتور permanent magnet

تنظیمات

0.00 ~ 655.35 mH

15-41

مقدار 𝑞𝐿 در موتور permanent magnet

تنظیمات

0.00 ~ 655.35 mH

15-42
تنظیمات
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تنظیمات کارخانه ای 11 :

تنظیمات کارخانه ای 1.1 :

تنظیمات کارخانه ای 1.1 :

تنظیمات کارخانه ای 1.1 :

تنظیمات کارخانه ای 1.1 :

تنظیمات کارخانه ای 1 :

زاویه آفست  PGدر موتور PM
 0.0 ~ 360.0درجه

درصورتیکه  Pr.05-00راروی  4قرار دهید  ,درایو زاویه آفست را تعیین نموده و در این پارامترذخیره می کند .
15-43

پارامتر Keدر موتور PM
واحد V/1000 RPM :

تنظیمات

0 ~ 65535

05-81

IM motor Rr online tuning function

تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای 1 :

P05-81 Bit0=0, Rr Online estimation function disable
P05-81 Bit1=1, Rr Online estimation function enable
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گروه  31پارامترهای حفاظتی
16-00

سطح پایین ولتاژ

تنظیمات

فرم  Aتا 300.0~440.0V : D

تنظیم کارخانه ایی

سری  461ولت 361 :

تنظیمات

فرم  Eو باالتر 380.0~440.0V :

تنظیم کارخانه ایی

سری  461ولت 411 :

16-01

تنظیمات کارخانه ای 380.0/760.0 :

جلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ( ) over voltage

 : 1غیرفعال
سری  461ولت 0.0~900.0V :
16-12

انتخاب نوع نحوه ی جلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ( ) over voltage

:1

جلوگیری از اضافه ولتاژ به روش معمول

:1

جلوگیری از اضافه ولتاژ به صورت هوشمند
16-13

تنظیمات کارخانه ای 1 :

جلوگیری اتوماتیک از اضافه جریان در هنگام افزایش شتاب

تنظیمات

تنظیم کارخانه ایی

بارمعمولی

121

0~160%

)(100%: drive’s rated current

بار سنگین

151

0~180%

)(100%: drive’s rated current

06-04

جلوگیری از اضافه جریان در حین کار درایو

معمولی 0~160% (100%: drive’s rated current) :

تنظیمات کارخانه ای 111 :

بارسنگین 0~180% (100%: drive’s rated current) :

تنظیمات کارخانه ای 151 :
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انتخاب زمان  accel/decalبرای جلوگیری از اضافه جریان (  ) Stall Preventionدر حین کار درایو با سرعت ثابت
تنظیمات کارخانه ایی 1 :

06-06
تنظیمات :

انتخاب نحوه ی تشخیص ) OT1 ( over-torque

تنظیمات کارخانه ای 1 :

 : 1غیرفعال
 : 1پس ازتشخیص  over-torqueدر حین کار با سرعت ثابت  ,درایو به کار خود ادامه می دهد .
 : 1پس از تشخیص  over-torqueدر حین کار با سرعت ثابت  ,درایو  stopمی شود .
 : 3پس از تشخیص  over-torqueدر حین کار  ,درایو به کار خود ادامه می دهد .
 : 4پس ازتشخیص  over-torqueدر حین کار  ,درایو  stopمی شود .

06-09
تنظیمات :

انتخاب نحوه ی تشخیص ) OT2 ( over-torque

تنظیمات کارخانه ای 1 :

 : 1غیرفعال
 : 1پس از تشخیص  over-torqueدر حین کار با سرعت ثابت  ,درایو به کار خود ادامه می دهد .
 : 1پس از تشخیص  over-torqueدر حین کار با سرعت ثابت  ,درایو  stopمی شود .
 : 3پس ازتشخیص  over-torqueدر حین کار  ,درایو به کار خود ادامه می دهد .
 : 4پس ازتشخیص  over-torqueدر حین کار  ,درایو  stopمی شود .

06-07

تنظیمات کارخانه ای 121:

تعیین سطح تشخیص ) OT1 ( over-torque

تنظیمات

)10 to 250% (100%: drive’s rated current

06-08

تعیین فاصله ی زمانی هشدار در درایو پس از ایجاد ) )OT1

تنظیمات

0.0~60.0 sec
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تنظیمات کارخانه ای 121:

تعیین سطح تشخیص ) OT2 ( over-torque

تنظیمات

)10 to 250% (100%: drive’s rated current

06-11

تعیین فاصله ی زمانی هشدار در درایو پس از ایجاد ) )OT2

تنظیمات کارخانه ای 1.1:

0.0~60.0 sec

تنظیمت
06-12

تنظیمات کارخانه ای 171 :

حد جریان ( ) Current limit
)0~250% (100%: drive’s rated current

تنظیمات
06-13

انتخاب رله ی حرارتی الکترونیکی ( موتور ) 1

06-27

انتخاب رله ی حرارتی الکترونیکی ( موتور ) 2

تنظیمات کارخانه ای 2 :
تنظیمات کارخانه ای 2 :

Special motor (with external forced cooling) : 1

تنظیمات :

موتورهای خاص ( با فن خنک کننده ی خارجی )
Self-cooled motor (so motor with fan on the shaft) : 1
موتورهایی که روی شفت فن خنک کننده دارند .
 : 1غیرفعال
06-14

مشخصات  Electronic Thermalموتور 1

تنظیمات کارخانه ای 61.1 :

06-28

مشخصات  Electronic Thermalموتور 2

تنظیمات کارخانه ای 61.1 :

تنظیمات :
06-15

30.0 ~ 600.0 sec
هشدار افزایش گرمای بیش از حد هیت سینک ( ) OH
تنظیمات 0.0 ~ 110.0°C :

268

تنظیمات کارخانه ای 11501 :

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

06-16
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)Stall Prevention Limit Level (Flux weakening area current stall prevention level
تنظیمات  ( 0 ~ 100% :به پارامترهای  Pr.06-03و  Pr.06-04مراجعه کنید ).
تنظیمات کارخانه ایی 111 :

06-17

آخرین خطای رخداده

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

06-18

دومین خطای اخیر رخداده

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

06-19

سومین خطای اخیر رخداده

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

06-20

چهارمین خطای اخیر رخداده

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

06-21

پنجمین خطای اخیر رخداده

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

06-22

ششمین خطای اخیر رخداده

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

به توضیحات پارامتر مراجعه کنید .
06-23

Fault Output Option 1

06-24

Fault Output Option 2

06-25

Fault Output Option 3

06-26

Fault Output Option 4
 1تا  65535ثانیه

تنظیمات
06-29

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

 ( PTCضریب دمای مثبت ) انتخاب نحوه ی کارکرد درایو پس از تشخیص PTC

تنظیمات :
 :1خطا داده ودرایو به کار خود ادامه می دهد .
 :1خطا داده و به تدریج استپ می شود .
 : 2خطا داده و به صورت نگهانی استپ می شود .
 : 3خطا نمی دهد .
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06-30

06-31
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سطح PTC
تنظیمات 0.0 ~ 100% :

تنظیمات کارخانه ایی 51.1 :

فرکانس  commandدر هنگام رخداد خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0.00~655.35Hz :
06-32

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

فرکانس خروجی در هنگام رخداد خطا
تنظیمات 0.00~655.35Hz :

06-33

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

ولتاژ خروجی در هنگام رخداد خطا
تنظیمات 0.00~6553.5V :

06-34

ولتاژ  DCدر هنگام رخداد خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0.00~6553.5V :
06-35

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

جریان خروجی در هنگام رخداد خطا
تنظیمات 0.00~655.35Amp :

06-36

دمای  IGBTدر هنگام رخداد خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0.00~6553.5˚C :
06-37

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

دمای خازن ها در هنگام رخداد خطا
تنظیمات -3276.7~3276.7℃ :

06-38

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

سرعت موتو در هنگام رخداد خطا
تنظیمات -3276.7~3276.7rpm :

06-39

گشتاور  commandدر هنگام رخداد خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات -3276.7~3276.7 :
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نمایش وضعیت ترمینال های ورودی چند منظوره در هنگام وقوع خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0000h~FFFFh :
06-41

نمایش وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره در هنگام وقوع خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0000h~FFFFh :
06-42

نمایش وضعیت درایو در هنگام وقوع خطا (  stop,runو ) ...

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0000h~FFFFh :
06-43

06-44

رزرو است .

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

تنظیم  Latchشدن آالرم STO
تنظیمات :

 : 1آالرم  Latch , STOباشد .
 : 1آالرم  Latch , STOنباشد .

06-45

تنظیم درایو در برابر فقدان یکفاز در خروجی (  U , Vیا ) W

تنظیمات کارخانه ایی 3 :

تنظیمات :
 :1خطا داده ودرایو به کار خود ادامه می دهد .
 :1خطا داده و به تدریج استپ می شود .
 : 2خطا داده و به صورت نگهانی استپ می شود .
 : 3خطا نمی دهد .
06-46

زمان  decelerationدر صورت نبود یکفاز در خروجی

تنظیمات کارخانه ایی 1.511 :

تنظیمات  0.000 ~ 65.535 :ثانیه
06-47

سطح تشخیص جریان در صورت نبود یکفاز در خروجی
تنظیمات 0.00~655.35% :
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تشخیص نبود یک فاز در خروجی و تنظیم زمان موردنظر برای عملکرد مناسب درایو در حالتی که درایو در حالت stop
است .
دستور تشخیص ( ) OPHL

06-49

تنظیمات  0.000 ~ 65.535 :ثانیه

تنظیمات کارخانه ایی 1.111 :

LvX Auto Reset

تنظیمات کارخانه ایی 1:

تنظیمات :

 : 1غیرفعال
 : 1فعال

06-50

تنظیمات کارخانه ایی 1:

تنظیم زمان تشخیص نبود یک فاز در ورودی
تنظیمات  0.00~600.00 :ثانیه

06-51

رزرو است .

06-52

ایجاد ریپل در فاز ورودی درایو

06-53

رفتار درایو در هنگام رخداد کمبود فاز در ورودی OrP

تنظیمات کارخانه ایی 30.0 / 60.0 :

تنظیمات کارخانه ایی 0 :

06-54

رزرو است .

06-55

Derating Protection

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

ولتاژ تشخیص داده شده در سطح  1توسط PT100

تنظیمات کارخانه ای 5.000 :

06-56
تنظیمات :
06-57
تنظیمات :

0.000~10.000V
ولتاژ تشخیص داده شده در سطح  2توسط PT100
0.000~10.000V
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06-58
تنظیمات :
06-59
تنظیمات :
06-60
تنظیمات :
06-61
تنظیمات :

0.00~600.00 Hz

 0~6000ثانیه
Software Detection GFF Current Level

Software Detection GFF Filter Time

تنظیمات کارخانه ای 0.10 :

0.00~655.35 sec

06-63
06-65

)Fault Record 2 (day

06-67

)Fault Record 3 (day

06-69

)Fault Record 4 (day
0~65535 days

06-64

)Fault Record 1 (min

06-66

)Fault Record 2 (min

06-68

)Fault Record 3 (min

06-70

)Fault Record 4 (min

تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 6101 :

0.0~6553.5 %

)Fault Record 1 (day

06-71

تنظیمات کارخانه ای  61 :ثانیه

PT100 activation level delay time

06-62

تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 1011 :

حفاظت فرکانسی  PT100در سطح 1

رزرو است .

تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای  :فقط قابل خواندن است .

0~1439 min

تنظیمات کارخانه ای  :فقط قابل خواندن است
تنظیمات کارخانه ای 101 :

تنظیم سطح low current
0.0~6553.5 %
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06-72
تنظیمات :
06-73
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تنظیمات کارخانه ای 1011 :

طول زمان تشخیص low current
 0.00 ~ 655.35ثانیه

تنظیمات کارخانه ای 1 :

رفتار درایو در برابر وقوع low current

تنظیمات :
 : 1بدون عکس العمل
 : 1خطا داده و سریع  stopشود .
 : 1خطا داده و به تدریج با توجه به  2nd deceleration timeمتوقف شود .
 : 3خطا داده و به درایو به کار خود ادامه دهد .
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پارامترهای خاص گروه 37
17-00
تنظیمات :
17-01
تنظیمات :
17-02
تنظیمات :
17-03
تنظیمات :
17-04
تنظیمات :
17-05
تنظیمات :
17-06
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 760.0 :

Software Brake Level
460V series: 700.0~900.0Vdc

تنظیمات کارخانه ای 3 :

سطح جریان DC Brake
0~100%
تنظیم زمان  DC Brakeدر هنگام RUN

تنظیمات کارخانه ای 0.0 :

0.0~60.0 sec
تنظیم زمان  DC Brakeدر هنگام STOP

تنظیمات کارخانه ای 0.0 :

0.0~60.0 sec
تعیین فرکانس نقطه شروع  DC brakeدر هنگام STOP

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

0.00~600.00Hz
تنظیمات کارخانه ای 133 :

Voltage Incrasing Gain
1~200%
 Restartشدن بعد از قطع لحظه ای توان )(Speed Search

تنظیمات کارخانه ای 0 :

 : 3درایو استاپ می شود .
 : 1درایو با فرکانس  commandفرکانس مرجع تنظیم شده توسط کاربر شروع به کار می کند .
 : 5درایو با فرکانس مینیمم تنظیم شده در درایو شروع به کار می کند .

17-07
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 2.0 :

حداکثر زمان قطعی برق ورودی
0.0~20.0 sec
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تنظیمات :
17-09
تنظیمات :
17-10
تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای ## :

Base block Time
0.0~5.0 sec

تنظیمات کارخانه ای 133 :

تعیین حد جریان برای Speed Search
20~200%

تنظیمات کارخانه ای 0 :

رفتار درایو پس از وقوع خطا
 : 3استاپ شدن درایو
 : 1استارت مجدد درایو با سرعت تنظیم شده در قبل ازوقوع خطا
 : 5استارت مجدد درایو با حداقل فرکانس خروجی

17-11
تنظیمات :
17-12
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیم زمان اتو ری استارت بعد از وقوع خطا
0~10

تنظیمات کارخانه ای 0 :

Speed Search during Start-up
 : 3غیرفعال
 : 1ماکزیمم فرکانس در خروجی
start-up motor frequency : 5

17-13
تنظیمات :

 : 3مینیمم فرکانس خروجی

)Decel. Time at Momentary Power Loss (dEb function

تنظیمات کارخانه ای 0 :

 : 3غیرفعال
1~6: Auto Deceleration

17-14
تنظیمات :
17-15
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0 :

dEb Return Time
0.0~25.0 sec

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Dwell Time at Accel.
0.00~600.00 sec

276

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

17-16
تنظیمات :
17-17
تنظیمات :
17-18
تنظیمات :
17-19
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تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Dwell Frequency at Accel
0.00~600.00Hz

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Dwell Time at Decel.
0.00~600.00Hz

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Dwell Frequency at Decel.
0.00~600.00Hz

تنظیمات کارخانه ای 0 :

کنترل Fan cooling
 : 3تا زمانیکه برق درایو وصل باشد  ,فن روشن بماند .
 : 1یک دقیقه بعد از  stopشدن درایو  ,فن خاموش شود .
 : 5با  runشدن درایو فن روشن و با  stopشدن درایو فن خاموش شود .
 : 3در صورتیکه دمای  IGBTبه حدود  23درجه سانتیگراد برسد  ,فن روشن شود .
 : 4فن همیشه خاموش باشد .

17-20
تنظیمات :

 STOPاضطراری ( Force stop & ) EF

تنظیمات کارخانه ای 0 :

 : 3توقف آزاد ( ) coast
 : 1توقف با اولین Deceleration time 1
 : 5توقف با اولین Deceleration time 2
 : 3توقف با اولین Deceleration time 3
 : 4توقف با اولین Deceleration time 4
System Deceleration (According to original deceleration time) : 5
 Deceleration : 2اتوماتیک )( Pr01-46
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تنظیمات :
17-22
تنظیمات :
17-23
تنظیمات :
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عملکرد  Energy - savingاتوماتیک

تنظیمات کارخانه ای 0 :
 : 1فعال

 : 3غیرفعال

تنظیمات کارخانه ای 133 :

Energy-saving Gain
10~1000%

تنظیمات کارخانه ای 0 :

Auto Voltage Regulation(AVR) Function
Enable AVR : 3
Disable AVR : 1
Disable AVR during deceleration : 5

17-24
تنظیمات :
17-25
تنظیمات :

17-21
تنظیمات :
17-22
تنظیمات :
17-23
تنظیمات :

فیلتر زمانی در  ( Torque commandدر مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

تنظیمات کارخانه ای 0.020 :

0.001~10.000 sec
فیلتر زمانی در  ( Slip Compensationدر مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

تنظیمات کارخانه ای 0.100 :

0.001~10.000 sec

عملکرد  Energy - savingاتوماتیک

تنظیمات کارخانه ای 0 :
 : 1فعال

 : 3غیرفعال

تنظیمات کارخانه ای 133 :

Energy-saving Gain
10~1000%
Auto Voltage Regulation(AVR) Function
Enable AVR : 3
Disable AVR : 1

Disable AVR during deceleration : 5
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تنظیمات :

17-25
تنظیمات :
17-26
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فیلتر زمانی در  ( Torque commandدر مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

تنظیمات کارخانه ای 0.020 :

0.001~10.000 sec

فیلتر زمانی در  ( Slip Compensationدر مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

تنظیمات کارخانه ای 0.100 :

0.001~10.000 sec
گین جبرانساز گشتاور ( در مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

تنظیمات کارخانه ای 0 :

)(1 in SVC mode
تنظیمات :
17-27
تنظیمات :

0~10
ضریب جبرانساز لغزش ( ) Slip
0.00~10.00

17-28

رزرو است .

17-29

Slip Deviation Level

تنظیمات :
17-30
تنظیمات :
17-31
تنظیمات :
17-32
تنظیمات :
17-33
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

تنظیمات کارخانه ای 0 :
No detection : 3

0~100.0%

تنظیمات کارخانه ای 1.3 :

Detection Time of Slip Deviation
0.0~10.0 sec

تنظیمات کارخانه ای 3 :

Over Slip Treatment
 : 3درایو خطا داده و به کار خود ادامه می دهد .
 ( Motor Hunting Gainجلوگیری از ایجاد رزونانس )
0~10000

تنظیمات کارخانه ای 1333 :

 : 3غیرفعال
تنظیمات کارخانه ای 60.0 :

اتو ری استارت داخلی در درایو برای خطا ها
0.0~6000.0 sec
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پارامترهای گروه  : 38کنترل  PIDدرایو
08-00
3

تنظیمات کارخانه ای 0 :

ورودی ترمینال برای فیدبک PID
No function

2

فیدبک منفی  : PIDبراساس مقدار آنالوگ ورودی  ,در صورتیکه پارامترهای  Pr 03.00تا  Pr 03.02روی  5تنظیم شده باشد .

1

فیدبک منفی  PIDاز کارت  Pr.10.02) PGبدون در نظر گرفتن جهت)

0

فیدبک مثبت  PIDاز کارت )Pr.10.02) PG

4

فیدبک مثبت  PIDاز ترمینال ) Pr.03.00( AVI

5

فیدبک مثبت  PIDاز کارت  Pr.10.02) PGبدون در نظر گرفتن جهت)

6

فیدبک مثبت  PIDاز کارت )Pr.10.02) PG

7

فیدبک منفی  PIDاز طریق پروتکل ارتباطی درایو

8

فیدبک مثبت  PIDاز طریق پروتکل ارتباطی درایو
08-01

تنظیمات :
08-02
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 80.0 :

) Proportional Gain (Pضریب تناسب
0.0~500.0

تنظیمات کارخانه ای 1.00 :

) Integral Time (Iزمان انتگرال گیری
 0.00~100.00ثانیه
0.00 : disable

08-03
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

) Derivative Control (Dکنترل مشتقگیر
 0.00~1.00ثانیه
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08-04
تنظیمات :
08-05
تنظیمات :
08-06
تنظیمات :
08-07
تنظیمات :
08-20
تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای 100.0 :

تعیین حد باالی کنترل انتگرالگیر
0.0~100.0%

تنظیمات کارخانه ای 100.0 :

حد فرکانس خروجی PID
0.0~110.0%
مقدار فیدبک  PIDتوسط پروتکل ارتباطی

تنظیمات کارخانه ای  :قابل خواندن

-200.00%~200.00%
تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

زمان تاخیر PID
 0.0~35.0ثانیه

تنظیمات کارخانه ای 0 :

انتخاب مد PID
 : 0ساختار  PIDبه صورت سری
 : 1ساختار  PIDبه صورت موازی

08-08
تنظیمات :
08-09

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

زمان تاخیر PID
 0.0~3600.0ثانیه
تعیین نحوه عملکرد درایو پس از دریافت سیگنال فیدبک غیرطبیعی



 : 0درایو  warningداده و به کار خود ادامه دهد .



 : 1درایو  warningداده و با شیب (  ) rampموتور را متوقف کند .



 : 2درایو  warningداده و خروجی آن ناگهانی قطع شود .



 : 3درایو  warningداده و با فرکانس قبلی به کار خود ادامه دهد .

08-10
تنظیمات :

Sleep Reference

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

0.00~599.00Hz
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08-11
تنظیمات :
08-12
تنظیمات :

08-13
تنظیمات :
08-14
تنظیمات :
08-15
تنظیمات :
08-16
تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Wake-up Reference
0.00~599.00Hz

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

زمان Sleep
 0.00~6000.0ثانیه

تعیین میزان مجاز انحراف از  set valueدر کنترل PID

تنظیمات کارخانه ای 10.0 :

1.0~50.0%
تنظیمات کارخانه ای 5.0 :

تعیین زمان مجاز انحراف از  set valueدر کنترل PID
 0.1~300.0ثانیه

تنظیمات کارخانه ای 5.0 :

تعیین زمان فیلترسیگنال فیدبک PID
 0.1~300.0ثانیه

تنظیمات کارخانه ای 0 :

انتخاب نحوه جبرانسازی کنترل PID
 : 0از طریق تنظیمات پارامتر Pr.08-17
 : 1ورودی آنالوگ

08-17
تنظیمات :
08-18
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0 :

جبرانسازی در کنترل PID
-100.0~+100.0%

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات فانکشن sleep
 : 0اجرای فانکشن  sleepبراساس فرکانس مرجع محاسبه شده از دستور PID
 : 1اجرای فانکشن  sleepبراساس سیگنال فیدبک PID

08-19
تنظیمات :

محدود سازی افزایش فرکانس در حالت Wake up

تنظیمات کارخانه ای 50.0 :

0.0~200.0%
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08-21
تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

امکان تغییر جهت  FWD/REVدر کنترل PID
 PID : 0امکان تغییر جهت چرخش موتور را ندارد.
 PID : 1امکان تغییر جهت چرخش موتور را دارد.

08-22
تنظیمات :

08-23

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

زمان تاخیردر wake-up
 0.00~600.00ثانیه

تنظیمات کارخانه ای 0 :

PID Control Bit

تنظیمات :
)Pr08-23=0 (bit0=0
)Pr08-23=1 (bit0=1
) , (bit0=1در کنترل  PIDامکان تغییر جهت چرخش موتور  ,به تنظیمات  Pr 00-23بستگی دارد.
)(0=FWD/REV enable, 1=REV disable, 2=FWD disable
) , (bit0=0در کنترل  PIDامکان تغییر جهت چرخش موتور  ,به محاسبات دستور  PIDبستگی دارد .
) , (bit1=1مقدار  2 PID Kpدسیمال پوینت دارد.
) , (bit1=0مقدار  1 PID Kpدسیمال پوینت دارد.
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پارامترهای گروه  33شبکه درایو
09-00
تنظیمات :
09-01
تنظیمات :
09-02

تنظیمات کارخانه ای 1 :

شماره شناسه  COM 1در شبکه
1~254
پارامتر تنظیم سرعت ارسال و دریافت دیتا از طریق پورت RS485

تنظیمات کارخانه ای 9.6 :

4.8~115.2Kbits/s
تنظیمات کارخانه ای 3 :

عکس العمل درایو در مقابل هشدار در برقراری ارتباط

تنظیمات :
 : 0درایو  warningداده و به کار خود ادامه دهد .
 : 1درایو  warningداده و با شیب (  ) rampموتور را متوقف کند .
 : 2درایو  warningداده و خروجی آن ناگهانی قطع شود .
 : 3درایو  warningنمی دهد و به کار خود ادامه می دهد .

09-03
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0.0 :

تنظیم زمان  Time outدر COM1
 0.0~100.0ثانیه
 : 0غیرفعال

09-04

تنظیمات کارخانه ای 1 :

پروتکل ارتباطی COM1

تنظیمات :
1: 7, N, 2 for ASCII
2: 7, E, 1 for ASCII
3: 7, O, 1 for ASCII
4: 7, E, 2 for ASCII
5: 7, O, 2 for ASCII
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6: 8, N, 1 for ASCII
7: 8, N, 2 for ASCII
8: 8, E, 1 for ASCII
9: 8, O, 1 for ASCII
10: 8, E, 2 for ASCII
11: 8, O, 2 for ASCII
12: 8, N, 1 for RTU
13: 8, N, 2 for RTU
14: 8, E, 1 for RTU
15: 8, O, 1 for RTU
16: 8, E, 2 for RTU
17: 8, O, 2 for RTU
. رزرو است

09-05
~ 09-08

2.0 : تنظیمات کارخانه ای

تاخیر زمانی در پاسخ دهی درایو
0.0~200.0ms

60.00 : تنظیمات کارخانه ای

Main Frequency of the Communication

09-09
: تنظیمات
09-10

0.00~599.00Hz : تنظیمات
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09-11

Block Transfer 2

09-12

Block Transfer 3

09-13

Block Transfer 4

09-14

Block Transfer 5

09-15

Block Transfer 6
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0 : تنظیمات کارخانه ای

Block Transfer 7

09-17

Block Transfer 8

09-18

Block Transfer 9

09-19

Block Transfer 10

09-20

Block Transfer 11

09-21

Block Transfer 12

09-22

Block Transfer 13

09-23

Block Transfer 14

09-24

Block Transfer 15

09-25

Block Transfer 16

09-26

Settings 0~65535

: تنظیمات

.  رزرو است09-2709-29
1 : تنظیمات کارخانه ای

Communication Decoding Method

09-30
: تنظیمات

0: Decoding Method 1 (20xx)
1: Decoding Method 2 (60xx)
0 : تنظیمات کارخانه ای

Internal Communication Protocol

09-31
: تنظیمات

0: Modbus 485
-1: Internal Communication Slave 1
-2: Internal Communication Slave 2
-3: Internal Communication Slave 3

286

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

-4: Internal Communication Slave 4
-5: Internal Communication Slave 5
-6: Internal Communication Slave 6
-7: Internal Communication Slave 7
-8: Internal Communication Slave 8
-9: Reserve
-10: Internal Communication Master
-11: Reserve
-12: Internal PLC Control
.رزرو است

09-32
09-34

0 : تنظیمات کارخانه ای

PLC command force to 0
0~65535

2 : تنظیمات کارخانه ای

PLC Address
1~254

0 : تنظیمات کارخانه ای

09-33
: تنظیمات
09-35
: تنظیمات

CANopen Slave Address

09-36

1~127

: تنظیمات

CANopen Speed

09-37

0: Disable
0 : تنظیمات کارخانه ای

: تنظیمات
0: 1M bps
1: 500K bps
2: 250K bps
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3: 125K bps
4: 100K bps (Delta only)
5: 50K bps
. رزرو است

09-38

CANopen Warning Record

09-39

.  فقط قابل خواندن است: تنظیمات
bit 0: CANopen Guarding Time out
bit 1: CANopen Heartbeat Time out
bit 2: CANopen SYNC Time out
bit 3: CANopen SDO Time out
bit 4: CANopen SDO buffer overflow
bit 5: Can Bus Off
bit 6: Error protocol of CANOPEN
bit 7: Reserved
bit 8: The setting values of CANopen indexs are fail
bit 9: The setting value of CANopen address is fail
bit10: The checksum value of CANopen indexs is fail
1 : تنظیمات کارخانه ای

CANopen Decoding Method

09-40
: تنظیمات

0: Delta defined decoding method
1: CANopen Standard DS402 protocol

288

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

0 : تنظیمات کارخانه ای

CANopen Status

09-41
: تنظیمات

0: Node Reset State
1: Com Reset State
2: Boot up State
3: Pre Operation State
4: Operation State
5: Stop State
CANopen Control Status

 فقط قابل خواندن: تنظیمات کارخانه ای

09-42

: تنظیمات
0: Not ready for use state
1: Inhibit start state
2: Ready to switch on state
3: Switched on state
4: Enable operation state
7: Quick stop active state
13: Err reaction activation state
14: Error state
رزرو است

09-43
~
09-44
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0 : تنظیمات کارخانه ای

CANopen Master Function

09-45
: تنظیمات

0: Disable
1: Enable
100 : تنظیمات کارخانه ای

CANopen Master Address
0~127
رزرو است

09-46
: تنظیمات
09-47
~ 09-59

## : تنظیمات کارخانه ای

Identifications for Communication Card

09-60
: تنظیمات

0: No communication card
1: DeviceNet Slave
2: Profibus-DP Slave
3: CANopen Slave/Master
4: Modbus-TCP Slave
5: EtherNet/IP Slave
6~8: Reserved
تنظیمات

Firmware Version of Communication Card

09-61

## : کارخانه ای
فقط قابل خواندن

: تنظیمات

DeviceNet: As it connects to different kind of motor drive, it will have different product code.
Profibus: ID number of a communication card. Each Profibus selling in the market must apply
for an ID number at the Profibus International to be a unique product.
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## : تنظیمات کارخانه ای

Product Code
فقط قابل خواندن

09-62
: تنظیمات

. یک کد خاصی داردcommunication هر کارت
## : تنظیمات کارخانه ای

Fault Code
فقط قابل خواندن
.رزرو است

09-63
: تنظیمات
- 09-64
09-69

1 : تنظیمات کارخانه ای

Address of Communication Card (for DeviceNet and PROFIBUS)

09-70

. ( رجوع کنیدPr.09-72 )  به پارامتر, DeviceNet تنظیم سرعت شبکه

09-71

DeviceNet: 0-63
Profibus-DP: 1-125

2 : تنظیمات کارخانه ای

(for DeviceNet and PROFIBUS)

Settings Standard DeviceNet:
0: 125Kbps
1: 250Kbps
2: 500Kbps
Non standard DeviceNet: (Delta only)
0: 10Kbps
1:

20Kbps

2: 50Kbps
3: 100Kbps
4: 125Kbps
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5: 250Kbps
6: 500Kbps
7: 800Kbps
8: 1Mbps
0 : تنظیمات کارخانه ای

(for DeviceNet and PROFIBUS) DeviceNet سایر تنظیمات سرعت

09-72
: تنظیمات

0: Standard DeviceNet
1: Non standard DeviceNet
. رزرو است

, 09-73
09-74

0 : تنظیمات کارخانه ای

IP Configuration of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-75
: تنظیمات

0: Static IP

1: DynamicIP (DHCP)

.  باید توسط کاربر تنظیم شودIP address : 0 تنظیمات
.  تنظیم خواهد شدhost  به طور اتوماتیک توسط کنترلرIP address : 1 تنظیمات
IP Address 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-76

IP Address 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-77

IP Address 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-78

IP Address 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-79

0 : تنظیمات کارخانه ای

0~65535
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Address Mask 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-80

Address Mask 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-81

Address Mask 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-82

Address Mask 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-83

0 : تنظیمات کارخانه ای

0~65535

: تنظیمات

Getway Address 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-84

Getway Address 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-85

Getway Address 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-86

Getway Address 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-87

0 : تنظیمات کارخانه ای

0~65535 : تنظیمات

Password for Communication Card (Low word) (for MODBUS TCP) 09-88
Password for Communication Card (High word) (for MODBUS TCP) 09-89
0 : تنظیمات کارخانه ای
0 : تنظیمات کارخانه ای

0~99
Reset Communication Card (for MODBUS TCP)
 غیرفعال: 0
.  ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برگردد: 1

293

: تنظیمات
09-90
: تنظیمات

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

Additional Setting for Communication Card (for MODBUS TCP)

09-91

1 : تنظیمات کارخانه ای
Enable IP Filter : 0 بیت

: تنظیمات

Internet parameters enable(1bit) : 1 بیت
 ) این بیت پس از اتمام09-91:2 (.  بیت یک باید ست شود تا بتوان در پارامترهای درایودیتا نوشت, IP پس از تنظیم آدرس
.  می شودdisable دریافت دیتا از شبکه
Login password enable(1bit) : 2 بیت
When enter login password, this bit will be enabled. After updating the parameters of
communication card, this bit will change to disable.
0 : تنظیمات کارخانه ای

Status of Communication Card (for MODBUS TCP)
password enable

09-92
: تنظیمات

 و در صورتیکه پسورد پاک شود این.  می شود1  پسورد در نظر بگیرید این بیتCommunication Card  در صورتی که برای: 0 بیت
.  می گردد0 بیت
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)  کنترل حلقه بسته سرعت ( کنترل بر اساس فیدبک: 63 پارامترهای گروه
0 : تنظیمات کارخانه ای

انتخاب نوع انکدر

10-00

0: Disable
1: ABZ
2: ABZ (Delta encoder for Delta Servo motor)
3: Resolver
4: ABZ/UVW
5. MI8 single phase pulse input

600 : تنظیمات کارخانه ای

تعداد پالس انکدر در هر دور
1~20000

0 : تنظیمات کارخانه ای

تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدر

10-01
: تنظیمات
10-02

0: Disable
1: Phase A leads in a forward run command and phase B leads in a reverse run command
2: Phase B leads in a forward run command and phase A leads in a reverse run command
3: Phase A is a pulse input and phase B is a direction input. (low input=reverse direction, high
input=forward direction)
4: Phase A is a pulse input and phase B is a direction input. (low input=forward direction, high
input=reverse direction)
5: Single-phase input
1 : تنظیمات کارخانه ای

Output Setting for Frequency Division (denominator)
1~255

10-03
: تنظیمات

Electrical Gear at Load Side A1

10-04

Electrical Gear at Motor Side B1

10-05

Electrical Gear at Load Side A2

10-06
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10-07
تنظیمات :
10-08

Electrical Gear at Motor Side B2
تنظیمات کارخانه ای 100 :

1~65535

عملکرد درایو در صورت تشخیص خطا از فیدبک گرفته شده از انکدر یا هر نوع تشخیص دهنده سرعت
تنظیمات کارخانه ای 2 :

تنظیمات :

 : 0هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد .
 : 1هشدار داده وبه تدریج  stopمی شود .
 : 2هشدار داده وبه طور ناگهانی  stopمی شود .

10-09

تعیین طول بازه زمان ی تشخیص خطا از فیدبک گرفته شده از انکدر یا هر نوع تشخیص دهنده سرعت دیگر تا عکس العمل
تنظیمات کارخانه ای 1.0 :

نشان دادن درایو
تنظیمات :

 0.0~10.0ثانیه
No function : 0

10-10
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 115 :

Encoder/Speed Observer Stall Level
0~120%
0: No function

10-11

تنظیمات :
10-12

Detection Time of Encoder/ Speed Observer Stall
بازه زمانی تشخیص سرعت بیش از حد انکدر

تنظیمات کارخانه ای 0.1 :

 0.0~2.0ثانیه
Treatment for Encoder/ Speed Observer Stall
عملکرد درایو پس از افزایش سرعت انکدر بیشترازحد مجاز 10-10

تنظیمات :
 : 0هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد .
 : 1هشدار داده وبه تدریج  stopمی شود .
 : 2هشدار داده وبه طور ناگهانی  stopمی شود .
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تنظیمات کارخانه ای 50 :

Encoder/ Speed Observer Slip Range
( تفاضل سرعت انکدر از سرعت موتور ( لغزش انکدر) )

تنظیمات :
10-14

0~50%

Disable : 0

 ( Detection Time of Encoder/ Speed Observer Slipجمع زمانی ایجاد خطا )
تنظیمات کارخانه ای 0.5 :

تنظیمات :
10-15

 0.0~10.0ثانیه
عملکرد درایو پس از تشخیص خطا Encoder/ Speed Observer Slip

تنظیمات کارخانه ای 2 :

تنظیمات :
 : 0هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد .
 : 1هشدار داده وبه تدریج  stopمی شود .
 : 2هشدار داده وبه طور ناگهانی  stopمی شود .
10-16
تنظیمات :

تعیین نوع پالس ورودی به کانال دوم کارت (PG card: PG2) PG

تنظیمات کارخانه ای 0 :

(  1و ) A / B Phase : 2
(  3و ) Pulse + Direction : 4
 : 5پالس تک فاز از ورودی MI8

10-17

گیربکس الکتریکی A

10-18

گیربکس الکتریکی B

تنظیمات :
10-19
تنظیمات :
10-20
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 100 :

1~65535
تعیین موقعیت شافت موتور برحسب موقعیت انکدر متصل شده به موتور

تنظیمات کارخانه ای 0 :

-32767~2400
تنظیمات کارخانه ای 10 :

رنج پالس خوانده شده از پوزیشن بدست آمده از انکدر
 0~65535پالس

297

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

10-21
تنظیمات :
10-22
تنظیمات :
10-23
10-24
تنظیمات :
10-25
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10-26
تنظیمات :
10-27
تنظیمات :
10-28
تنظیمات :
10-29
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تنظیمات کارخانه ای 0.100 :

زمان فیلتر ( ) PG2
0.000~65.535

تنظیمات کارخانه ای 0 :

مد سرعت ( ) PG2
Electronic Frequency : 1

Mechanical Frequency (base on pole pair) : 1

رزرو است .
تنظیمات کارخانه ای 0 :

کنترل TQC&FOC
0~65535

تنظیمات کارخانه ای 40.0 :

 FOC Bandwidthمشاهده گر ( تخمینگر ) سرعت
20.0~100.0Hz

تنظیمات کارخانه ای 2.0 :

FOC Minimum Stator Frequency
0.0~10.0%fN

تنظیمات کارخانه ای 50 :

ثابت زمانی فیلتز پایین گذر FOC
1~1000ms
FOC Gain of Excitation Current Rise Time
33~100% Tr

تنظیمات کارخانه ای 100 :

( ثابت زمانی روتور ) Tr :
تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

حد باالی انحراف فرکانس

تنظیمات :

0.00~200.00Hz

10-30

تعداد جفت قطب های ریزولور برای مثال جهت کاربرد PM Testing with Resolver

تنظیمات :

 ( 1~50از روی  name plateانکدر )
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40 : تنظیمات کارخانه ای

I/F Mode, current command

10-31

Low-speed Current Command under PMSVC
0~150% rated (Rated current % of the motor)
5.00 : تنظیمات کارخانه ای

PM FOC Sensorless Speed Estimator Bandwidth
0.00~600.00Hz
. رزرو است

1.00 : تنظیمات کارخانه ای

PM Sensorless Observer Low-pass Filter Gain
0.00~655.35

1.00 : تنظیمات کارخانه ای

) Active Magnetic regulator ( AMR (Kp)
0.00~3.00

0.20 : تنظیمات کارخانه ای

) Active Magnetic regulator ( AMR (Ki)
0.00~3.00

0000 : تنظیمات کارخانه ای

PM Sensorless Control Word
0000~FFFFh
.رزرو است

Frequency Point when switch from I/F mode to PM Sensorless mode
20.00 : تنظیمات کارخانه ای
0.00~599.00Hz
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10-32
: تنظیمات
10-33

10-34
: تنظیمات
10-35
: تنظیمات
10-36
: تنظیمات
10-37
: تنظیمات
10-38
10-39

: تنظیمات
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Frequency Point when switch from I/F Sensorless Observation mode to V/F mode
تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

تنظیمات :
10-41
تنظیمات :
10-42
تنظیمات :
10-43
تنظیمات :
~ 10-44
10-48
10-49

0.00~599.00Hz
تنظیمات کارخانه ای 0.2 :

I/F mode, low pass-filter time
 0.0~6.0ثانیه

تنظیمات کارخانه ای 1 :

Initial Angle Detection Time
0.0~3.0 ms
ورژن کارت PG

تنظیمات کارخانه ای  :قابل خواندن

0~655.35
رزرو است .
تنظیمات کارخانه ای 00.000 :

Zero voltage time while start up
ثانیه

تنظیمات :
10-50
تنظیمات :
10-51
تنظیمات :
10-52
تنظیمات :

 00.000~60.000ثانیه
تنظیمات کارخانه ای  10.00 :درجه

)Reverse angle limit (Electrical angle
 0.00~30.00درجه

تنظیمات کارخانه ای 500 Hz :

Injection Frequency
0~1200 Hz

تنظیمات کارخانه ای 15/30V :

Injection Magnitude
0.0~200.0V
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0 : تنظیمات کارخانه ای

PM Motor Initial Rotor Position Detection Method

0: No function
1: DC injection
2: High frequency injection
3: Pulse injection
4~5: Reserved
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11 پارامترهای پیشرفته گروه
0 : تنظیمات کارخانه ای

System Control

11-00
: تنظیمات

Bit 0: Auto tuning for ASR and APR
Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode)
Bit 2: Zero servo
Bit 3: Dead time compensation closed
Bit 6: 0Hz linear-cross
Bit 7: Selection to save or not save the frequency
Bit 8: Maximum speed of point to point position control
256 : تنظیمات کارخانه ای

Per Unit of System Inertia
1~65535（256=1PU）

7.00 : تنظیمات کارخانه ای

ASR1/ASR2 Switch Frequency
5.00~599.00Hz

10 : تنظیمات کارخانه ای

ASR1 Low-speed Bandwidth
1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)

10 : تنظیمات کارخانه ای

ASR2 High-speed Bandwidth
1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)

10 : تنظیمات کارخانه ای

Zero-speed Bandwidth
1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)

10 : تنظیمات کارخانه ای

ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 1
0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)

10 : تنظیمات کارخانه ای

ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 1
0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)

10 : تنظیمات کارخانه ای

ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 2
0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)

10 : تنظیمات کارخانه ای

ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 2
0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)

10 : تنظیمات کارخانه ای

ASR(Auto Speed Regulation) Control (P) of Zero Speed
0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)

0.100 : تنظیمات کارخانه ای

ASR(Auto Speed Regulation) Control (I) of Zero Speed
0.000~10.000 sec

0 : تنظیمات کارخانه ای

Gain for ASR Speed Feed Forward
0~150%
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30 : تنظیمات کارخانه ای

PDFF Gain Value
0~200%

0.008 : تنظیمات کارخانه ای

Low-pass Filter Time of ASR Output
0.000~0.350 sec

0 : تنظیمات کارخانه ای

Notch Filter Depth
0~20db

0.00 : تنظیمات کارخانه ای

Notch Filter Frequency

500: تنظیمات کارخانه ای
90 : تنظیمات کارخانه ای

11-14
: تنظیمات
11-15
: تنظیمات
11-16
: تنظیمات

Forward Motor Torque Limit
Forward Regenerative Torque Limit
Reverse Motor Torque Limit
Reverse Regenerative Torque Limit
0~500%

11-17
11-18
11-19
11-20
: تنظیمات

Gain Value of Flux Weakening Curve for Motor 1

Gain Value of Flux Weakening Curve for Motor 2
0~200%

65 : تنظیمات کارخانه ای

: تنظیمات

0.00~200.00Hz

0~200%
90 : تنظیمات کارخانه ای

11-13

Speed Response of Flux Weakening Area

11-21
: تنظیمات
11-22
: تنظیمات
11-23
: تنظیمات

0: Disable
0~150%
APR Gain

10.00 : تنظیمات کارخانه ای

0.00~40.00 (IM)/ 0~100.00Hz (PM)
30 : تنظیمات کارخانه ای

Gain Value of APR Feed Forward
0~100

3.00 : تنظیمات کارخانه ای

APR Curve Time
0.00~655.35 sec

100 : تنظیمات کارخانه ای

Max. Torque Command
0~500%

0 : تنظیمات کارخانه ای

Source of Torque Offset
 غیر فعال: 0

: تنظیمات

(Pr.03-00~Pr.03-02)  ورودی آنالوگ: 1
Torque offset setting (Pr.11-29)  مطابق تنظیمات: 2
(by Pr.11-30 to Pr.11-32)  توضیحات در,  کنترل از طریق ترمینال خارجی: 3

303

11-24
: تنظیمات
11-25
: تنظیمات
11-26
: تنظیمات
11-27
: تنظیمات
11-28

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

0.0 : تنظیمات کارخانه ای

Torque Offset Setting
-100.0%~100.0%

30.0 : تنظیمات کارخانه ای

High Torque Offset
-100.0%~100.0%

20.0 : تنظیمات کارخانه ای

Middle Torque Offset
-100.0%~100.0%

10.0 : تنظیمات کارخانه ای

Low Torque Offset
-100.0%~100.0%

0 : تنظیمات کارخانه ای

Source of Torque Command

11-29
: تنظیمات
11-30
: تنظیمات
11-31
: تنظیمات
11-32
: تنظیمات
11-33
: تنظیمات

(Pr.11-34) ازطریق کیپد: 0
RS485  ازطریق ارتباط: 1
(Pr.03-00) سیگنال آنالوگ: 2
CANopen :

3

 رزرو است: 4
Communication card
0.0 : تنظیمات کارخانه ای

: 5

Torque Command
-100.0~100.0%(Pr.11-27=100%)

0.000 : تنظیمات کارخانه ای

Low-pass Filter Time of Torque Command
0.000~1.000 sec

0 : تنظیمات کارخانه ای

Speed limit انتخاب روش

11-34
: تنظیمات
11-35
: تنظیمات
11-36
: تنظیمات

0: Set by Pr.11-37 (Forward speed limit) and Pr.11-38 (Reverse speed limit)
1: Set by Pr.11-37,11-38 and Pr.00-20 (Source of Master Frequency Command)
2: Set by Pr.00-20 (Source of Master Frequency Command).
10 : تنظیمات کارخانه ای
Forward Speed Limit (torque mode)
0~120%
10 : تنظیمات کارخانه ای

Reverse Speed Limit (torque mode)
0~120%

0 : تنظیمات کارخانه ای

Zero Torque Command Mode

11-37
: تنظیمات
11-38
: تنظیمات
11-39
: تنظیمات

0: Torque mode
1: Speed mode
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Command Source of Point-to-Point Position Control

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات :
 : 0ترمینال های درایو
 : 1رزرو است
RS485 : 2
CANopen : 3
 : 4رزرو است
Communication card : 5
11-41
11-42
تنظیمات :
11-43
تنظیمات :
11-44
تنظیمات :
11-45
تنظیمات :

رزرو است
تنظیمات کارخانه ای 0000 :

System control flag
0000~FFFFh

تنظیمات کارخانه ای 10.00 :

فرکانس ماکزیمم کنترل پوزیشن Point- to-Point
0.00~599.00Hz

تنظیمات کارخانه ای 1.00 :

 Accel. Timeکنترل پوزیشن Point- to-Point
0.00~655.35 sec

تنظیمات کارخانه ای 3.00 :

 Decel. Timeکنترل پوزیشن Point- to-Point
0.00~655.35 sec
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فصل دوازدهم
شرح تنظیمات پارامترها
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شرح تنظیمات پارامترها :
مقدارپارامترهایی که با

مشخص شده اند را در حین کاردرایو نیز می توان تنظیم کرد .

-12-1پارامترهای سیستماتیک درایو  ,گروه : 00
00-00

تنظیم کارخانه #. # :

کد مختص درایو

تنظیمات  :این پارامتر فقط قابل خواندن است و نمی توان آن را تنظیم کرد .
00-01

تنظیم کارخانه #. # :

نمایش جریان نامی درایو  -فقط قابل خواندن

درایو ها با توان های مختلف کد مختص به خود را دارند که این کددر  Pr. 00-00قابل مشاهده است  .مقدار جریان نامی مختص هر درایو در Pr. 00-01
ذخیره شده است  .در جدول زیر جریان نامی درایو با توان های مختلف را مشاهده کنید .


تنظیمات کارخانه ایی جریان نامی در Pr. 00-01مربوط به وضعیت بار نرمال (  ) normal dutyاست  .برای نمایش جریان نامی در وضعیت بار
سنگین (  , ) heavy dutyدر  Pr.00-16مقدار  1را تنظیم کنید .
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تنظیم کارخانه 0 :

ریست پارامترها

تنظیمات :

 : 1بدون عملکرد
 : 1در این حالت مقدار پارامترها را فقط می توان خواند .
 : 5حافظه  KWHریست شده و  1را نمایش می دهد .
 :6ریست ) CANopen Master Index ( PLC
 : 7ریست) Index CANopen( Slave
 : 8قفل کی پد
 : 9کلیه پارامترها ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برمی گردد  ( .فرکانس درایو روی  51هرتز تنظیم
می شود ) .
 : 11کلیه پارامترها ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برمی گردد  ( .فرکانس درایو روی  61هرتز تنظیم
می شود ) .



در صورتیکه مقدار پارامتر روی  1تنظیم شود  ,تمامی پارامترهای درایو به جز  Pr .00-02 ~ 00-08فقط قابل خواندن می شوند و می توان
این عملکرد را با گذاشتن پسورد هم به کار برد  .برای غیر فعال کردن این عملکرد و تغییر مجدد پارامترها باید  Pr .00-02را روی  1تنظیم
کنید .



در صورتیکه مقدار پارامتر روی  9یا  11تنظیم شود  ,همه ی پارامترها ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی بر می گردد  .اگر در Pr .00-
 08پسورد تنظیم شده باشد  ,مقدار پسورد را در  Pr .00-07باید وارد کرد.



در صورتیکه مقدار پارامتر روی  5تنظیم شود  ,نمایشگر  KWHمقدار  1را نمایش می دهد حتی زما نیکه درایو در حال کار باشد .
 Pr . 05-26 ,Pr .05-27,Pr .05-28,Pr .05-29,Pr .05-30به مقدار  1ریست می شود .



در صورتیکه مقدار پارامتر روی  6تنظیم شود  ,برنامه  PLCداخلی درایو پاک می شود  ( .هم چنین تنظیمات  PLCداخلی که در
 CANopen ,Masterمی باشد نیز پاک می شود ) .



در صورتیکه مقدار پارامتر روی  7تنظیم شود  ,تنظیمات مربوط به  CANopen slaveریست می شود .



بعد از تنظیم پارامتر روی  6 , 7 , 9 , 10درایو را خاموش روشن کنید .
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تنظیم کارخانه 0 :

انتخاب نمایشگر Start-up

تنظیمات :
 : 1نمایش مقدار فرکانس تنظیم شده ( ) F
 : 1نمایش مقدار لحظه حال فرکانس خروجی( ) H
 :2نمایش مقدار مورد نظر کاربر ( ) U
 :3مقدار جریان خروجی ( ) A


در این پارامتر تعیین می شود که پس از روشن شدن درایو  ,برروی صفحه نمایش کدامیک از موارد نشان داده شود .



هریک از موارد پارامتر  00-04را می توان برای نمایش بر روی صفحه نمایش انتخاب کرد .

00-04

تنظیم کارخانه 3 :

تعیین پارامتر قابل نمایش

تنظیمات :
 : 1نمایش جریان خروجی ( (Unit: Amps) ) A
 : 1نمایش مقدار کانتر ((Unit: CNT) )c
 : 2نمایش مقدار فعلی فرکانس خروجی ( (Unit: Hz) ) H.
 : 3نمایش ولتاژ (Unit: Vdc) ) v (DC-BUS
 : 4نمایش ولتاژ خروجی ( (Unit: Vac) ) E
 : 5نمایش زاویه ی توان خروجی (  (Unit: deg) ) nضریب بهره
 : 6نمایش توان خروجی بر حسب (Unit: Kw) ) P (Kw
 : 7نمایش سرعت فعلی موتور بر حسب ( rpmسرعت مثبت r=00:,سرعت منفی(Unit: rpm) ) r=-00:
 : 8نمایش مقدار تخمینی گشتاور خروجی (واحد  :درصد) ( گشتاور مثبت  t=00, :گشتاور منفی (t) (Unit: %) ) t=-00 :به نکته  5مراجعه کنید .
 : 9نمایش فیدبک  ( ) G (PGبه توضیحات شماره ی  1مراجعه شود (Unit: PLS) ) .
 : 11نمایش فیدبک  PIDبرحسب℅( ) b
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 :11نمایش  AVIبرحسب℅ (  ,) 1 .رنج 0-10V/4-20mA/0-20mAکه مطابق با ℅  0-111است  ( .به توضیحات شماره ی  2مراجعه شود ) .
 : 12نمایش  ACIبرحسب℅ (  ,) 2 .رنج  0-10V/4-20mA/0-20mAکه مطابق با ℅  0-111است  ( .به توضیحات شماره ی  2مراجعه شود ) .
 : 13نمایش  AUIبرحسب℅(  ,) 3 .رنج  -10 ~ 10Vکه با مقدار℅  -111 ~ 111مطابقت دارد  ( .به توضیحات شماره ی  2مراجعه شود ) .
 : 14نمایش دمای  IGBTبرحسب درجه سانتیگراد) i. (˚c -
 : 15نمایش دمای خازن ها برحسب درجه سانتیگراد) c. (˚c -
 : 16وضعیت (  ) ON/OFFورودی های دیجیتال  ,به  Pr .02-12مراجعه کنید  ( . ) i ( .توضیحات شماره ی ) 3
 : 17وضعیت ( ) ON/OFFخروجی های دیجیتال  ,به  Pr .02-18مراجعه کنید  ( . ) o ( .توضیحات شماره ی ) 4
 : 18نمایش وضعیت حال حاضر درایو در هنگام اجرای سرعت چند مرحله ایی ( ) s
: 19نمایش وضعیت ورودی های دیجیتال  . (d) CPUبه نکته ی  3مراجعه کنید .
 : 21نمایش وضعیت خروجی های دیجیتال  . (0.) CPUبه نکته ی  4مراجعه کنید .
 : 21وضعیت پوزیشن درایو در حال حاضر با ( استفاده از کارت  ) PG1در زمان تغییر جهت چرخش موتور و یا زمانیکه درایو  Stopشود  ,کانتر از مقدار
1
شروع به شمارش می کند و ماکزیمم مقدار شمارش کانتر  65535است ) P. ( .
 : 22نمایش فرکانس پالس ورودی ( با استفاده از کارت ) S. () PG2
 : 23نمایش موقعیت پالس ورودی ( با استفاده از کارت  ) PG2ماکزیمم مقداری که نمایش داده می شود ) q. (65535
: 24نمایش خطای ردیابی موقعیت درایو ( ) E.
 Overload counting (0.00 ~ 100.00 % ): 25به نکته ی  6مراجعه کنید ) o. (.
 (GFF,Ground Fault: 26واحد ) G. () ℅ :
 : 27ریپل ولتاژ  (DC BUSواحد ) r. () Vdc :
 : 28نمایش محتوای رجیستر  d1043از  ) C (plcنمایش برحسب هگزدسیمال
 : 29نمایش  ( PM motor pole sectionبا استفاده از کارت ) 4. ( . ) EMC-PG01U
 : 31نمایش وضعیت خروجی که توسط کاربر تعیین شده است ) U ( .
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 : 31نمایش حاصل ضرب مقدار فعلی فرکانس خروجی در مقدار گین در نظر گرفته شده در پارامتر ) K ( . 00-05
: 32تعداد دور موتور بعد از استارت
 ( Number of actual motor revolution during operationزمانیکه از کارت  PGاستفاده شده و ورودی سیگنال فاز  Zوصل باشد ) .
 : 33نمایش موقعیت موتور در حال کار ( در صورتیکه از  PGکارت استفاده شود ) ( ) q
 : 34نمایش میزان سرعت فن درایو ( واحد ) F. () % :
 : 35نمایش مد کنترل  =1 :مد کنترل سرعت (  =1 , ) SPDمدکنترل گشتاور ( ) t. () TQR
 : 36فرکانس کریر درایو در حال کار ( واحد ) J ( ) Hz.
 : 37رزرو شده است .
: 38نشان دهنده ی وضعیت درایو )(6.به نکته ی  7مراجعه کنید .
: 39رزرو شده است .
Torque command,: 41واحد ) L. (℅ :
 : 41نمایش  KWH,واحد ) J ( KWH :
PID reference: 42واحد ) h. (℅ :
: 43آفست PID,واحد ) o. (℅ :
 : 44فرکانس خروجی PID,واحد ) b. ( Hz :
Hardware ID : 45
توضیحات :
 .1در صورتیکه  Pr .10-01را برابر با 1111وPr .10-02به مقدار  1یا  2تنظیم شود  ,رنج نمایش فیدبک  PG,از  1تا  4111می باشد .
در صورتیکه Pr .10-01را برابر با  1111و Pr .10-02به مقدار 4/3و یا 5تنظیم شود  ,رنج نمایش فیدبک  PG,از  1تا  1111می باشد .
 : Home positionاگر فاز  zهم موجود باشد  ,این فاز برای  Home positionبه کار می رود  .هم چنین  Home positionتعیین می کند که
انکودر از چه موقعیتی شروع به کارکند .
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 .2در این حالت مقدار منفی هم پس ازتنظیم مقدار بایاس آنالوگ ورودی در پارامتر (  ) Pr.03-03 ~ 03-10در نمایشگر نشان داده می شود  .مثال در
حالتی که ولتاژ ورودی  AVIروی  1ولت باشد  ,Pr.03-03روی  11درصد و  Pr.03-07روی  4باشد .
 .3فرض کنید می خواهید ورودی دیجیتال  MI1و  MI6را فعال کرده و درایو را در جهت  REVقرار دهید  .در جدول زیر این وضعیت نشان داده شده
است .

ورودی های دیجیتال MI10 ~ MI15در کارت های اکسپنشن می باشد و پارامترهای آن (  ) Pr.02-26 ~ 02~31است  .اگر MI1 ,MI6و REV
را فعال کنید مقدار باینری آن  0000 0000 1000 0110می باشد که مقدار هگز آن  0086hاست Pr.00-04.را می توان روی  16یا  19قرار داد
که LED Uدر کی پد  KPC-CE01روشن می شود  .اگر پارامتر  Pr.00-04روی  16باشد وضعیت ورودی های دیجیتال که در  Pr.02-12تنظیم
نموده اید نشان داده می شود  .اگر روی  19باشد وضعیت ورودی های دیجیتال روی  cpuنشان داده می شود  RUN/REV .و  three wire MIرا
نمی توان با  Pr.02-12تنظیم و کنترل نمود  .کاربر می تواند در حالت  16وضعیت ورودی های دیجیتال را ببیند و بعد در حالت  19ازwiring
صحیح  MIها و وصل وقطع بودن آن ها روی  CPUاطمینان حاصل کند .
 RY1 .4را در نظر بگیرید  Pr.02-13 :را اگر روی  9قرار دهید درایو در حالت (  ) Drive readyقرار می گیرد  ,پس از وصل برق به درایو این کانتکت
 ONمی شود  .وضعیت این حالت را در جدول زیر می بینید :

سپس اگر  Pr.00-04را روی  17یا  21قرار دهید مقدار  0001hنشان داده شده و  LED Uدر کی پد  KPC-CE01روشن می شود  .اگر پارامتر
 Pr.00-04روی  17باشد وضعیت خروجی های دیجیتال که در  Pr.02-18تنظیم نموده اید نشان داده می شود  .اگر روی  20باشد وضعیت خروجی
های دیجیتال روی  cpuنشان داده می شود  .کاربر می تواند در حالت  17وضعیت خروجی های دیجیتال را ببیند و بعد در حالت  21از wiring
صحیح  MIها و وصل و قطع بودن آن ها روی  CPUاطمینان حاصل کند .
 .5تنظیم پارامتر  11-14به مقدار  : 8در این حالت مقدار  %111نشان دهنده ی گشتاور نامی درایو است .
سرعت نامی موتور  ×61/2π( /توان نامی موتور ) = گشتاور نامی درایو
 .6اگر مقدار  Pr.00-04=25باشد  ,زمانیکه overload countingبه مقدار  % 111.11برسد  ,پیام هشدار  “OL”overloadنمایش داده می شود .
 .7در صورتیکه مقدار پارامتر  Pr.00-04=38باشد :
بیت  : 1درایو در جهت راستگرد  runشده است .
بیت  : 1درایو در جهت چپگرد  runشده است .
بیت  : 2درایو آماده ی کار است .
بیت  : 3یک  Errorدر درایو رخ داده است .
بیت  : 4درایو در وضعیت  runاست .
بیت  : 5در درایو یک پیام هشدار دهنده فعال شده است .
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تنظیمات 0 ~ 160.00 :

تنظیم کارخانه 1 :

دراین پارامتر ضریب گین برای فرکانس خروجی درایو تعیین می شود  .اگر  Pr.00-04=31تنظیم شود می توان مقدار این ضریب را برروی صفحه نمایش
درایو مشاهده کرد (calculation = output frequency * Pr.00-05) .
00-06

تنظیم کارخانه #.# :

ورژن نرم افزار -فقط قابل خواندن

00-07

پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید .

تنظیم کارخانه 1 :

تنظیمات  (1 ~ 9998 , 10000 ~ 65535:پسورد درایو )
در نمایشگر تعداد دفعاتی که کاربر به دستگاه پسورد اشتباه داده است نشان داده می شود .
کاربر تا  3بار در این پارامتر می تواند پسورد اشتباه بدهد  .بیش از این تعداد درایو (  ) Pcodeنمایش می دهد .


 Pr .00-07و  Pr .00-08برای حفاظت از تنظیمات پارامترها می باشد .



کاربر برای باز کردن قفل درایو و دسترسی به پارامترهای درایو ,باید در این پارامتر پسورد صحیح را وارد کند  ( .کاربر پسورد موردنظرش را
برای درایو  ,قبال در  Pr .00-08انتخاب و تنظیم کرده است ) .



در صورتیکه کاربر پسورد دستگاه را فراموش کند  ,می تواند پسورد دستگاه را پاک کند  .به این منظور در این پارامتر باید  9999را وارد کرد
و کلید  ENTERفشار داد و سپس در عرض  11ثانیه مجدد  9999را وارد کرده و  ENTERرا فشرد  .پس از برداشتن پسورد ( دیکد کردن
درایو ),تمام پارامترها به تنظیمات کارخانه ایی بازمی گردد .

00-08

تنظیم کارخانه 1 :

پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .

تنظیمات  ( 1 ~ 9998 , 10000 ~ 65535 :رنج پسوردی که توسط کاربر تنظیم می شود ) .
 : 1در صورتیکه در این پارامتر عدد  1نمایش داده شود به این معنی است که درایو پسورد ندارد و یا پسورد دستگاه در  00-07صحیح وارد
شده است .
 : 1در صورتیکه در این پارامتر عدد  1نمایش داده شود به این معنی است که برای درایو پسورد درنظر گرفته شده است .
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برای حفاظت از پارامترهای تنظیم شده در درایو  ,می توانید در این پارامتر برای درایو پسورد انتخاب کنید .



برای پسورد دادن به درایو ابتدا پسورد مورد نظر را در رنج مناسب وارد کنید  .اگر درایو پسورد دار بشود نمایشگر عدد  1را نمایش خواهد داد



اگر بخواهید پسورد درایو را غیرفعال کنید  ,یکبار پسورد درایو را در  Pr .00-07وارد کنید و سپس  Pr .00-08را روی  1تنظیم کنید .
بدین ترتیب درایو بدون پسورد می شود .



پس از وارد کردن پسورد در پارامتر  Pr .00-07,و دسترسی به پارامترها  ,برای فعال کردن مجدد پسورد می توان از روش های زیر استفاده
کرد :
 : 1در  Pr .00-08مجدد پسورد وارد کنید .
 : 2پس از خاموش و روشن نمودن دستگاه  ,پسورد درایو مجدد فعال می شود .

00-09

این پارامتر رزرو است .
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تنظیم کارخانه 1 :

مد های کنترلی

تنظیمات :

 : 1مد کنترل سرعت
 : 1کنترل ) P2P ( Point to Point position
 : 2مد کنترل گشتاور
 : 3مد Home



00-11

در این پارامتر می توان مد کنترلی درایو C2000را انتخاب کرد .

تنظیم کارخانه 1 :

روش کنترل در مد سرعت

تنظیمات :


در این پارامتر روش کنترل در مد سرعت انتخاب می شود .

): 1کنترل :VF (IM V/fکاربر می تواند نسبت  V/fرا تنظیم کرده و چندین موتور را به طور هم زمان کنترل کند .
 ): 1انکدر  +کنترل  :VFPG (IM V/fکاربر می تواند از کارت های  PGاستفاده کرده و سرعت را به صورت  closed-loopکنترل کند .
 : SVC (IM Sensorless vector control( : 2پس از اتوتیون پارامترهای موتور  ,می توان با مد  SVCموتور را به صورت بهینه کنترل کرد.
 ( : 3انکدر  +کنترل برداری FOCPG ) IM FOC
در این روش عالوه بر افزایش گشتاور می توان با دقت بیشتری کنترل سرعت را انجام داد ). (1:1000
 ( : 4انکدر  +کنترل برداری FOCPG ) PM FOC
در این روش عالوه بر افزایش گشتاور می توان با دقت بیشتری کنترل سرعت را انجام داد ). (1:1000
 ( IM field oriented sensorless vector control : Sensorless FOC: 5رجوع به مثال های بعد از توضیحات کل پارامترها)
 ( PM field oriented sensorless vector control : PM Sensorless: 6رجوع به مثال های بعد از توضیحات کل پارامترها)
 ( IPM field oriented sensorless vector control : IPM Sensorless :7رجوع به مثال های بعد از توضیحات کل پارامترها)
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 -11-1-1مد کنترلی  00-10=0 , V/Fو  00-11=0تنظیم شود :

-62-6-2پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی : VF
پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی VF
شماره

پارامتر

1

)(P00-07

2

)(P00-08

3

)(P00-10

4

)(P00-11

توضیحات
Parameter Protection Password Input
پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید
Parameter Protection Password Setting
پسورد دستگاه د ر این پارامتر تنظیم می شود .
Control Mode
مد های کنترلی
Control of Speed Mode
روش کنترل در مد سرعت
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(P00-16)

5

(P00-20)

6

(P00-21)
Source of the Operation Command (AUTO)
operation command ) AUTO  به درایو ( در مدRUN/STOP نحوه ارسال فرمان

7

(P00-22)

8

(P00-32)

9

(P01-00)

10

(P01-01)

11

(P01-02)

12

(P01-07)

13

(P01-08)

14

(P01-10)

15

(P01-11)

16

Load Selection
انتخاب نوع بار
Source of the Master Frequency Command (AUTO)
frequency command ) AUTO پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ( در مد

Stop Method
روش های توقف درایو
Digital Keypad STOP function
 در کی پد دیجیتالSTOP پارامتر فعال و غیرفعال نمودن کلید
Max. Operation Frequency
ماکزیمم فرکانس خروجی
Base Frequency of Motor 1
) ( فرکانس فرکانس نامی موتور1 فرکانس خروجی برای موتور
. Max. Output Voltage Setting of Motor 1
) ( ولتاژ فرکانس نامی موتور1 ولتاژ خروجی برای موتور
Min. Output Frequency of Motor 1
1 حداقل فرکانس خروجی موتور
Min. Output Voltage of Motor 1
1 حداقل ولتاژ خروجی موتور
. Output Frequency Upper Limit
Output Frequency Upper Limit حد باال فرکانس خروجی
Output Frequency Lower Limit
Output Frequency Lower Limit حد پایین فرکانس خروجی
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(P01-12)

17

(P01-13)

18

(P06-01)

19

Software Brake Level (P07-00)

20

(P07-24)

21

(P07-25)

22

. Accel. Time 1
accel time← 1 زمان شتاب
Decel Time 1
decel time← 1 زمان کاهش شتاب
Over-voltage Stall Prevention
) over voltage ( جلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ

Filter Time of Torque Command
) SVC  یاV/F  ( در مد کنترلیTorque command فیلتر زمانی در
Filter Time of Slip Compensation
) SVC  یاV/F  ( در مد کنترلیSlip Compensation فیلتر زمانی در

. به صورت پیش فرض وجود داردV/F  نیز تنظیمات منحنی های01-43  در پارامتر: نکته
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 -11-1-3مد کنترلی  00-10=0 , V/F + Encoderو  00-11=1تنظیم شود :

 -62-6-4پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی : VFPG
پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی VFPG
شماره

پارامتر

1

)(P00-07

2

)(P00-08

3

)(P00-10

4

)(P00-11

توضیحات
Parameter Protection Password Input
پسورد دستگا ه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید .
Parameter Protection Password Setting
پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .
Control Mode
مد های کنترلی
Control of Speed Mode
روش کنترل در مد سرعت
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(P00-16)

5

Source of the Master Frequency Command (AUTO)
frequency command ) AUTO پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ( در مد

(P00-20)

6

Source of the Operation Command (AUTO)
operation command ) AUTO  به درایو ( در مدRUN/STOP نحوه ارسال فرمان

(P00-21)

7

Stop Method

(P00-22)

8

(P00-32)

9

(P01-00)

10

(P01-01)

11

(P01-02)

12

(P01-07)

13

(P01-08)

14

(P01-10)

15

(P01-11)

16

Load Selection
انتخاب نوع بار

روش های توقف درایو
Digital Keypad STOP function
 در کی پد دیجیتالSTOP پارامتر فعال و غیرفعال نمودن کلید
Max. Operation Frequency
ماکزیمم فرکانس خروجی
Base Frequency of Motor 1
) ( فرکانس فرکانس نامی موتور1 فرکانس خروجی برای موتور
. Max. Output Voltage Setting of Motor 1
) ( ولتاژ فرکانس نامی موتور1 ولتاژ خروجی برای موتور
Min. Output Frequency of Motor 1
1 حداقل فرکانس خروجی موتور
Min. Output Voltage of Motor 1
1 حداقل ولتاژ خروجی موتور
. Output Frequency Upper Limit
Output Frequency Upper Limit حد باال فرکانس خروجی
Output Frequency Lower Limit
Output Frequency Lower Limit حد پایین فرکانس خروجی
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accel time← 1 زمان شتاب

(P01-12)

17

decel time← 1 زمان کاهش شتاب

(P01-13)

18

Over-voltage Stall Prevention

(P06-01)

19

Software Brake Level

(P07-00)

20

Filter Time of Torque Command

(P07-24)

21

(P07-25)

22

) over voltage ( جلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ

) SVC  یاV/F  ( در مد کنترلیTorque command فیلتر زمانی در
Filter Time of Slip Compensation
) SVC  یاV/F  ( در مد کنترلیSlip Compensation فیلتر زمانی در
Encoder Type Selection
Encoder Pulse
Encoder Input Type Setting

انتخاب نوع انکدر

(P10-00)

23

تعداد پالس انکدر در هر دور

(P10-01)

24

(P10-02)

25

ASR Control ( P) 1

(P11-06)

26

ASR Control (I) 1

(P11-07)

27

ASR Control ( P) 2

(P11-08)

28

ASR Control (I) 2

(P11-09)

29

P Gain of Zero Speed

(P11-10)

30

I Gain of Zero Speed

(P11-11)

31

تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدر
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 -11-1-5مد کنترلی  00-10=0 , (sensorless vector control) SVCو  00-11=2و تنظیم شود :

-62-6-1پارامترهای مورد نیاز مد svc
پارامترهای مورد نیاز مد svc
شماره

پارامتر

1

)(P00-07

2

)(P00-08

3

)(P00-10

4

)(P00-11

توضیحات
Parameter Protection Password Input
پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید .
Parameter Protection Password Setting
پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .
Control Mode
مد های کنترلی
Control of Speed Mode
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(P00-16)

5

(P00-17)

6

(P00-20)

7

(P00-21)
Source of the Operation Command (AUTO)
operation command ) AUTO  به درایو ( در مدRUN/STOP نحوه ارسال فرمان

8

(P00-22)

9

(P00-32)

10

(P01-00)

11

(P01-01)

12

(P01-02)

13

(P01-07)

14

(P01-08)

15

(P01-10)

16

Load Selection
انتخاب نوع بار
Carrier Frequency
فرکانس کریر
Source of the Master Frequency Command (AUTO)
frequency command ) AUTO پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ( در مد

Stop Method
روش های توقف درایو
Digital Keypad STOP function
 در کی پد دیجیتالSTOP پارامتر فعال و غیرفعال نمودن کلید
Max. Operation Frequency
ماکزیمم فرکانس خروجی
Base Frequency of Motor 1
) ( فرکانس فرکانس نامی موتور1 فرکانس خروجی برای موتور
. Max. Output Voltage Setting of Motor 1
) ( ولتاژ فرکانس نامی موتور1 ولتاژ خروجی برای موتور
Min. Output Frequency of Motor 1
1 حداقل فرکانس خروجی موتور
Min. Output Voltage of Motor 1
1 حداقل ولتاژ خروجی موتور
. Output Frequency Upper Limit
Output Frequency Upper Limit حد باال فرکانس خروجی
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17

)(P01-11

18

)(P01-12

19

)(P01-13

20

)(P05-00

اتوتیون موتور

21

)(P05-01

جریان بار کامل موتور القایی ) A ( 1

22

)(P05-02

توان نامی موتور القایی ) KW ( 1

23

)(P05-03

سرعت نامی موتور القایی ) rpm ( 1

24

)(P05-04

تعداد قطب های موتور القایی 1

25

)(P05-05

جریان بی باری موتور القایی ) A ( 1

26

)(P06-01

جلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ( ) over voltage

27

)(P06-03

جلوگیری اتوماتیک از اضافه جریان در هنگام افزایش شتاب

28

)(P06-55

Derating Protection

29

)(P07-00

Software Brake Level

30

)(P07-20

 STOPاضطراری ( Force stop & ) EF

31

)(P07-24

فیلتر زمانی در  ( Torque commandدر مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

32

)(P07-25

فیلتر زمانی در  ( Slip Compensationدر مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

33

)(P07-27

ضریب جبرانساز لغزش ( ) Slip

Output Frequency Lower Limit
حد پایین فرکانس خروجی Output Frequency Lower Limit
. Accel. Time 1
زمان شتاب accel time← 1
Decel Time 1
زمان کاهش شتاب decel time← 1
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 -11-1-7مد کنترلی  00-10=0 , IM FOCPG controlو  00-11=3و تنظیم شود :
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 -62-6-8پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی FOCPG
پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی FOCPG
شماره

پارامتر

1

)(P00-07

2

)(P00-08

3

)(P00-10

4

)(P00-11

5

)(P00-16

6

)(P00-17

7

)(P00-20

8

)(P00-21

توضیحات
Parameter Protection Password Input
پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید
.
Parameter Protection Password Setting
پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .
Control Mode
مد های کنترلی
Control of Speed Mode
روش کنترل در مد سرعت
Load Selection
انتخاب نوع بار
Carrier Frequency
فرکانس کریر
Source of the Master Frequency
)Command (AUTO
پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ( در مد frequency command ) AUTO
Source of the Operation Command
)(AUTO
نحوه ارسال فرمان  RUN/STOPبه درایو ( در مد operation command ) AUTO
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9

)(P00-22

11

)(P01-00

12

)(P01-01

13

)(P01-02

16

)(P01-10

17

)(P01-11

18

)(P01-12

زمان شتاب accel time← 1

19

)(P01-13

زمان کاهش شتاب decel time← 1

20

)(P05-00

اتوتیون موتور

21

)(P05-01

جریان بار کامل موتور القایی ) A ( 1

22

)(P05-02

توان نامی موتور القایی ) KW ( 1

23

)(P05-03

سرعت نامی موتور القایی ) rpm ( 1

24

)(P05-04

تعداد قطب های موتور القایی 1

25

)(P05-05

جریان بی باری موتور القایی ) A ( 1

www.deltakaran.com

Stop Method
روش های توقف درایو

Max. Operation Frequency
ماکزیمم فرکانس خروجی
Base Frequency of Motor 1
فرکانس خروجی برای موتور  ( 1فرکانس فرکانس نامی موتور)
. Max. Output Voltage Setting of Motor 1
ولتاژ خروجی برای موتور  ( 1ولتاژ فرکانس نامی موتور)
. Output Frequency Upper Limit
Output Frequency Upper Limitحد باال فرکانس خروجی
Output Frequency Lower Limit
حد پایین فرکانس خروجی Output Frequency Lower Limit
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) over voltage ( جلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ

(P06-01)

26

جلوگیری اتوماتیک از اضافه جریان در هنگام افزایش شتاب

(P06-03)

27

Derating Protection

(P06-55)

28

Software Brake Level

(P07-00)

29

Force stop & ) EF (  اضطراریSTOP

(P07-20)

30

انتخاب نوع انکدر

(P10-00)

31

 تعداد پالس انکدر در هر دورEncoder Pulse

(P10-01)

32

 تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدرEncoder Input Type Setting

(P10-02)

33

System Control

(P11-00)

34

Per Unit of System Inertia

(P11-01)

35

ASR1 Low-speed Bandwidth

(P11-03)

36

ASR2 High-speed Bandwidth

(P11-04)

37

Zero-speed Bandwidth

(P11-05)

38

Encoder Type Selection

.  به صورت یک مثال به طور کامل توضیح داده شده استFOC+PG نحوه تنظیمات مد کنترلی
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 -11-1-9مد کنترلی  00-10=0 , PM FOCPG controlو  00-11=4و تنظیم شود :
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-11-1-11مد کنترلی ) 00-10=0 , , FOC sensorless (IMو  00-11=5و تنظیم شود :
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-11-1-11مد کنترلی  00-10=0 , PM FOC sensorless controlو  00-11=6و تنظیم شود :
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 -11-1-11مد کنترلی 00-10=0 , IPM FOC sensorless controlو  00-11=7و تنظیم شود :
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1 : تنظیم کارخانه

point to point position کنترل

00-12

: تنظیمات
Pr. 00-12 = 0 is incremental type P2P; Pr.00-12 = 1 is absolute type P2P
Incremental  نوع افزایشی: 1
absolute  نوع: 1
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1 : تنظیم کارخانه

00-13

مد کنترل گشتاور

TQCPG ( IM Torque control + Encoder ) : 1

: تنظیمات

TQCPG ( PM Torque control + Encoder ): 1
TQC Sensorless ( IM Sensorless torque control ) : 2
:  در شکل زیر دیده می شودTQCPG  دیاگرام کنترل-12-1-13
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-62-6-64پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی TQCPG
پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی TQCPG
توضیحات

شماره

پارامتر

1

)(P00-07

2

)(P00-08

3

)(P00-10

4

)(P00-11

Control of Speed Mode

5

)(P00-20

)Source of the Master Frequency Command (AUTO
پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ( در مد frequency command ) AUTO

6

)(P00-21

)Source of the Operation Command (AUTO
نحوه ارسال فرمان  RUN/STOPبه درایو ( در مد operation command ) AUTO

7

)(P01-00

Max. Operation Frequency

8

)(P01-01

9

)(P01-02

10

)(P05-00

اتوتیون موتور

11

)(P05-01

جریان بار کامل موتور القایی ) A ( 1

12

)(P05-02

توان نامی موتور القایی ) KW ( 1

13

)(P05-03

سرعت نامی موتور القایی ) rpm ( 1

Parameter Protection Password Input
پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید .
Parameter Protection Password Setting
پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .
Control Mode
مد های کنترلی

ماکزیمم فرکانس خروجی
Base Frequency of Motor 1
فرکانس خروجی برای موتور  ( 1فرکانس فرکانس نامی موتور)
. Max. Output Voltage Setting of Motor 1
ولتاژ خروجی برای موتور  ( 1ولتاژ فرکانس نامی موتور)
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1 تعداد قطب های موتور القایی

(P05-04)

14

) A ( 1 جریان بی باری موتور القایی

(P05-05)

15

) over voltage ( جلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ

(P06-01)

16

Software Brake Level

(P07-00)

17

انتخاب نوع انکدر انکدر

(P10-00)

18

تعداد پالس انکدر در هر دور

(P10-01)

19

Encoder Input Type Setting تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدر

(P10-02)

20

System Control

(P11-00)

21

Per Unit of System Inertia

(P11-01)

22

ASR1 Low-speed Bandwidth

(P11-03)

23

ASR2 High-speed Bandwidth

(P11-04)

24

Zero-speed Bandwidth

(P11-05)

25

Max. Torque Command

(P11-27)

26

Source of Torque Offset

(P11-28)

27

Torque Command

(P11-29)

28

Source of Torque Command

(P11-33)

29

Torque Command

(P11-34)

30

Speed Limit Selection

(P11-36)

31

Forward Speed Limit (torque mode)

(P11-37)

32

Reverse Speed Limit (torque mode)

(P11-38)

33

Encoder Type Selection
Encoder Pulse
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دیاگرام کنترل  TQC Sensorlessدر شکل زیر دیده می شود :
با استفاده از این مد درایو می تواند موتور را در فرکانس های پایین ( حتی کمتر از  ) 3Hzبه نرمی کنترل کند .
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این پارامتر رزرو شده است .

تنظیم کارخانه 1 :

انتخاب نوع بار

تنظیمات  : 1بار نرمال ( ) Normal load
 : 1بار سنگین ( ) heavy load


بار نرمال  :توانایی تحمل اضافه بار ) , (over load abilityبه مدت  3ثانیه در  161درصد جریان نامی درایو .
توضیحات جریان نامی درایو در  pr.00-01است  .هم چنین در انت خاب نوع بار تنظیمات فرکانس کریر مناسب را برای این بار در نظر داشته
باشید  .این فرکانس در  pr.00-17توضیح داده شده است .



بار سنگین  :توانایی تحمل اضافه بار ) , )over load abilityبه مدت  3ثانیه در  181درصد جریان نامی درایو .



توضیحات جریان نامی درایو در  ( pr.00-01یا رجوع به جدول مشخصات زیر ) است  .هم چنین در انتخاب نوع بار تنظیمات فرکانس کریر
مناسب را برای این بار در نظر داشته باشید  .این فرکانس در  pr.00-17توضیح داده شده است .



با انتخاب نوع بار در پارامتر pr.00-16مقدار پارامتر  ( pr.00-01یا رجوع به جدول مشخصات زیر ) که نشان دهنده جریان نامی است نیز
تغییر می کند .



در بار نرمال تنظیمات کارخانه ایی  120% , 06-03, 06-04است و ماکزیمم  160%تنظیم شود  .اگر ولتاژ  DCبیشتر از 700Vdc
باشد ماکزیمم  145%تنظیم شود .



در بار سنگین تنظیمات کارخانه ایی  150% , 06-03, 06-04است و ماکزیمم  180%تنظیم شود  .اگر ولتاژ  DCبیشتر از 700Vdc
باشد ماکزیمم  165%تنظیم شود .
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تنظیم کارخانه  :مطابق جدول زیر است .

فرکانس کریر

تنظیمات 2 ~ 15 kHz :


این پارامتر فرکانس کریر  , PWMبرای درایو  ACرا تعیین می کند .



مطابق جدول فوق  ,میزان فرکانس کریر PWMتاثیر قابل توجهی بر نویز آکوستیک ( صوتی ) موتور ,نویز الکترومغناطیسی و اتالف حرارت
موتور دارد  .به طور کلی  ,فرکانس کریر کمت ر برای کاهش دمای موتور مناسب تر است  .فرکانس زیاد باعث کاهش صدای موتور و افزایش
طول عمر  IGBTشده اما باعث افزایش دما و کاهش نیروی گشتاور و کاهش جریان نامی درایو هم می شود  .در تنظیم این فرکانس باید دقت
الزم را داشت زیرا اگر این فرکانس بدرستی تنظیم نشود می تواند باعث افزایش دمای درایو و آسیب به آن شود .



برای مشاهده تنظیمات مربوطه و جزئیات آن پارامتر  Pr.06-55را مشاهده نمایید .

00-18

این پارامتر رزرو شده است .

00-19

ارسال فرمان از طریق PLC

تنظیم کارخانه  :این پارامتر فقط قابل خواندن است .

بیت  : 1تعیین مد کنترل از طریق PLC
بیت  : 1تغییر فرکانس درایو از طریق PLC
بیت  : 2فرمان تعیین موقعیت درایو از طریق PLC
بیت  : 3تعیین گشتاور از طریق PLC
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از این پارامتر زمانی استفاده می شود که بخواهید با  PLCبه درایو  frequency commandیا  control command.بدهید .
پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ( در مد frequency command ) AUTO
تنظیم کارخانه 1 :

3

از طریق کی پد

6

از طریق RS-485

2

از طریق ورودی آنالوگ درایو ( ) Pr . 03-00

9

ترمینال های  UP/DOWNخارجی

4

از طریق ورودی پالس بدون امکان تغییر جهت ( ) Pr. 10-16

5

از طریق ورودی پالس با امکان تغییر جهت ( ) Pr.10-16

1

از طریق کارت ارتباطی CANopen

7

رزرو می باشد .

8

از طریق کارت های ارتباطی به جز کارت CANopen



این پارامتر برای ارسال فرمان در مد  AUTOبه کار می رود .



پارامتر  00-20و  00-21در مد  AUTOبرای  frequency commandو  operation commandو پارامتر  00-30و00-31
در مد  HANDبرای  frequency sourceو  operation sourceبه کار می رود .



مد کاری  HANDو  AUTOرا می توان از طریق کی پد  KPC-CC01و یا ترمینال های ورودی چند منظوره ی (  ) MIتغییر داد .



به حالت تنظیمات کارخانه ای درایو روی مد  AUTOاست و هربار که روشن و خاموش شود به مد  AUTOبازمی گردد .
ترمینال های ورودی چندکاربره (  ) MIبر سایر موارد ارسال فرمان به درایو اولویت دارد .اگر از ترمینال های ورودی چندکاربره برای تغییر مد
 HANDو  AUTOاستفاده شود  ,تا زمانی که ورودی دیجیتال غیرفعال است درایو هیچ فرمانی دریافت نخواهد کرد و نمی تواند در حالت
 JOGنیز کار کند .
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نحوه ارسال فرمان  RUN/STOPبه درایو ( در مد operation command ) AUTO

3

از طریق کی پد

6

از طریق ترمینال های خارجی  .کلید  STOPروی کی پد غیر فعال است .

2

از طریق  . RS-485کلید  STOPروی کی پد غیر فعال است .

9

از طریق کارت ارتباطی CANopen

4

رزرو می باشد .

5

از طریق کارت های ارتباطی به جز کارت CANopen

تنظیم کارخانه 1 :



این پارامتر برای تعیین نحوه ارسال فرمان  RUN/STOPبه درایو در مد  AUTOبه کار می رود .



در صورتیکه  operation commandاز طریق  keypad KPC-CC01باشد  ,کلید های  RUN, STOPو ) JOG (F1قابل
استفاده است .

00-22

تنظیم کارخانه 1 :

روش های توقف درایو

تنظیمات :
 : 1توقف با شیب  : 1توقف ناگهانی
در این پارامتر چگونگی توقف موتور  ,پس از دریافت فرمان استپ از درایو تعیین می شود .

توقف تدریجی (  : ) rampدر این حالت موتور به طور تدریجی بر اساس زمان  deceleration timeمتوقف می شود تا به فرکانس  1و یا فرکانس
مینیمم
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تعیین شده در پارامتر  Pr. 01-09رسیده و سپس در فرکانس  Pr. 01-07متوقف می شود .
توقف آزاد (  : ) coastدر این حالت پس از فرمان  STOP,فرکانس خروجی قطع می شود و موتور آزادانه می چرخد تا متوقف شود .
توجه  :توصیه می شود ب رای حفظ ایمنی در کار پرسنل و جلوگیری از ضرر و زیان از توقف تدریجی استفاده شود و  deceleration timeبه درستی
تنظیم شود .
اگر شرایط به گونه ایی هست که پس از قطع فرکانس درایو موتور می تواند آزادانه بچرخد تا بایستد و یا اینرسی بار موتور زیاد است  ,از حالت توقف آزاد
استفاده کنید  .مثال در یک لودر ,سانتریفیوژ  ,ماشین آالت پانچ و پمپ .
در مد کنترل گشتاور هم می توان از روش های توقف در  Pr. 00-22استفاده نمود .
00-23

تنظیم کارخانه 1 :

کنترل جهت چرخش موتور

تنظیمات :
 : 1فعال شدن forward/reverse
 : 1غیرفعال شدن reverse
 : 2غیرفعال شدن forward


در این پارامتر جهت  forward/reverseدرایو تعیین می شود  .بدین ترتیب اپراتور به طور دستی نمی تواند جهت چرخش موتور را
تغییر دهد و از آسیب به تجهیزات جلوگیری شده و باعث ایمنی بیشتر می شود .

00-24

Memory of Digital Operator (Keypad) Frequency Command

فقط قابل خواندن

اگر از طریق کی پد مقدار فرکانس تعیین شود ,در صورت ایجاد  Faultیا  LV,مقدار فرکانس کار درایو در این پارامترذخیره می شود .
00-25

تنظیم کاراکترها توسط کاربر (واحد اندازه گیری و تعداد ارقام دسیمال )

بیت  1تا  : 3این بیت ها برای تنظیم تعداد ارقام دسیمال توسط کاربر است .
 : 0000bبدون اعشار
 : 0001bیک رقم اعشار
 : 0010bدو رقم اعشار
 : 0011bسه رقم اعشار
بیت  : 4 ~ 15واحد تعریف شده توسط کاربر
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01Axh: inWG

00Dxh: lb/m

000xh: Hz

01Bxh: ftWG

00Exh: lb/h

001xh: rpm

01Cxh: psi

00Fxh: ft/s

002xh: %

01Dxh: atm

010xh: ft/m

003xh: kg

01Exh: L/s

011xh: m

004xh: m/s

01Fxh: L/m

012xh: ft

005xh: kW

020xh: L/h

013xh: degC

006xh: HP

021xh: m3/s

014xh: degF

007xh: ppm

022xh: m3/h

015xh: mbar

008xh: 1/m

023xh: GPM

016xh: bar

009xh: kg/s

024xh: CFM

017xh: Pa

00Axh: kg/m

xxxxh: Hz

018xh: kPa

00Bxh: kg/h

019xh: mWG

00Cxh: lb/s

بیت : Control F page 0~3
در این بیت ها کاربر می تواند تعداد ارقام اعشار را تعیین کند.



در بیت  : Control F page 4 ~ 15کاربر در این قسمت واحد اندازه گیری را تعیین می کند .



نکته  :پارامتر  ( 00-26تعیین ماکزیمم ) همراه  00-25باید تنظیم شود .



به طور مثال اگر در  00-04مقدار  23را برای نمایش فیدبک  PIDرا در کیپد انتخاب کنید  ,میتوان با تنظیم  00-25=0162 hexو
و انتخاب  00-26روی  26.33مقدار فیدبک  PIDبه مقدار  3تا  16.00 barاسکیل می شود .
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0 0 0 0

تعیین تعداد رقم اعشار :
 : 0بدون اعشار
 :1یک رقم اعشار
 : 2دو رقم اعشار
 : 3سه رقم اعشار

واحد تعیین شده توسط کاربر :
0 : HZ
1 :rpm
2:%
3 :Kg

مثال  :اگر کاربر بخواهد واحد را  WGبا سه رقم اعشار تعریف کند  ،طبق توضیحات معادل هگز واحد  01Axh ، WGخواهد شد  x .تعداد نقاط اعشار
می باشد  ،و برای نمایش با سه رقم اعشار پارامتر را به صورت  01A3hتنظیم کنید .
00-26

تنظیم کارخانه 1 :

ماکزیم مقدار تعریف شده توسط کاربر

تنظیمات :
 : 0غیر فعال
 : 0 ~65535زمانی که کاربر  Pr.00-25را به صورت بدون اعشار تنظیم کند.
 : 0 ~6553.5زمانی که کاربر  Pr.00-25را به صورت یک رقم اعشار تنظیم کند.
 : 0 ~655.35زمانی که کاربر  Pr.00-25را به صورت دو رقم اعشارتنظیم کند.
 : 0 ~65.535زمانی که کاربر  Pr.00-25را به صورت سه رقم اعشار تنظیم کند.


با تغییر این پارامتر  ,از حالت  disableخارج می شود .
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در صورتی که مقدار تنظیم شده در پارامتر  Pr.00-26صفر نباشد  ،درایو واحد ) 01-00 (Fرا در کیپد  ,با توجه به تنظیمات Pr.00-25
نمایش می دهد .



به طور مثال اگر پارامتر  00-25روی  0021hتنظیم شده باشد و  01-00برابر با  53هرتز باشد  ,با تنظیم  00-26روی  233.3مقدار
فرکانس  Fدر کیپد از صفر تا صد درصد نشان داده می شود .

00-27

User Defined Value

فقط قابل خواندن



در صورتیکه مقدار  Pr.00-26برابر با  0نباشد  ,کاربر می تواند مقدار موردنظرش را در این پارامتر بخواند.



سه شرط دیگر نیز برای استفاده از پارامتر نیاز است :
 Pr00.20=0 .1باشد .
RS-285 communication input control .2
PID function enable .3

00-28

رزرو است .

00-29

انتخاب حالت محلی یا کنترل از راه دور LOCAL/REMOTE Selection

تنظیم کارخانه 1 :

تنظیمات :
 : 0تابع استاندارد ) Hand Off Auto ( HOA
 : 1سوئیچ بین حالت ( Localمحلی) و  ( Remoteکنترل از راه دور )  ،درایو متوقف می شود.
 : 2سوئیچ بین حالت ( Localمحلی) و  ( Remoteکنترل از راه دور )  ،درایو طبق تنظیمات  Remoteبرای فرکانس و فرمان  ، run/stopعمل می
کند .
 : 3سوئیچ بین حالت ( Localمحلی) و  ( Remoteکنترل از راه دور )  ،درایو طبق تنظیمات  Localبرای فرکانس و فرمان  ، run/stopعمل می کند .
 : 4سوئیچ بین حالت ( Localمحلی) و  ( Remoteکنترل از راه دور )  ،وقتی به حالت  Localانتخاب شود  ،طبق تنظیمات  Localعمل می کند و
زمانی که
روی حالت  Remoteقرار بگیرد  ،طبق تنظیمات  Remoteبرای فرکانس و فرمان  ، run/stopعمل می کند.


تنظیمات کارخانه برای پارامتر  Pr.00-29مقدار صفر (تابع استاندارد  ) HOAمی باشد .



مرجع فرکانس و فرمان  RUN/STOPبه صورت  AUTOتوسط پارامترهای  Pr.00-20و  Pr.00-21تنظیم می شود .



مرجع فرکانس و فرمان  RUN/STOPبه صورت  HANDتوسط پارامتر های  Pr.00-30و  Pr.00-31تنظیم می شود.



حالت اتوماتیک  /دستی ( ) Hand /Autoرا می توانید یا از طریق ) Keypad (KPC-CC01و یا از طریق ترمینال های ورودی
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چندمنظوره  MI=41 , 42انتخاب یا تغییردهید .
اگر ترمینال های خارجی  MI 41 , 42برای انتخاب حالت عملکرد بصورت دستی  /اتوماتیک تنظیم شوند  ،پارامتر
 Pr.00-29نمی تواند مقادیر  0 ،1، 2و یا  4را بپذیرد  ،چرا که ترمینال های خارجی باالترین الویت را در عملکرد دارند  .و  Pr.00-29بیشتر
روی مقدار صفر (تابع استاندارد  ) HOAمورد استفاده قرار می گیرد.

00-30

پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ( در مد) HAND

3

از طریق کی پد

6

از طریق RS-485

2

از طریق ورودی آنالوگ خارجی درایو () Pr . 03-00

9

ترمینال های  UP/DOWNخارجی

4

از طریق ورودی پالس بدون امکان تغییر جهت () Pr. 10-16

5

از طریق ورودی پالس با امکان تغییر جهت () Pr.10-16

1

از طریق کارت ارتباطی CANopen

7

رزرو می باشد .

8

از طریق کارت های ارتباطی به جز کارتCANopen

تنظیم کارخانه 1 :



از این پارامتر در مد  HANDاستفاده می شود .



پارامتر  00-30و 00-31در مد  HANDبرای  frequency commandو  operation commandبه کار می رود .



مد کاری  HANDو  AUTOرا می توان از طریق کی پد  KPC-CC01و یا ترمینال های ورودی چند منظوره ی (  ) MIتغییر داد .



به حالت تنظیمات کارخانه ای درایو روی مد  AUTOاست و هربار که روشن و خاموش شود  frequency source ,یا operation
 sourceبه مد  AUTOبازمی گردد  .ترمینال های ورودی چندکاربره (  ) MIبر سایر موارد ارسال فرمان به درایو اولویت دارد  .اگر از
ترمینال های ورودی چندکاربره برای تغییر مد  HANDو  AUTOاستفاده شود  ,تا زمانی که ورودی دیجیتال غیرفعال است درایو هیچ فرمانی
دریافت نخواهد کرد و نمی تواند در حالت  JOGنیز کار کند .

346

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

00-31

www.deltakaran.com

نحوه ارسال فرمان  RUN/STOPبه درایو ( در مد operation command ) HAND

3

از طریق کی پد

6

از طریق ترمینال های خارجی  .کلید  STOPروی کی پد غیر فعال است .

2

از طریق  . RS-485کلید  STOPروی کی پد غیر فعال است .

9

از طریق کارت ارتباطی CANopen

4

رزرو می باشد .

5

از طریق کارت های ارتباطی به جز کارت CANopen

00-32

پارامتر فعال و غیرفعال نمودن کلید  STOPدر کی پد دیجیتال
 : 1کلید  STOPغیرفعال است .



 : 1کلید  STOPفعال است .

اگر  (Pr00-21≠0).باشد  ,می توان از این پارامتر استفاده کرد و اگر  Pr00-21=0باشد ,
کلید  STOPبا استفاده از این پارامتر قابل استفاده نیست .

00-33 ~ 00-39

این پارامترها رزرو هستند .
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تنظیم کارخانه 0000h :

مد Homing

تنظیمات  :برای کار در مد Homingمطابق شکل های نشان داده شده باید به Xو  Yو  Zبه صورت جدول زیر مقدار بدهید .

همان طور که در شکل های زیر در ادامه می بینید برای کار در مد  Homingباید پارامترهای  00-40 , 00-41 , 00-42و 02-01 ~ 02-08را تنظیم
کنید تا در سرعت های مختلف با فعال شدن ورودی های دیجیتال  homingفعال شود
: 1موتور در جهت  forwardهومینگ می شود  .از یک ) Positve limit ( PLبه عنوان  check pointاستفاده می شود .
 : 1موتور در جهت  ) CCW ( reverseهومینگ می شود  .از یک  ) negative limit ( NLیا  ) CCWL ( reverse limitبه
X

عنوان  check pointاستفاده می شود .
 : 2موتور در جهت  forward,هومینگ می شود  .با تحریک  ORGاز  OFFبه  homing , ONاجرا می شود .
 : 3موتور در جهت  reverse,هومینگ می شود  .با تحریک  ORGاز  OFFبه  homing , ONاجرا می شود .
: 4در جهت  forwardحرکت  ,هرگاه پالس  Zدریافت شد  ,homingآغاز می شود .
 : 5در جهت  reverseحرکت  ,هرگاه پالس  Zدریافت شد  ,homingآغاز می شود .
 : 6در جهت  forwardحرکت  ,با تحریک  ORGاز  ONبه  homing , OFFاجرا می شود .
 :7در جهت  reverseحرکت با تحریک  ORGاز  ONبه  homing , OFFاجرا می شود .
 :8تعیین موقعیت حال حاضر به عنوان . home
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اگر  Xرا روی  7 , 6 , 3 , 2 , 1 , 1تنظیم شود :
 : 0در جهت reverseحرکت کرده تا به پالس Zبرسد .
 : 1در جهت  forwardحرکت کرده تا به پالس  Zبرسد .
 : 2پالس  Zبی تاثیر باشد .
زمانیکه به  home limitرسید اگر  Xروی  7 , 6 , 5 ,4, 3 , 2باشد :

Z

: 1خطا نشان داده می شود .
 : 1جهت حرکت برعکس می شود .
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تنظیم کارخانه 8.00 :

 Homingبا اولین فرکانس
تنظیمات  :از 0 ~ 600 Hz

00-42

تنظیم کارخانه 2.00 :

 Homingبا دومین فرکانس
تنظیمات  :از 0 ~ 600 Hz
تنظیمات :

 با استفاده از ورودی های دیجیتال چندکاربره با مقادیر  44تا  47در پارامترهای ( ) Pr.02-01 ~ 02-08می توان  homingرا کنترل کرد .
 homing. : 44در جهت reverse
 homing: 45در جهت forward

Homing ( ORG ) : 46
Homing function enabled : 47

 در صورتیکه درایو با  plcبا  CANکنترل نمی شود با تنظیم  ( Pr.00-10=1مد کنترلی  ) P2P, point to pointو تنظیم ترمینال خروجی
دیجیتال روی  47هومینگ را  enableکنید .
 اگر Pr.00-10را روی  3تنظیم کنید  ,پس از آن که  homingتکمیل شد  ,Pr.00-10را روی  ) P2P ( 1تنظیم کنید .
00-43 ~ 00-47

پارامترهای رزرو
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1.111 : تنظیم کارخانه

Display Filter Time (Current)

00-48

Settings: 0.001~65.535 sec
Set this parameter to minimize the current fluctuation displayed by digital keypad
1.111 : تنظیم کارخانه

Display Filter Time (Keypad)

00-49

Settings: 0.001~65.535 sec
Set this parameter to minimize the display value fluctuation displayed by digital keypad
## : تنظیم کارخانه

) ورژن نرم افزار ( با تاریخ

00-50

.  در این پارامتر ورژن نرم افزار درایو همراه با تاریخ آن نشان داده می شود.  مقدار این پارامتر فقط قابل خواندن است: تنظیمات
 پارامترهای رزرو00-51 ~ 00-61
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-62-2گروه  6پارامترهای اولیه
11 – 11

ماکزیمم فرکانس خروجی
تنظیمات کارخانه 50.00/60.00 :

تنظیمات 00.00~599.00Hz

این پارامتر ،ماکزیمم فرکانس خروجی درایو را مشخص می کند.


مرجع فرکانس کار درایو (  ) Frequncy commandهرکدام از موارد (ورودی آنالوگ  1تا  4 ،+10Vتا  0 ، 20mAتا ) 20mA± 10V,
که باشد  ,طوری اسکیل می شوند که با رنج فرکانس خروجی مطابقت داشته باشند.

11 – 11

فرکانس خروجی برای موتور  ( 1فرکانس فرکانس نامی موتور)
تنظیمات 0.00 – 599.00 Hz

11 –35

تنظیمات کارخانه50.00/60.00 :

فرکانس خروجی برای موتور  ( 2فرکانس فرکانس نامی موتور)
تنظیمات کارخانه50.00/60.00 :

تنظیمات 0.00 – 599.00 Hz

این پارامتر باید طبق فرکانس نامی موتور ،همانطور که در پالک نام موتور نشان داده شده است ،تنظیم شود.
اگر موتور  60 Hzاست باید روی  60Hzتنظیم شود .اگر موتور  50 Hzاست باید روی  50Hzتنظیم شود.
11 – 12

ولتاژ خروجی برای موتور  ( 1ولتاژ فرکانس نامی موتور)

تنظیمات کارخانه 200.0/400.0 :

11 –36

ولتاژ خروجی برای موتور  ( 2ولتاژ فرکانس نامی موتور)

تنظیمات کارخانه 200.0/400.0 :

تنظیمات  :سری  0.0 ~ 255.0 V : 230Vسری 0.0 ~ 510.0 V : 460V
این پارامتر باید طبق ولتاژ نامی موتور که در پالک موتور نشان داده شده است تنظیم شود .اگر موتور  220Vاست این پارامتر باید روی  220.0تنظیم
شود .اگر موتور  200Vاست این پارامتر باید روی  200.0تنظیم شود.
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درصنعت انواع و اقسام موتورهای مختلف وجود دارد و سیستم شبکه برق کشورها نیز متفاوت هستند .بنابراین روش مناسب و مقرون به صرفه حل این
مشکل این است که از درایو استفاده شود .بنابراین با استفاده از ولتاژ ها و فرکانس های مختلف مشکلی ایجاد نمی شود و همچنین مشخصه عملکرد و
طول عمر موتور افزایش می یابد .
11 – 13

تنظیمات کارخانه  3.00 :هرتز

فرکانس نقطه میانی  1موتور 1
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 HZ :

01-04

ولتاژ نقطه میانی  1موتور 1

تنظیمات کارخانه 11.0/22.0 :

تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V
11 – 37

تنظیمات کارخانه  3.00 :هرتز

فرکانس نقطه میانی  1موتور 2
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 HZ :

01-38

ولتاژ نقطه میانی  1موتور 2

تنظیمات کارخانه 11.0/22.0 :

تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V
11 – 15

تنظیمات کارخانه  1.50 :هرتز

فرکانس نقطه میانی  2موتور 1
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 HZ :

01-06

ولتاژ نقطه میانی  2موتور 1

تنظیمات کارخانه  5.0/10.0 :هرتز

تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V
11 – 39

تنظیمات کارخانه 1.50

فرکانس نقطه میانی  2موتور 2
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 HZ :

01-40

ولتاژ نقطه میانی  2موتور 2

تنظیمات کارخانه5.0/10.0 :

تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V
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حداقل فرکانس خروجی موتور 1

تنظیمات کارخانه0.50 :

تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz :
01-08

تنظیمات کارخانه 2.0 :

حداقل ولتاژ خروجی موتور 1
تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V

11 – 41

حداقل ولتاژ خروجی موتور 2

تنظیمات کارخانه 0.50 :

تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz :
01-42

حداقل ولتاژ خروجی موتور 2

نظیمات کارخانه0.0/0.0 :

تنظیمات  :سری 0.0 ~ 480.0 V : 460V

منحنی  V/fبا توجه به مشخصات موتور تنظیم می شود  .در پارامتر  01-43برخی از این تنظیمات را که به طور پیش فرض است  ,می توان استفاده
نمود .برای تنظیم ولتاژ  ،محدودیتی وجود ندارد اما ولتاژ باال در فرکانس پایین به موتور اسیب می رساند و یا موجب گرمای زیاده از حد،
و فعال شدن  stall preventionیا  over-current protectionشود .بنابراین برای جلوگیری از اسیب دیدن موتور ،لطفاً از ولتاژ پایین با
فرکانس پایین استفاده کنید.
 Pr.01-35تا  Pr.01-42منحنی  V/fموتور  2است .وقتی ترمینال های ورودی چند منظوره  Pr.02-01~02-08و  Pr.02-26~02-31روی 14
تنظیمو فعال شوند درایو به صورت منحنی دوم  V/fعمل می کند.
منحنی  V/fموتور  1به صورت زیر نشان داده شده است .منحنی  V/fموتور  2را می توان به کمک آن ترسیم نمود .
نکته  :برای استفاده از تنظیمات پیش فرض  V/Fبه پارامتر  01-43مراجعه کنید .

355

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

تنظیمات منحنی : V/f
( )1برای همه ی کاربردهای رایج

( )2فن و پمپ و ماشین االت هیدرولیک و میکسر  ,تنظیمات شکل زیر باعث افزایش بازدهی می گردد .
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( )3گشتاور باال برای راه اندازی  :در این حالت گشتاور و ولتاژ باال در فرکانس پایین وجود دارد که می توان از مد  SVCنیز استفاده نمود .

*** برای موتور اسپیندل ( حداقل ولتاژ  ) 01-02 × 1/10 = Pr.01-08و ( حداقل فرکانس  ) 01-00 × 1/3 = Pr.01-07تنظیم شود .
11 – 19

فرکانس راه اندازی Start-Up Frequency ,
تنظیمات 0.0~599.00Hz :



تنظیمات کارخانه 0.50 :

اگر فرکانس راه اندازی بیشتر از حداقل فرکانس خروجی باشد  ,فرکانس خروجی درایو از فرکانس راه اندازی خواهد بود.
لطفاً برای مشاهده جزئیات بیشتر به نمودار زیر توجه کنید.

فرکانس Fcmd = command
فرکانس شروع به کار درایو در خروجی = fstart
actual start frequency of drive
فرکانس راه اندازی ( Fstart = ) Pr.01-09
start frequency
فرکانس حداقل ( Fmin = ) Pr.01-07/Pr.01-41
حد پایین فرکانس خروجی ( Flow = ) Pr.01-11
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اگر  Fcmd>Fminو  Fcmd<Fstartباشد :

اگر  ،Flow<Fcmdدرایو مستقیماً با  Fcmdکار می کند.
اگر  Flow>=Fcmdباشد ،محرک ابتدا با  Fcmdکار می کند بعد طبق زمان شتاب ،تا  Flowشتاب می گیرد.


وقتی فرکانس خروجی در حال  decelerationبه  Fminبرسد خروجی درایو بالفاصله متوقف می شود.
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حد باال فرکانس خروجی Output Frequency Upper Limit
تنظیمات کارخانه 599.00 :

تنظیمات 0.0~599.00Hz
01-11

حد پایین فرکانس خروجی Output Frequency Lower Limit
تنظیمات کارخانه 0.00 :

تنظیمات 0.0~599.00Hz



تنظیم حد باال  /پایین فرکانس خروجی برای محدود کردن فرکانس خروجی به کار می رود.



اگر فرکانس تنظیم شده در درایو بیشتر از فرکانس حد باال (  ) 01-10تنظیم شود  ,درایو با فرکانس حد باال  RUNمی شود .



اگر فرکانس خروجی کمتر از فرکانس حد پایین (  ) 01-11شود  ,و فرکانس تنظیم شده بیشتر از حداقل فرکانس حداقل ( ) 01-07باشد ,
درایو با حد پایین فرکانس خروجی  RUNمی شود .
فرکانس حد باال باید بیشتر از فرکانس حد پایین تنظیم شودPr.01-11 <= Pr.01-10 .



فرکانس خروجی حد باال ،ماکزیمم فرکانس خروجی درایو را محدود می کند .اگر فرکانس تنظیم شده بیشتر از  Pr.01-10باشد  ,فرکانس
خروجی با تنظیم  Pr.01-10محدود می شود.



اگر درایو عملکرد جبران لغزش ) (Pr.07-27را شروع می کند یا در کنترل  PIDاستفاده شده باشد  ,ممکن است فرکانس خروجی از
 command frequencyبیشتر شود اما با این حال با تنظیمات حد محدود می شود.

پارامترهای مربوط دیگر  :ماکزیمم فرکانس خروجی  Pr.01-00و حد پایین فرکانس خروجی P1.01-11
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در فرکانس های پایین  ,فرکانس درایو در خروجی با پارامتر حداقل فرکانس خروجی (  ) 01-05محدود می شود  .اگر
 command frequencyیا فرکانس کنترل  PIDکمتر از این تنظیمات باشد فرکانس خروجی برابر با فرکانس حد پایین (  ) 01-11می شود.



درایواز حداقل فرکانس خروجی (  ) Pr.01-07شروع به کار می کند و تا فرکانس تنظیم شده شتاب می گیرد .و با تنظیمات فرکانس خروجی حد
پایین محدود نمی شود.



تنظیمات حد پایین  /باال فرکانس خروجی برای جلوگیری از اشتباهات فردی ،گرمای زیاد از حد ناشی از کار در فرکانس بسیار پایین و یا
اسیب دیدگی بر اثر سرعت زیاد به کار می روند.



اگر تنظیمات حد باال فرکانس خروجی  50Hzباشد و تنظیمات فرکانس  60Hzباشد  ,ماکزیمم فرکانس خروجی  50Hzخواهد بود.



اگر تنظیمات حد پایین فرکانس خروجی  10Hzباشد و تنظیمات حداقل فرکانس ( 1.5Hz ) P1.01-07باشد  ,اگر فرکانس  commandبیشتر از
 P1.01-07و کمتر از  10Hzباشد  ,درایو با  10Hzعمل می کند.
اگر  command frequencyکم تر از  P1.01-07باشد درایو در حالت  readyقرار می گیرد ولی خروجی وجود ندارد.
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اگر حد باالی خروجی فرکانس  60Hzباشد و تنظیمات فرکانس نیز  60Hzباشد فقط فرکانس  commandدر  60Hzمحدود می شود  .پس از
جبرانسازی لغزش ممکن است  Actual frequency outputبیشتر از  60Hzشود.
اگر الزم شود فرکانس خروجی از  60Hzبیشتر باشد می توان حد باالی فرکانس خروجی و یا ماکزیمم فرکانس درایو را افزایش داد.
11 –12

زمان شتاب accel time← 1

11 –13

زمان کاهش شتاب decel time← 1

11 –14

زمان شتاب 2

11 –15

زمان کاهش شتاب 2

11 –16

زمان شتاب 3

11 –17

زمان کاهش شتاب 3

11 –18

زمان شتاب 4

11 –19

زمان کاهش شتاب 4

11 –21

زمان شتاب JOG

11 –21

زمان کاهش شتاب JOG

تنظیمات کارخانه:
تنظیمات:

10.00/10.0

برای درایو با توان بیشتر از 60.00/60.0 :30HP

اگر  0.00 ~ 600.00 ←Pr.01-45=0ثانیه
اگر  0.00 ~ 6000.00 ←Pr.01-45=1ثانیه



زمان شتاب برای تعیین زمان الزم برای اینکه درایو از  0Hzبه ماکزیمم فرکانس خروجی  Pr.01-00برسد به کار می رود.



زمان کاهش شتاب برای تعیین زمان الزم برای اینکه شتاب درایو از ماکزیمم فرکانس خروجی از
 Pr.01-00به  0Hzکاهش یابد به کار می رود.



با استفاده از تنظیمات شتاب  /کاهش شتاب  Optimalدر  ، Pr.01-44زمان شتاب  /کاهش شتاب در این پارامترها بی تاثیر است .
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زمان شتاب  /کاهش شتاب  4 ،3 ،2 ،1توسط ترمینال های ورودی چند منظوره انتخاب می شود .تنظیمات کارخانه به صورت
( زمان شتاب  /کاهش شتاب  )1است.



اگر حدهای گشتاور و سیستم حفاظتی فعال باشد زمان واقعی شتاب  /کاهش شتاب طوالنی تر از زمان تنظیم شده در پارامترهای فوق
می شود.



توجه داشته باشید اگر زمان شتاب  /کاهش شتاب خیلی کوتاه باشد سیستم حفاظتی درایو هشدار خواهد داد و خطای Over-current
در هنگام شتابگیری ( مراجعه به  ) Pr.06-03و خطای  Over-voltageدر هنگام کاهش شتاب ( مراجعه به  ) Pr.06-01رخ می دهد .



توجه داشته باشید که اگر زمان شتاب خیلی کوتاه باشد  ,ممکن است به موتور اسیب وارد شده و یا سیستم حفاظت درایو را بر اثر
جریان زیاده از حد در طول شتاب گرفتن آن فعال کند.



توجه داشته باشید که اگر زمان کاهش شتاب خیلی کوتاه باشد  ,ممکن است به موتور اسیب وارد شده و یا سیستم حفاظت درایو را بر اثر
جریان زیاده از حد و یا ولتاژ زیاده از حد (  ) over-voltageرا در طول کاهش شتاب را فعال کند.



می توانید از مقاومت ترمز مناسب برای کاهش شتاب در شرایطی که زمان  decalکم است  ,استفاده کنید
( به جدول مقاومت های ترمز مراجعه کنید ) تا از ایجاد  over voltageجلوگیری کنید.



اگر  Pr.01-24 ~ Pr.0127را فعال کنید زمان شتاب  /کاهش شتاب در حال کار طوالنی تر از تنظیمات می شود.
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فرکانس  JOGتنظیمات کارخانه 6.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :

می توان از ترمینال خارجی  JOGو از کلید  F1صفحه کلید  KPC-CC01استفاده کرد .وقتی فرمان

(  ) jogروشن است درایو از  0 Hzشتاب گرفته تا به فرکانس  jogدر  Pr.01-22برسد  .با قطع فرمان  , jog,درایو از فرکانس  jogبه فرکانس صفر
کاهش شتاب می دهد  .زمان شتاب  /کاهش شتاب  ) Pr.01-20 ~ Pr.01-21( Jogزمانی است که درایو از  0.0Hzبه فرکانس
 ) Pr.01-22) JOGمی رسد.


وقتی درایو در حالت  RUNاست نمی توان فرمان  JOGرا اجرا کرد .به همین ترتیب وقتی فرمان  JOGاجرا می شود سایر فرمان ها غیرفعال
هستند به غیر از فرمان های  forward/reverseو کلید  STOPروی صفحه کلید دیجیتال.



در صفحه کلید  KPC-CE01نمی توان از فرمان  JOGاستفاده کرد .
01 –23

1st/4th Accel./decel. Frequency

تنظیمات کارخانه :

0.00~599.00Hz
تنظیمات 0.00 :



گذر از زمان شتاب  /کاهش شتاب  1به زمان شتاب  /کاهش شتاب  4را می توان با ترمینال های خارجی فعال کرد.
ترمینال خارجی بر پارامتر  Pr.01-23اولویت دارد.



اگر زمان شتاب چهارم بسیار کوتاه تنظیم شده باشد  ،زمان شتاب منحنی  Sرا روی  0تنظیم کنید
تا عملکرد منحنی  Sمتوقف شود .
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اغاز شتاب منحنی  , Sزمان 1
شتاب منحنی  Sدر زمان رسیدن به فرکانس مطلوب  ,زمان 2

01-26

اغاز کاهش شتاب منحنی  , Sزمان 1

01-27

کاهش شتاب منحنی  Sدر زمان رسیدن به فرکانس پایین  ,زمان 2

تنظیمات کارخانه
تنظیمات

0.20/0.2
اگر  0.00 ~ 25.00 ←Pr.01-45=0ثانیه
اگر  0.00 ~ 250.00 ←Pr.01-45=1ثانیه



این پارامتر برای ایجاد نرمترین گذر بین تغییرات سرعت به کار می رود.



وقتی این گزینه در درایو فعال شود  ،درایو منحنی  accel./decel.متفاوتی نسبت به قبل خواهد داشت .



اگر  accel./decel. Timeمساوی با  0قرارداده شود  ,عملکرد منحنی  Sغیرفعال می شود.
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11 – 28

فرکانس ( skipپرش)  ( 1حد باال)

11 – 29

فرکانس  ( 1 skipحد پایین)

11 – 31

فرکانس  ( 2 skipحد باال )

11 – 31

فرکانس  ( 2 skipحد پایین )

11 – 32

فرکانس  ( 3 skipحد باال)

11 – 33

فرکانس  ( 3 skipحد پایین)
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تنظیمات کارخانه ایی 0.00 :



تنظیمات 0.00~599.00Hz :

این پارامتر برای تنظیم فرکانس  skipدرایو است  .ولی تغییرات فرکانس خروجی به صورت پیوسته است  .محدودیتی در تنظیم این مقادیر
نیست و می توان در صورت لزوم استفاده کرد .



فرکانس های پرش زمانی مفید هستند که موتو ر در یک پهنای باند فرکانس خاص دچار لرزش شود .با پرش از این فرکانس ،جلوی لرزش
گرفته می شود.



این پارامترها برای تنظیم فرکانس پرش به کار می روند .اما خروجی فرکانس ،پیوسته است .حد این شش پارامتر به صورت
 01-28 ≥11-29≥11-31≥11-31≥11-32≥11-33است .این عملکرد وقتی مساوی با  1قرار داده شوند غیرفعال می شود .



مرجع فرکانس (  ) Fرا می توان در دامنه فرکانس های پرش تنظیم کرد .در این صورت  ،فرکانس خروجی (  ) Hبا این تنظیمات محدود
می شود.



در زمان  ، accelerating/deceleratingفرکانس خروجی از فرکانس های پرش عبور می کند.
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01-34
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مد Zero-speed

تنظیمات کارخانه:

1
تنظیمات

output waiting : 1

 ( Fmin : 2به  Pr.01-07 or Pr.01-41مراجعه کنید ) .

Zero-speed operation : 1



هنگامی که فرکانس کمتر از (Fmin )Pr.01-07 or Pr.01-41است با این پارامتر عمل می کند.



وقتی این مساوی با  1قرار داده شود درایو بدون ولتاژ خروجی ترمینال های  U/V/Wدر حالت انتظار قرار می گیرد.



وقتی مساوی با  1قرار داده می شود  ,درایو  brake DCرا با  ) Pr.01-08 and Pr.01-42) Vminدر مد  ، FOCsensorless ، V/fو
 SVCاجرا می کند و  Zero speedرا در  FOCPGو  VFPGاجرا می شود .



وقتی مساوی با  2قرار داده می شود درایو با )  Pr.01-07 or Pr.01-41(Fminو

)  Pr.01-08 and Pr.01-42(Vminدر حالت های  ، SVC ، VFPG ، V/Fو run , FOCPG , FOCsensorlessمی شود.


در حالت های : FOCsensorless , V/F , ، VFPG ،SVC
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.عمل خواهد کرد

 قرار داده شود طبق تنظیمات2  مساوی باPr.01-34  وقتیFOCPG, در حالت

0 :تنظیمات کارخانه

V/f انتخاب منحنی

0: V/f curve determined by group 01



01-43
:تنظیمات

1: 1.5th V/F curve
2: 2nd V/F curve
3: 60Hz (voltage saturation in 50Hz)
4: 72Hz (voltage saturation in 60Hz)
5: 3rd decreasing (50Hz)
6: 2nd decreasing (50Hz)
7: 3rd decreasing (60Hz)
8: 2nd decreasing (60Hz)
9: Mid. Starting torque (50Hz)
10: High starting torque (50Hz)
11: Mid. Starting torque (60Hz)
12: High starting torque (60Hz)
13: 90Hz (voltage saturation in 60Hz)
14: 120Hz (voltage saturation in 60Hz)
15: 180Hz (voltage saturation in 60Hz)
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پارامترهای  01-03تا  01-08برای تنظیمات منحنی  V/Fتنظیم می شوند  .با استفاده از پارامتر  01-43می توان از تنظیمات پیش فرض
منحنی  V/Fو پارامترهای  01-03تا  01-08استفاده کرد و یا پارامترهای مربوط به  V/Fرا کاربر خود تنظیم کند .



حالت  : 0به پارامترهای  Pr.01-01 ~ 01-08مربوط به منحنی  V/fموتور  1مراجعه کنید .به پارامترهای  Pr.01-35 ~ Pr.01-42برای
موتور  2رجوع کنید  .در این حالت کلیه پارامترهای  V/Fمطابق تنظیمات کارخانه ایی می باشد .
با تنظیم  01-43در هریک از موارد باال می توانید تغییر پارامترهای  V/Fرا در درایو مشاهده کنید .



اگر بار موتور ،بار گشتاور متغیر باشد ( گشتاور متناسب با سرعت است مانند بار پنکه یا پمپ) ،می توان ولتاژ ورودی راکاهش داد  ,تا باعث
کاهش اتالف شار و  iron lossموتور  ,در سرعت های پایین و گشتاور بار پایین شود  .این امر باعث افزایش کل بازده می شود .



با تنظیم منحنی  V/fبا قدرت بیشتر ،گشتاور کمتر در فرکانس پایین دارییم و این برای  acceleration/decelerationسریع مناسب
نیست.

01-44

تنظیمات شتاب  /کاهش شتاب بهینه ( ) optimal
Optimal Acceleration/Deceleration Setting

تنظیمات:

Linear accel./decel :1

Auto accel., linear decel : 1

Linear accel., auto decel : 2
 ( Auto accel./decel. : 3محاسبه اتوماتیک  accel./decel. Timeبا توجه به بار)
Stall prevention by auto accel./decel. (limited by 01-12 to 01-21) : 4
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 : Setting 0 Linear accel./decalبا تنظیم این پارامتر در  accelerate/decelerate 0درایو با پارامترهای Pr.01-12~01-
 19تنظیم می شود .



 : Auto accel./decalدر این حالت لرزش مکانیکی کاهش یافته و مانع از پروسه های پیچیده  auto-tuningمی شود .پس در حین
شتاب گرفتن خطا رخ نداده و نیازی به استفاده از مقاومت ترمز نیست  .عالوه براین ،می تواند بازده عملیات را باالبرده و در مصرف انرژی
صرفه جویی کرد.



 ( : Setting 3 Auto accel./decalمحاسبه  Setting 3 Auto accel./decalبا بار ) :دراین حالت درایو می تواند به طور خودکار،
گشتاور بار را شناسایی کند و با سریع ترین زمان شتاب و نرم ترین جریان شروع کرده و به فرکانس تنظیم شده شتاب بگیرد.
در کاهش شتاب ،نیز درایو می تواند بار  re-generationرا مشخص کند و موتور را با سریعترین زمان کاهش شتاب ،به نرمی متوقف کند.



): Setting 4 Stall prevention by auto accel./decel. (limited by 01-12 to 01-21
( با  11 – 12الی  11 – 21محدود می شود) :اگر  acceleration/decelerationدر رنج مناسب باشد  ,درایو با تنظیمات
 Pr.01-12 ~ Pr.01-19شتاب می گیرد یا کاهش شتاب می دهد .اگر  acceleration/decelerationکوتاه باشد ,
زمان واقعی  acceleration/decelerationبیشتر از تنظیمات  Pr.01-12 ~ Pr.01-19می شود.

01-45

واحد زمان شتاب  /کاهش شتاب و منحنی S

تنظیمات:

0: Unit 0.01 sec

تنظیمات کارخانه0 :

1: Unit 0.1 sec
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زمان توقف سریع CANopen

تنظیمات

کارخانه1.00 :
تنظیمات:

اگر  0.00 ~ 600.00 ←Pr.01-45=0ثانیه
اگر  0.00 ~ 6000.00 ←Pr.01-45=1ثانیه

این پارامتر برای تنظیم زمان کاهش شتاب از ماکزیمم فرکانس ) (Pr.01-00به  0.00Hzدر کنترل  CANopenبه کار می رود.
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 -62-9گروه  32پارامتر ورودی /خروجی دیجیتال :
12-11
تنظیمات:

کنترل کارکرد درایو با 2-wire/3-wire
 : 1دوسیمه مد 1

تنظیمات کارخانه1 :
 : 2سه سیمه

 : 1دو سیمه مد 2

از این پارامتر برای کنترل کار درایو با فرمان  RUN/REV/FWD/STOPاستفاده می شود .

12-11

تنظیمات کارخانه1 :

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI1 ( 1
(  = MI1در کنترل  3سیمه مربوط به  STOPاست ) .

12-12

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI2 ( 2

تنظیمات کارخانه2 :

12-13

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI3 ( 3

تنظیمات کارخانه3 :

12-14

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI4 ( 4

تنظیمات کارخانه4 :

02-05

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI5 ( 5

تنظیمات کارخانه5 :
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02-06

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI6 ( 6

تنظیمات کارخانه6 :

02-07

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI7 ( 7

تنظیمات کارخانه7 :

02-08

ورودی دیجیتال چند منظوره ) MI8 ( 8

تنظیمات کارخانه8 :

02-26

ترمینال ورودی کارت ) MI10 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-27

ترمینال ورودی کارت ) MI11 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-28

ترمینال ورودی کارت ) MI12 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-29

ترمینال ورودی کارت ) MI13 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-30

ترمینال ورودی کارت ) MI14 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

02-31

ترمینال ورودی کارت ) MI15 ( I/O

تنظیمات کارخانه 1 :

تنظیمات :


در پارامتر های فوق برای هر ترمینال چند منظوره یک کارکرد انتخاب می شود ,در جدول زیر می توانید وظایفی که به این ورودی ها می توان
اختصاص داد را ببینید .



پارامتر های مجازی  Pr.02-26 ~ Pr.02-29برای  MI10 ~ MI13با استفاده از  OPTIONAL CARDمدل  EMC-D42Aفعال می شوند .
پارامترهای  Pr.02-30و  Pr.02-31نیز مجازی هستند .



در استفاده از پارامترهای مجازی  ،باید وضعیت صفر و یک ) (0/1: ON/OFFبیت های  8تا  15از پارامتر  Pr.02-12را تغییر دهید .
از طریق کلید دیجیتال  KPC-CC01یا شبکه .



اگر  Pr.02-00روی مد کنترل  3سیمه تنظیم شود  ,ترمینال  MI1فقط برای  stopاست .بنابراین  MI1را برای هیچ عملیات دیگری نمی توان
استفاده نمود .
( : ONکنتاکت بسته است : OFF ،کنتاکت باز است)

تنظیمات ترمینال های ورودی چند منظوره
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0: no function
1: multi-step speed command 1/multi-step position command 1
2: multi-step speed command 2/multi-step position command 2
3: multi-step speed command 3/multi-step position command 3
4: multi-step speed command 4/multi-step position command 4
5: Reset
6: JOG command (By KPC-CC01 or external control)
7: acceleration/deceleration speed not allow
10: EF Input (Pr.07-20)
11: B.B input from external (Base Block)
12: Output stop
13: cancel the setting of the optimal acceleration/deceleration time
14: switch between motor 1 and motor 2
15: operation speed command from AVI
16: operation speed command from ACI
17: operation speed command from AUI
18: Emergency stop (Pr.07-20)
19: Digital up command
20: Digital down command
21: PID function disabled
22: Clear counter
23: Input the counter value (MI6)
24: FWD JOG command
25: REV JOG command
26: FOCG/TQC model selection
27: ASR1/ASR2 selection
28: Emergency stop (EF1)
29: Signal confirmation for Y-connection
30: Signal confirmation for -connection
31: High torque bias (Pr.11-30)
32: Middle torque bias (Pr.11-31)
33: Low torque bias (Pr.11-32)
34: Switch between multi-step position and multi-speed control
35: Enable position control
36: Enable multi-step position learning function (valid at stop)
37: Enable pulse position input command
38: Disable write EEPROM function
39: Torque command direction
40: Force coast to stop
41: HAND switch
42: AUTO switch
43: Enable resolution selection (Pr.02-48)
44: Reverse direction homing
45: Forward direction homing
46: Homing ORG
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47: Homing function enable
48: Mechanical gear ratio switch
49: Drive enable
50: Slave dEb action to execute
51: Selection for PLC mode bit0
52: Selection for PLC mode bit1
53: Trigger CANopen quick stop
54: Reserved
55: Brake release checking signal
56: Local/Remote Selection
57~70: Reserve

تنظیمات

عملکرد

1

NO Function

1

دستور سرعت چند مرحله ای /1

توضیحات

دستورکنترل موقعیت چند مرحله ای1
2

دستور سرعت چند مرحله ای /2
دستورکنترل موقعیت چند مرحله ای2

3

دستور سرعت چند مرحله ای /3

سرعت را می توان در  15مرحله با فعال نمودن  4ورودی های دیجیتال تغییر داد و اگر
سرعت اصلی هم در نظر گرفته شود در مجموع سرعت  16مرحله را می توان تغییر داد .
( به تنظیم پارامتر 4مراجعه کنید)

دستورکنترل موقعیت چند مرحله ای3
4

دستور سرعت چند مرحله ای  /4دستور
کنترل موقعیت چند مرحله ای4

5

ریست

6

دستور JOG

این دستور وقتی فعال است که فرمان  runیا  stopدرایو از ترمینال های خارجی باشد.

دستور (JOGبوسیله  KPC-CC01یا کنترل

قبل از اجرای این دستور  ،باید درایو در حالت  stopکامل باشد  .در هنگام , running

خارجی)

بعدازبرطرف شدن خطای درایو  ،می توان درایو را از این ترمینال ریست کرد .

میتوان
 ( directionجهت ) را تغییر داد و کلید  stopدر صفحه نیز فعال است .زمانی که
ترمینال خارجی  OFFشود  ،موتور با زمان کاهش شتاب  JOGمتوقف خواهد شد.
( به  Pr.01-20 ~ 01-22مراجعه کنید) .
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7

توقف Accel/decal
و ایجاد فرکانس ثابت در خروجی


استفاده در شرایطی که

acceleration/deceleration
در سرعت مجاز نیست .

8

با فعال شدن این دستور شتاب و یا کاهش شتاب درایو متوقف می شود .بعد از از قطع
دستور ,
درایو از نقطه ای که متوقف شده بود شروع به  acceleration/decelerationمی
کند .

انتخاب اولین یا دومین زمان
acceleration/deceleration

9
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انتخاب سومین یا چهارمین زمان
acceleration/deceleration

زمان  acceleration/decelerationدرایو را می توان از طریق ترمینال ها انتخاب
کرد ؛
درمجموع  4زمان  Accel/Decelبرای انتخاب وجود دارد.
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11

ورودی ) External fault :EF( EF
ورودی )Pr.07-20( EF

11

ورودی ) Base Block( B.B

12

 Stopخروجی
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با ایجاد  external fault inputسرعت موتور بنا بر تنظیمات  Pr.07-20کاهش
خواهد یافت و  stopمی شود  .صفحه کلید EFرا نشان میدهد (.درایو خطای خارجی رخ
داده را رکورد می کند )  .پس از حذف علت خطا  ،درایو بعداز  resetمی تواند کار کند.
وقتی که ترمینال  B.Bفعال شود  ،خروجی درایو فورا قطع شده و موتور  free runشده
تا متوقف شود  .در این حالت کی پد  B.Bرا نشان می دهد ( .به  Pr.07-08مراجعه
کنید ) .
 Base Blockهمچنین در زمان قطع برق لحظه ایی نیز رخ میدهد  ,با قطع برق لحظه
ایی خروجی درایو  Blockمی شود و بعد از گذشت زمان تعیین شده در  07-08مجددا
عملکرد درایو  resumeمی شود .

( pauseخروجی )

13

غیرفعال شدن تنظیم زمان
acceleration/deceleration
بهینه ( ) optimal

14

سوییچ بین تنظیمات موتور  1و موتور 2

با فعال شدن این خروجی درایو فورا قطع شده و موتور از کار خواهد افتاد ،با هر بار قطع
کردن ترمینال ,درایو مطابق شکل زیر به فرکانس تنظیم شده بر خواهد گشت .

قبل از استفاده از این دستور باید  Pr.1-44.ابتدا در  01/02/03/04تنظیم شود.
بنابراین با فعال شدن این دستور  ,OFFبرای حالت  auto modeو  ONبرای linear
 accel./decalاست.
ورودی : ONاز پارامترهای موتور  2استفاده می شود .
 :OFFاز پارامتر های موتور 1استفاده می شود .
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15

دستور سرعت AVI

16

دستور سرعت ACI

17

دستور سرعت AUI

18

Emergency stop
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ورودی  :ONفرکانس از طریق AVIتنظیم می شود ( اگر  AVI,ACI,AUIهمزمان فعال
شوند اولویت  AVI＞ACI＞AUIاست .
ورودی  :ONفرکانس از طریق ACIتنظیم می شود ( اگر  AVI,ACI,AUIهمزمان فعال
شوند اولویت  AVI＞ACI＞AUIاست .
ورودی  :ONفرکانس از طریق AUIتنظیم می شود ( اگر  AVI,ACI,AUIهمزمان فعال
شوند اولویت  AVI＞ACI＞AUIاست .

( ) Pr.07-20
19

Digital up comman

21

Digital down comman

21

غیر فعال نمودن PID

با فعال شدن این ورودی سرعت موتور بنا بر تنظیمات  Pr.07-20کاهش خواهد یافت و
 stopمی شود .
هرگاه ورودی که برای  UPیا  DOWNدر نظرگرفتید  ,فعال شود  ,فرکانس را می توان
افزایش یا کاهش داد  .اگر این ورودی دائما  ONباشد ،فرکانس طبق تنظیمات Pr.2-
 09/2-10افزایش یا کاهش خواهد یافت  ( .کنترل فرکانس از چند نقطه ) فرکانس
 commandبا  stopشدن درایو صفر می شود و فرکانس  0.00Hzدر صفحه نمایش
نشان داده می شود  .اگر در بیت  7در  Pr.11-00را یک کنید  ,فرکانس command
ذخیره نمی شود .

ورودی  : ONدستور PIDغیر فعال می شود .
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ورودی  :ONمقدار جاری شمارشگر را پاک خواهد کرد و " "1را نمایش خواهد داد.

22

پاک کردن شمارنده ( ) counter

23

ورودی کانتر ()MI6

با هربار  ONشدن ورودی کانتر یک رقم می شمارد  ( .با استفاده از پارامتر ) Pr.02-19

24

فرمان FWD JOG

درصورتیکه نحوه ارسال فرمان  RUN/STOPبه درایو از طریق ترمینال های

25

فرمان REV JOG

26

انتخاب مد FOCPG/TQCPG

تنها وقتی این تابع غیر فعال باشد ،مقدار شمارش شده را حفظ خواهد کرد.

externalباشد
 ,این دستور قابل استفاده است .
ورودی  : ONدرایو دستور  Jogدر جهت FWRرا اجرا خواهد کرد.
اگر  JOgدر مد گشتاور اجرا شود  ،درایو بطور خودکار به مد سرعت سوییچ خواهد کرد
,بعداز انکه  jogاجرا شد  ،درایو به حالت گشتاور برخواهد گشت.
درصورتیکه نحوه ارسال فرمان  RUN/STOPبه درایو از طریق ترمینال های
externalباشد
 ,این دستور قابل استفاده است .
ورودی  ON:درایو دستور jogدر جهت REVرا اجرا خواهد کرد.
اگر  JOgدر مد گشتاور اجرا شود  ،درایو بطور خودکار به مد سرعت سوییچ خواهد کرد
,بعداز انکه  jogاجرا شد ،درایو به حالت گشتاور برخواهد گشت.
 : ONمد  , TQPGکنترل گشتاور با فیدبک  : OFF ,مد  , FOCPGکنترل  FOCبا
فیدبک
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27

انتخاب ASR1/ASR2

28

)EF1( Emergency stop

29

تایید سیگنال برای اتصالستاره

 : ONدرایو با اولین  V/fاجرا خواهد شد.

31

تایید سیگنال برای اتصال مثلث

 :ONدرایو با دومین  V/fاجرا خواهد شد.

 :ONسرعت با  ASR2تنظیم خواهد شد.
 : OFFسرعت با  ASR1تنظیم خواهد شد ( .به توضیحات  Pr.11-02مراجعه کنید ) .
Adjust Speed Regulat: ASR
 : ONدر صفحه کلید  EF1نشان داده خواهد شد .موتور کار نمی کند و در free run
خواهد بود تا زمانی که خطا بعداز فشار" "RESETپاک شود.
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بایاس باال گشتاور ( ) Pr.11-30

32

بایاس گشتاور متوسط ( ) Pr.11-31

33

بایاس گشتاور پایین ( ) Pr.11-32

34

سوییچ بین کنترل چند مرحله ای موقعیت و
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به  Pr.11-30 ~ 11-32مراجعه کنید .

با فعال شدن ورودی دیجیتال  ,ورودی های دیجیتال  1تا  4که مربوط به کنترل سرعت
 15مرحله ای بود به کنترل موقعیت  15مرحله ایی سوئیچ می شود  ( .رجوع به Pr.04-
 16 ~ Pr.-44و )Pr.10-19در شکل زیر مشخص است زمانیکه ورودی با کد  34فعال

کنترل چند مرحله ایی سرعت

می شود می توانید درایو را در حالت چند مرحله ایی کنترل موقعیت کنید  .در شکل زیر
به عملکرد کد  35توجه داشته باشید  .باغیر فعال شدن ورودی با کد  35درایو به کنترل
سرعت چند مرحله ایی باز می گردد .
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در شکل زیر نیز مشاهده می کنید که با فعال شدن کد  35درایو به مد پوزیشن سوئیچ
شده و با فعال شدن کد  34به کنترل پوزیشن چند مرحله ایی سوئیچ می شود .
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Enableکنترل موقعیت درایو به صورت
single point
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با فعال شدن ورودی کنترل موقعیت داخلی  single pointطبق تنظیمات Pr.10-19
اجرا خواهد شد  .این دستور تنها در مد  FOCPGقابل اجراست .
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با  ON/OFFشدن ورودی با کد  , 36هرکدام از ورودی های دیجیتال  1تا  4که فعال
36

Enable multi-step
position learning function
)(valid at stop

باشد  ,همان ورودی ها مختص به یکی از پارامترهای مربوط به کنترل موقعیت چند
مرحله ایی می شود .
مثال در شکل زیر ورودی های دیجیتال  1 ,2 , 4فعال است (  1111باینری = دسیمال
 )11پس با فعال شدن یک ورودی با کد  , 36این وضعیت ورودی ها  ,مختصPr.04-
 36می شود  .بنابراین هرگاه این ورودی ها به این صورت فعال شود پوزیشن تعریف شده
در  Pr.04-36اجرا میشود .
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 Full position controlاز طریق فعال
نمودن مرجع ورودی پالس
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با تنظیم  Pr.00-20در 4یا  5و فعال شدن ورودی با کد  , 37فرمان تعیین موقعیت
,پالس ورودی به کارت  , PGبرای تعیین موقعیت استفاده می شود  .در این حالت
 Pr.11-25را روی  1قرار دهید .
مثال  :در نمودار زیر فرکانس خروجی درایو توسط پالس کنترل می شود اما وقتی که
ورودی دیجیتال

38

غیر فعال کردن ذخیره ی دیتا در
EEPROM

MI=d35فعال می شود  Homingاجرا می شود .

وقتی این تماس ONاست ،نوشتن در EEPROMغیر فعال می شود (.پارامتر های تغییر
داده شده بعد از خاموش شدن ذخیره نخواهند شد).

)(Parameters written disable
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تعیین جهت دستور گشتاور

در مد کنترل گشتاور (  ، ) Pr.00-10=2وقتی کنترل گشتاور از AVIیا  ACIباشد  ،با

Torque command

فعال شدن ورودی گشتاور منفی می شود .

direction
41

41

42

توقف اجباری به صورت قطع ناگهانی

با فعال شدن ورودی  ,خروجی درایو ناگهانی قطع شده و موتور آزادانه می چرخد تا

خروجی Force coast to stop

بایستد .

سوییچ دستی

.1وقتی  MIبه وضعیت  OFFتغییرکند ،درایو  stopرا اجرا می کند ،

( ) HAND

اگر  MIدر طول کار درایو نیز به وضعیت  OFFتغییر کند  ,درایو متوقف خواهد شد.

سوییچ خودکار
( ) AUTO

 .2از صفحه کلید KPC-CC01برای سوییچ بین  HAND/AUTOاستفاده کنید  ،درایو
اول متوقف خواهد شد سپس به وضعیت دستی یا خودکار تغییر خواهد کرد.
.3در صفحه کلید دیجیتال، KPC-CC01وضعیت جاری درایو را نمایش خواهد داد.
( ) HAND/OFF/AUTO

43

Enable resolution

برای اطالعات بیشتر به  Pr.02-48مراجعه کنید .

Selection
44

جهت Reverse
NL Homing

سیگنال  limit switchبرای حرکت در جهت چپگرد ( خالف جهت عقربه ساعت) به این
ورودی وارد می شود  .با فعال شدن این ورودی درایو به تنظیمات Pr.00-40/41/42
برای اجرای  homingبر می گردد .
Note: NL means input terminal detection is negative-edge
)triggered or be regarded as NO(Normal Open
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 برای حرکت در جهت راستگرد ( در جهت عقربه ساعت) به اینlimit switch سیگنال
Pr.00-40/41/42  با فعال شدن این ورودی درایو به تنظیمات. ورودی وارد می شود

Forward جهت

45

PL Homing

.  بر می گرددhoming برای اجرای
Note: PL means input terminal detection is postive-edge
triggered
or be regarded as NC(Normal Close)
Pr.00-40,Pr.00- درایو به تنظیمات،  وقتی این ورودی فعال شود. ORG ورودی نقطه

Homing ORG

46

homing فعال کردن

47

Mechanical gear ratio

48

.  رجوع می کندHoming  برای اجرای41,Pr.00-42
 درایو،  غیر فعال باشدMIx=47 اگر ورودیHomingPr.00-10 = 3 , در مد کنترل
.را اجرا می کندPoint to Point را نادیده گرفته و کنترل موقعیتHome دستور
When this contact is ON, the mechanical gear ratio switch
will be
the second group A2/B2 (refer to Pr.10-07 Pr.10-08 and
Pr.10-09).
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 Enableکردن درایو

51

slave
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وقتی  enableاست ،دستورRUNاجرا می شود  .وقتی  disableاست،دستورRUNاجرا
نمی شود اگر درایو در حال کار باشد  ،موتور مجبور به توقف می شد .در این رابطه از
 MO=51استفاده کنید .

dEb action input
deb : Energy regeneration
when decelerating
در پارامتر  07-13عملکرد فانکشن deb

این ترمینال برای دریافت پیام  debاز اینورتر اسلیو است و در صورتیکه در اینورتر مستر
قطع برق لحظه ایی (  ) debرخ دهد  ,نشان می دهد که  debدر اسلیو هم رخ داده
است و اطمینان حاصل می شود که درایو اسلیو هم زمان با مستر استپ می شوند .
در شرح خروجی های چند منظوره درایو با شماره  46این فانکشن توضیح داده شده است
.

هنگام قطع لحظه ایی برق ذکر شده است.
51

Selection for PLC mode
bit0

52

Selection for PLC mode
bit1

53

فعال کردن stopفوری در CANopen

با فعال شد ن این ورودی در stop CANopen,فوری فعال می شود  ( .برایاطالعات
بیشتر به فصل  15مراجعه کنید) .

55~54
56

رزرو است .
LOCAL/REMOTE Selection
انتخاب راه دور/محلی

از Pr.11-29برای انتخاب حالت محلی/راه دور استفاده کنید.
اگر Pr.00-29روی  1تنظیم نشده باشد ،در صفحه کلید  KPC-CC01وضعیت محلی/راه
دور نشان داده می شود ( .اگر ورژن  firmwareباالتر از  1.121باشد درKPC-CC01
نشان داده می شود ).
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تنظیمات کارخانه1 :

UP/DOWN Key Mode
 UP/DOWN : 1فرکانس با استفاده از Accel/Decel time
Up/down constant speed (Pr.02-10) : 1

02-10

Constant speed. The Accel. /Decel. Speed of the UP/DOWN Key
تنظیمات کارخانه0.01 :

تنظیمات 0.01 ~ 1.00 Hz/ms :

هرگاه ورودی دیجیتال درایو را 19یا 21انتخاب کنید  ,بایستی  Pr.02-10و  Pr.02-09نیز تنظیم شوند .


اگر در  Bit7=1 , Pr11-00باشد  frequency command ,ذخیره نمی شود  .با  stopشدن درایو  ,مقدار frequency
command
ذخیره نمی شود و  0.00 Hzرا نمایش می دهد  .افزایش و کاهش  frequency commandبا استفاده از کلید  up/ downتنها در
هنگام
 runningدرایو امکانپذیر است .
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, ) F ( frequency command  افزایش یا کاهش: 02-09=0
.  می باشدacceleration/deceleration (Pr.01-12~01-19) طبق تنظیمات
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 ) F ( frequency command : 02-09=1را با ترمینال های ورودی های دیجیتال  UP/DOWNمی توان افزایش یا کاهش داد  ،در این
حالت تغییرات فرکانس مطابق تنظیمات ) Pr.02.10(0.01~1.00Hz/msمی شود .

02-11

زمان پاسخدهی ورودی دیجیتال ( برای جلوگیری از نویز ) Digital Input Response Time
تنظیمات  0.000 ~ 30.000 :ثانیه

تنظیمات کارخانه0.005 :



این پارامتر برای تنظیم زمان پاسخدهی ورودی های دیجیتال  FWD,REV,MI1 ~ MI8بکار می رود.



تنظیمات برای ایجاد تاخیر و تایید سیگنال ورودی دیجیتال بکار می رود .زمان تاخیر ایجاد شده ,زمان الزم تایید سیگنال را فراهم می کند بدین
ترتیب از تداخل سیگنال و ایجاد خطا در ورودی های دیجیتال جلوگیری می گردد .در این شرایط ،تایید سیگنال بطور موثری بهبود خواهد یافت  ،اما
واکنش تاحدی با تاخیر خواهد شد .



وقتی از  MI8بعنوان ورودی انکدر استفاده می کنید نیازی به تنظیم این پارامتر نیست .
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فعال کردن ورودی های دیجیتال ( ) MI
تنظیمات 0000h ~ FFFFh ( 0 : N.O 1: N.C ) :

تنظیمات کارخانه0000 :



این پارامتر به صورت هگزدسیمال تنظیم می شود .



این پارامتر برای تنظیم وضعیت ورودی های دیجیتال چند منظوره است (  : 1نرمال باز و  : 1نرمال بسته ) و نحوه ی  wiringسینک یا سورس
تاثیری در کار آن ندارد .



مطابق شکل زیر بیت  0برای  , FWDبیت 1برای  REVو بیت 2تا  15برای MI 1تا  MI 14است.



کاربر میتواند وضعیت ورودی ها را از طریق شبکه هم تغییر دهد .



برای مثال  :فرض کنید  ( MI1=1برای اجرای سرعت اول دستور سرعت چند مرحله ایی ) و MI2=2
( برای اجرای سرعت دوم دستور سرعت چند مرحله ایی ) باشد  .حال می خواهد در حالت  FWDبا سرعت دوم  , MI2موتور  RUNشود .
مقدار باینری این دستور برابر است با  1111و مقدار هگز آن  9می شود  .بنابراین مقدار پارامتر  Pr.02-12باید از طریق شبکه برابر با  9شود تا
موتور با دومین مرحله از سرعت در جهت  fwdشروع به کار کند  .در این حالت احتیاجی به  wiringترمینال ها نیست .



Through the Pr11-42, Bit 1, it could make setting of FWD/REV terminals whether are controlled
by Pr02-12, Bit 0 & 1.

02-13

خروجی چند منظوره ) Relay 1 (1

تنظیمات کارخانه11 :

02-14

خروجی چند منظوره ) Relay 2 (2

تنظیمات کارخانه1 :

02-16

خروجی چند منظوره )MO1(3

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-17

خروجی چند منظوره )MO2(4

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-36

ترمینال خروجی از کارت  ) MO10 ( I/Oیا ( ) RA10

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-37

ترمینال خروجی از کارت  ) MO11 ( I/Oیا ( ) RA11

تنظیمات کارخانه ایی 1 :
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02-38

ترمینال خروجی از کارت  ) MO12 ( I/Oیا ( ) RA12

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-39

ترمینال خروجی از کارت  ) MO13 ( I/Oیا ( ) RA13

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-40

ترمینال خروجی از کارت  ) MO14 ( I/Oیا ( ) RA14

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-41

ترمینال خروجی از کارت  ) MO15 ( I/Oیا ( ) RA15

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-42

ترمینال خروجی از کارت ) MO16 ( I/O

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-43

ترمینال خروجی از کارت ) MO17 ( I/O

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-44

ترمینال خروجی از کارت ) MO18 ( I/O

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-45

ترمینال خروجی از کارت ) MO19 ( I/O

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

02-46

ترمینال خروجی از کارت ) MO20 ( I/O

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

تنظیمات :


در پارامتر های فوق برای هر ترمینال چند منظوره یک وظیفه انتخاب می شود ,در جدول زیر می توانید وظایفی که به این خروجی ها می توان
اختصاص
داد را ببینید .



 Pr.02-36 ~ Pr.02-41با استفاده از کارت های  optionalEMC-D42Aو  EMC-R6AAقابل نمایش است.



کارت  ENC-D42Aدو ترمینال خروجی فراهم می کند و میتوان آن را با  Pr.02-36 ~ 02-37بکار برد.



کارت 6 EMC-R6AAترمینال خروجی فراهم می کند و میتوان آن را با  Pr.02-36 ~ 02-41بکار برد.
0: No function
1: Operation Indication
2: Operation speed attained
)3: Desired frequency attained 1 (Pr.02-22
)4: Desired frequency attained 2 (Pr.02-24
)5: Zero speed (Frequency command
)6: Zero speed, include STOP (Frequency command
)7: Over torque 1 (Pr.06-06~06-08
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8: Over torque 2 (Pr.06-09~06-11)
9: Drive is ready
10: Low voltage warning (LV) (Pr.06-00)
11: Malfunction indication
12: Mechanical brake release (Pr.02-32)
13: Overheat warning (Pr.06-15)
14: Software brake signal indication (Pr.07-00)
15: PID feedback error
16: Slip error (oSL)
17: Terminal count value attained (Pr.02-20; not return to 0)
18: Preliminary count value attained (Pr.02-19; returns to 0)
19: Base Block
20: Warning output
21: Over voltage warning
22: Over-current stall prevention warning
23: Over-voltage stall prevention warning
24: Operation mode indication
25: Forward command
26: Reverse command
27: Output when current >= Pr.02-33 (>= 02-33)
28: Output when current <=Pr.02-33 (<= 02-33)
29: Output when frequency >= Pr.02-34 (>= 02-34)
30: Output when frequency <= Pr.02-34 (<= 02-34)
31: Y-connection for the motor coil
32: △-connection for the motor coil
33: Zero speed (actual output frequency)
34: Zero speed include stop (actual output frequency)
35: Error output selection 1 (Pr.06-23)
36: Error output selection 2 (Pr.06-24)
37: Error output selection 3 (Pr.06-25)
38: Error output selection 4 (Pr.06-26)
39: Position attained (Pr.10-19)
40: Speed attained (including Stop)
41: Multi-position attained
42: Crane function
43: Actual motor speed slower than Pr.02-47
44: Low current output (Pr.06-71 to Pr.06-73)
45: UVW Output Electromagnetic valve On/Off Switch
46: Master dEb action output
47: Closed brake output
48: Reserved
49: Homing action complete
50: Output for CANopen control
51: As analog output control for InnerCOM
52: Output for RS485
53~64: Reserved
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65: Output for CANopen and RS485
)66: SO contact A (N.O.
67: Analog input signal level achieved
)68: SO contact B (N.C.


( :ONکنتاکت بسته است :OFF ،کنتاکت باز است)

تنظیمات

عملکرد

1

بدون کاربرد

1

نشاندهنده ی عملیات

2

رسیدن به فرکانس اصلی

3

رسیدن به فرکانس مطلوب 1

وقتی که درایو به فرکانس مطلوب ( در  ) Pr.02-22می رسد این خروجی فعال می شود .

4

رسیدن به فرکانس مطلوب 2

وقتی که درایو به فرکانس مطلوب ( در  ) Pr.02-24می رسد این خروجی فعال می شود .

5

سرعت صفر
(دستور فرکانس)

6

سرعت صفر در حالت STOP

توضیحات

وقتی که درایو در حالت  stopنباشد فعال می شود .
وقتی که درایو به فرکانس اصلی تنظیم شده در خروجی می رسد این خروجی فعال می شود .

وقتی که )مرجع فرکانس =  (1بشود این خروجی فعال می شود (درایو باید درحالت
RUNباشد)

وقتی که )مرجع فرکانس =  (1بشود و یا درایو  STOPباشد این خروجی فعال می شود .

( دستور فرکانس)
7

گشتاور باال1

با تشخیص گشتاور باالتر از حد  ,این ورودی فعال می شود  .به  Pr.06-06 ~ 06-08مراجعه
کنید .
Pr.06-07 (over-torque detection level-OT1) ,
Pr.06-08 (over-torque detection time-OT1).

394

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

8

www.deltakaran.com

با تشخیص گشتاور باال تر از حد  ,این ورودی فعال می شود  .به  Pr.06-09 ~ 06-11مراجعه
گشتاور باال2

کنید .
Pr.06-10 (over-torque detection level-OT2),
)Pr.06-11 (over-torque detection time-OT2

9

درایو اماده به کار

وقتی که درایو روشن است و آماده به کار باشد این خروجی فعال می شود .

11

هشدار ولتاژ پایین

اگر ولتاژ  DC BUSخیلی کم باشد این خروجی فعال می شود  .به  Pr.06-00برای تعیین سطح

( ) LV

ولتاژ پایین مراجعه کنید .

11

نشان دهنده ی خطا

اگر در درایو خطا یا faultرخ دهد این خروجی فعال می شود ( به جز ) LV

12

رهایی ترمز مکانیکی

درایو بعد از زمان  Pr.02-32runراه می افتد  ،این دستور باید با ترمز  DCبکار رود و توصیه

13

داغ کردن

می شود از کنتاکت" )N.C("bاستفاده شود.

Over heat
14

Software Brake
Signal

وقتی که  IGBTیا هیت سینک بیش از حد گرم شود برای پیشگیری از خاموشی درایو یا  OHاین
خروجی فعال می گردد  ( .برای توضیحات بیشتر به  Pr.06-15مراجعه کنید ) .
)Active when the soft brake function is ON. (refer to Pr.07-00

Indication
15

خطای فیدبک PID

16

)Slip Error (oSL

وقتی که سیگنال فیدبک غیر طبیعی باشد این خروجی فعال می شود .
Active when the slip error is detected.

خطای لغزش

395

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

17

مقدار شمارشگر ترمینال

18

مقدار شمارشگر ترمینال

www.deltakaran.com

وقتی که شمارشگر به مقدار شمارش مورد نظر در  Pr.02-19برسد این خروجی فعال می شود
,این خروجی وقتی که  Pr.02-20 > Pr.02-19باشد فعال نمی شود  Pr.02-20 ( .به صفر بر
نمی گردد ) .
وقتی که شمارشگر به مقدار شمارش مورد نظر در  Pr.02-19برسد این خروجی فعال می شود .
(  Pr.02-19به صفر بر می گردد ) .

19

 External Base Blockزمانیکه خروجی درایو بر اثر  ( base blockقطع لحظه ایی برق) قطع شود این ترمینال فعال
)input (B.B.
می گردد .
 : Base Blockدر صورتیکه قطع برق لحظه ایی رخ دهد  ,درایو آن را تشخیص داده و خروجی
درایو

 Blockمی شود و بعد از گذشت زمان تعیین شده در  07-08مجددا عملکرد درایو resume
می شود .
21

Warning

با ایجاد  warningدر درایو این خروجی فعال می شود .

( هشدار )
21

هشدار ولتاژ باال

با رخ دادن  over voltageدر درایو این خروجی فعال می شود .

Over voltage
22

Over-current Stall
Prevention Warning

Active when the over-current stall prevention is detected
مراجعه به پارامترهای گروه 6
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24
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Indication
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Active when the over-voltage stall prevention is detected.
مراجعه به پارامترهای گروه 6
در صورتی که درایو از ترمینال ها فرمان بگیرد  ,این خروجی فعال می شود
Pr.00-21≠1

25

راستگردForward

اگر جهت چرخش موتور  forwardباشد این خروجی فعال می شود .

26

چپگرد Reverse

اگر جهت چرخش موتور  reverseباشد این خروجی فعال می شود .

27

جریان خروجی بیشتر از

جریان خروجی بیشتر یا مساوی از تنظیمات  Pr.02-33باشد  ,این خروجی فعال میشود .

Pr.02-33
28

جریان خروجی کمتر از

جریان خروجی کمتر یا مساوی از  Pr.02-33باشد  ,این خروجی فعال میشود .

Pr.02-33
29

فرکانس بیشتر ازPr.02-34

فرکانس خروجی بیشتر یا مساوی از تنظیمات  Pr.02-34باشد  ,این خروجی فعال میشود .

31

فرکانس کمتر از Pr.02-34

فرکانس خروجی کمتر یا مساوی از  Pr.02-34باشد  ,این خروجی فعال میشود .

31

اتصال ستاره برای سیم پیچ

در صورتیکه  PR.05-24=1باشد  ,اگر فرکانس خروجی کمتر از  Pr.05-23منهای 2Hz

موتور

باشد و این وضعیت بیشتر از زمان  05-25طول بکشد  ,این خروجی فعال می شود .
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اتصال مثلث برای سیم پیچ

در صورتیکه  PR.05-24=1باشد  ,اگر فرکانس خروجی بیشتر از  Pr.05-23به اضافه ی

موتور

 2Hzباشد و این وضعیت بیشتر از زمان  05-25طول بکشد  ,این خروجی فعال می شود .

سرعت صفر(فرکانس خروجی) وقتیکه در حالت  runفرکانس خروجی درایو  0باشد  ,این خروجی فعال می شود .
Zero Speed (actual
)output frequency

34

سرعت صفر با ایست
(فرکانس خروجی)

35

Error Output
Selection 1
)(Pr.06-23

وقتیکه فرکانس خروجی  0باشد یا درایو  stopشود  ,این خروجی فعال می شود .
)Zero Speed with Stop (actual output frequency

با فعال شدن  Fault output option 1در  Pr.06-23ترمینال خروجی فعال می شود .
به پارامترهای  06-23تا  06-26رجوع کنید .
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36

Error Output
Selection 2
)(Pr.06-24

37

Error Output
Selection 3
)(Pr.06-25

38

Error Output
Selection 4
)(Pr.06-26

39

رسیدن به موقعیت مطلوب
( )Pr.10-19

41
رسیدن به سرعت مطلوب
(ازجمله سرعت صفر)
41

Multi-position
Attained

www.deltakaran.com

با فعال شدن  Fault output option 2در  Pr.06-24ترمینال خروجی فعال می شود .
با فعال شدن  Pr.06-24,فعال می شود .
با فعال شدن  Fault output option 3در  Pr.06-25ترمینال خروجی فعال می شود .
با فعال شدن  Pr.06-25,فعال می شود .
با فعال شدن  Fault output option 4در  Pr.06-26ترمینال خروجی فعال می شود .
با فعال شدن  Pr.06-26,فعال می شود .
در کنترل توسط کارت  PG,با رسیدن به موقعیت مطلوب تعیین شده در Pr.10-19
 ,این خروجی فعال می شود .
وقتی که فرکانس خروجی به فرکانس تنظیم شده مطلوب برسد یا درایو متوقف بشود این خروجی
فعال می شود .

کاربر می تواند سه خروجی را روی  41تنظیم کند  .در کنترل پوزیشن بنابر وضعیت position
در هر لحظه ترمینال های خروجی فعال می شوند  .مثال Pr.02-36 ~ 38 :را روی  41تنظیم
کنید  ,هنگامی که در دومین موقعیتی که تعیین کردید  ,قرار گرفت  ,خروجی فعال می شود .
مثال  :اگر  41=Pr.02-36~02-38و موقعیت دوم در  04-18اجرا شده باشد  ,خروجی ها
به صورت زیر فعال می شود  RA (ON), RA (OFF) and MO1 (OFF) :و کد باینری
به صورت 111
نشان داده می شود .
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این دستور با پارامترهای  Pr.02-32/33/34و  Pr.02-57/58به کارمی رود  .خروجی زمانی
فعال می شود که  Pr.07-16 = Pr.02-34بشود و  Fcmd> Pr.02-34و  <Pr.02-33جریان
خروجی و  <Pr.02-32زمان باشد .
در ادامه یک مثال ازاین کاربرد می بینید .
وقتی که سرعت موتور کمتر از  Pr.02-47بشود این خروجی فعال می شود .

Motor Zero-speed
Output
)(Pr.02-47
44

جریان خروجی پایین

این خروجی به همراه  Pr.06-71 ~ 06-73به کار می رود .
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 .1در مد کنترل  MI=49، FOCPGو  ( MO=45سوییچ روشن/خاموش کنتاکتور ) را تنظیم
کنید  ،سپس ترمینال خروجی مطابق وضعیت درایو در حالت  RUNیا استپ  ,روشن یا خاموش
خواهد بود .
 .2برای کنترل ترمز ترمینال خروجی را به صورت  ( MO=12کنترل ترمز مکانیکی ) و
Pr.02-31 = T1ثانیه ( زمان تاخیرترمز مکانیکی ) تنظیم کنید  ،سپس می توانید ترمز  DCرا
فعال یا غیرفعال کنید .
به این منظور  07-01در هر سطحی غیر از  1و  ( Pr.07-02=T2زمان ترمز  DCهنگام شروع
به کار ) و ( Pr.07-03=T3جریان ترمز  DCهنگام  ) STOPرا تنظیم کنید .


46

Master
dEb signal output

تنظیم  T2>T1و کنترل ترمز در وضعیت (  ) zero-speedتوصیه می شود .

وقتی  dEbدر  masterایجاد می شود  MO،سیگنال dEbرا به  slaveمی فرستد .سپس
slaveدستور  masterرا دنبال کرده و سرعت آن همزمان برای توقف کاهش می یابد.
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وقتی درایو فرمان  stopرا می گیرد  ،اگر فرکانس کمتر از  Pr.02-34باشد  ,ترمینال خروجی
فعال می شود و پس از زمان تاخیر ترمز  Pr.02-32غیرفعال می شود .

48
49

رزرو شده است .
تکمیل کار Homing

خروجی وقتی که هومینگ انجام شد  ,فعال می گردد .
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خروجی برای کنترل
CANopen
برای اطالعات بیشتر به 15-
 3-5مراجعه کنید .

51

خروجی برای

خروجی برای  RS-485است

RS-485

403
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.  استRS-485 ترمینال خروجی

خروجی کارت ارتباطی
. رزرو است

To be control output of CANopen & RS485.

Output for
CANopen
and

52
64 53
65

RS485

404

SO contact A (N.O.)

66

SO contact B (N.C.)

68
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هر گاه سیگنال ورودی آنالوگ اگر مقدار سیگنال آنالوگ ورودی در بین سطح  high levelو  low levelباشد این خروجی
در سطح مطلوب باشد ,
ترمینال خروجی فعال می
شود.

فعال می گردد
در  03-44ورودی آنالوگ مورد نظر را که می خواهید مقدارش را قیاس کنید  ,انتخاب کنید
ACI/AVI/AUI.
03-45:حد باالی ورودی آنالوگ, factory setting is 50%.
03-46:حد پایین ورودی آنالوگ, factory setting is 10%.
اگر ورودی آنالوگ بیشتر از  03-45بشود ترمینال خروجی عمل می کند.
اگر ورودی انالوگ کمتر از  03-46بشود ترمینال خروجی عمل می کند(.خروجی غیرفعال می
شود)
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مثال :کاربرد دستور : crane
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تنظیم عملکرد خروجی چند منظوره
تنظیمات کارخانه0000 :

تنظیمات 0000h ~ FFFFh ( 0 : N.O 1: N.C ) :



تنظیمات بر حسب هگز دسیمال است .



این پارامتر از طریق تنظیم بیت تنظیم می شود .اگر بیت 1باشد ،خروجی متناظر معکوس عمل می کند .مثال :

اگر  Pr.02-13=1و Pr.02-18=0باشد ,وقتی که درایو  runاست رله  1بسته است و وقتی که درایو  stopشود باز می شود .
اگر  Pr.02-13=1و Pr.02-18=1باشد ,وقتی که درایو  runاست رله  1باز است و وقتی که درایو  stopشود بسته می شود .

02-19

تعداد شمارش مطلوب ) مجدد صفر می شود )
تنظیمات 0 ~ 65535 :



تنظیمات کارخانه1 :

می توان ورودی چند منظوره  MI6را به عنوان ورودی پالس کانتر (  ) Pr.02-06=23در نظر گرفت  .به محض تکمیل تعداد شمارش در نظر
گرفته شده در این پارامتر  ،ترمینال خروجی مشخص شده  (Pr.02-13~02-14, Pr.02-36, 02-37 is set to 18).فعال خواهد شد.
 Pr.02-19را نمی توان در  0تنظیم کرد.



وقتی صفحه نمایش  c5555را نشان میدهد ،یعنی درایو  5،555بار شمرده است .اگر صفحه نمایش
شمارش شده بین  55551تا  55559است.

407
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تعداد تنظیمات مطلوب ( مجدد صفر نمی شود )
)Preliminary Counting Value Attained (not return to 0
تنظیمات 0 ~ 65535 :



تنظیمات کارخانه0:

با رسیدن تعداد شمارش شده از  1تعداد تعیین شده دراین پارامتر  ,اگر یکی از  Pr.02-13/14/36/37روی  17تنظیم شده باشد  ,یک
ترمینال خروجی فعال می شود ,
This parameter can be used for the end of the counting to make the drive runs from the low
speed to stop.

02-21

گین خروجی دیجیتال ()DFM
تنظیمات 1 ~ 166 :



تنظیمات کارخانه1:

ابن پارامتر برای تنظیم سیگنال ترمینال های خروجی دیجیتال ) (DFM-DCMو خروجی فرکانس دیجیتال بکار می رود.

( پالس خروجی درهر ثانیه = فرکانس خروجی × ) pulse X work period=50%( ) Pr.02-21
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فرکانس مورد نظر 1
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz :

02-23

تنظیمات کارخانه60.00/50.00:

عرض فرکانس 1
تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz :

02-24

تنظیمات کارخانه2.00 :

فرکانس موردنظر 2
ت 0.00 ~ 599.00 Hz

02-25

تنظیمات کارخانه60.00/50.00:

عرض فرکانس 2
تنظیمات کارخانه2.00 :

تنظیمات 0.00 ~ 599.00 Hz :

در صورتیکه فرکانس خروجی به فرکانس موردنظر در پارامترهای  02-22/24برسد و ترمینال های خروجی
) (Pr.02-13, 02-14, 02-36, and 02-37در  3یا  4تنظیم شده باشد  ،خروجی ها مطابق شکل زیر فعال می شوند .
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Brake Delay Time 12-32
تنظیمات کارخانه0.000:

تنظیمات  0.000 ~ 65.000 :ثانیه

تنظیمات :
هنگامیکه درایو  RUNشود  ،بعد از زمان تاخیر  , Pr.02-32ترمینال های خروجی متناظر با کد )12: mechanical brake release ) 12
فعال می شوند .


از این دستور با ترمز  ) dc brake ( DCحتما استفاده کنید .



If this parameter is used without DC brake, it will be invalid. Refer to the following operation timing.
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زمانی ازترمز  dcدر هنگام استارت استفاده می شود که موتور قبل از شروع چرخش ناشی از بار داشته باشد مانند فن و پمپ و باالبر .

همچنین ممکن است در آغاز حرکت در جهت غلط حرکت کند  ,در چنین شرایطی می توان با ترمز  dcشافت موتور را ثابت نگه داشت .


از ترمز  dcبرای کاهش زمان توقف استفاده می کنند و می توانند بار را در وضعیت توقف نگه دارد  .در بارهایی که اینرسی زیاد دارند مانند
آسانسور  ,بایستی از مقاومت ترمز هم استفاده نمود .

02-33

فعال شدن ترمینال خروجی بر اساس سطح جریان خروجی
تنظیمات  0 ~ 100 :درصد



تنظیمات کارخانه1 :

وقتی که جریان خروجی باالتر یا برابر با Pr.02-33باشد ،ترمینال های خروجی را فعال خواهد کرد.
)  (Pr.02-13, 02-14, 02-16, 02-17روی  17تنظیم شده باشد .



وقتی جریان خروجی کمتر یا برابر با Pr.02-33باشد ،ترمینال های خروجی را فعال خواهد کرد.
)  (Pr.02-13, 02-14, 02-16, 02-17روی  12تنظیم شده باشد .
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فعال شدن ترمینال خروجی بر اساس سطح فرکانس خروجی
تنظیمات کارخانه3.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :



وقتی که فرکانس خروجی باالتر یا برابر با Pr.02-34باشد ،ترمینال های خروجی را فعال خواهد کرد.
)  (Pr.02-13, 02-14, 02-16, 02-17روی  29تنظیم شده باشد .



وقتی که فرکانس خروجی کمتر یا برابر با Pr.02-34باشد ،ترمینال های خروجی را فعال خواهد کرد.
)  (Pr.02-13, 02-14, 02-16, 02-17روی  30تنظیم شده باشد .

02-35

 Runشدن مجدد درایو بعداز  resetو  activeبا استفاده از ترمینال ها
تنظیمات کارخانه 0 :

تنظیمات  : 1 :غیرفعال

 : 1اگر دستور runهمچنان بعداز resetیا  re-bootوجود داشته باشد درایو  runمی شود.
در تنظیمات با مقدار  1دو حالت زیررا در نظر بگیرید :
حالت  :1بعداز روشن شدن درایو اگر ترمینال برای  runشدن درایو فعال مانده باشد ,درایو runخواهد شد.
حالت  :2بعد از یک بار از بین بردن خطا اگر ترمینال برای  runشدن درایو فعال مانده باشد  ,درایو پس از فشردن کلید , reset
 Runمی شود .
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تعیین سطح  Zero-speedموتور
تنظیمات 0 ~ 65535 rpm :



تنظیمات کارخانه 0 :

در استفاده از این پارامتر  ,باید یکی از ترمینال های خروجی چند منظوره کد  43تنظیم شده باشد و کارت  PGو موتور با یک انکدر کوپل شده به
عنوان فیدبک استفاده شود .



این پارامتر برای تنظیم سطح سرعت صفر موتور به کار می رود .وقتی سرعت موتور کمتر از این تنظیم باشد ،ترمینال خروجی چند منظوره متناظر
با  ,43فعال می شود .

02-48

Max. Frequency of Resolution Switch
تنظیمات کارخانه 61.11 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :

02-49

Switch the delay time of Max. output frequency
تنظیمات کارخانه 0 :

تنظیمات  0~65000 ms :ثانیه



برای بهبود سرعت  unstableیا موقعیت  unstableبعلت رزولوشن نامناسب انالوگ بکار می رود .به این منظور ترمینال خروجی درایو را در کد
 43تنظیم کنید .


After setting this parameter, it needs to adjust the analog output resolution of controller
simultaneously by this setting.
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تنظیمات :فقط خواندنی

نمایش وضعیت ترمینال های ورودی چند منظوره

414
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برای مثال :


اگر  Pr.02-50مقدار  0034hهگز را نشان می دهد  ,یعنی مقدار  52عددی و  (111111باینری ).
یعنی  MI1 , MI3 , MI4فعال هستند.

+
02-51

تنظیمات  :فقط خواندنی

نمایش وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره

برای مثال :اگر  Pr.02-51مقدار  000Bhهگز را نشان می دهد ,یعنی مقدار  11هگز و  (1111باینری ) .یعنی  RY1,RY2,MO1فعال هستند.
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نمایش وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره که تحت کنترل  PLCهستند .

تنظیمات :فقط خواندنی

 Pr.02-52وضعیت ترمینال های ورودی چند منظوره خارجی را که تحت کنترل  PLCهستند را  ,نشان می دهد .

برای مثال  :اگر Pr.02-52مقدار  0034hهگز را نشان می دهد  ,مقدار باینری آن برابر است با  . 110100یعنی  MI1 , MI3 , MI4به وسیله ی PLC
استفاده شده اند .
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نمایش وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره که توسط  PLCداخلی مورد استفاده قرار گرفته اند .
تنظیمات :فقط خواندنی

 Pr.02-53وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره خارجی را که با  PLCدر حال کار هستند  ,نشان می دهد .

برای مثال :اگر  Pr.02-53عدد 0003hرا نشان دهد  ،یعنی  RY1,RY2بوسیله PLCبه کار می روند .
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نمایش مقدار فرکانسی (  ) command frequencyکه از طریق ترمینال خارجی به درایو داده می شود .
تنظیمات :فقط خواندنی

)0.01~599.00Hz (Read only

وقتی فرکانس درایو از ترمینال آنالوگ یا  DOWN/UPبه درایو داده شود ،اگر  Lvیا خطا در این زمان رخ دهد ،مقدار فرکانس  commandدر این
پارامتر ذخیره خواهد شد.
12-55

رزرو هستند .

02-56

Release Brake Check
تنظیمات 0.000~65.000 sec. :

تنظیمات کارخانه ایی :

0.000


The parameter needs to be used with MI=55. This is to be set for the time difference of
mechanical brake delay time and actual brake operation.
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مربوط به خروجی های چند منظوره درایو  :عملکرد  : 41نقطه ی بررسی جریان ترمز
Multi-function output terminal: Function 42: Brake Current Checking Point
تنظیمات 0~100% :

02-58

تنظیمات کارخانه 0.0:

مربوط به خروجی های چند منظوره درایو  :عملکرد  : 41نقطه ی بررسی فرکانس ترمز
Multi-function output terminal: Function 42: Brake Frequency Checking Point
تنظیمات 0.00~3.00Hz :



تنظیمات کارخانه 0.00:

پارامترهای  Pr02-32, Pr02-33, Pr02-34, Pr02-57و  Pr02-58را می توان در کاربرد  craneها یا باالبرها بکار برد (دستور
 craneبا کد  42#را می توانید برای یکی از خروجی های چند منظوره  Pr.02-13/14/16/17تنظیم کنید) .



ابتدا کد  42را برای یکی از خروجی های چند منظوره  Pr.02-13/14/16/17تنظیم کنید تا اگر جریان خروجی درایو باالتر از مقدار تنظیم
شده در  ( Pr.02-33مرز تعیین شده برای جریان ) باشد و فرکانس خروجی باالتر از مقدار تنظیم شده در Pr.02-34
( مرز تعیین شده برای فرکانس ) باشد  ,این خروجی بعداز زمان تاخیر تنظیم شده در  Pr.02-32فعال شود .



در صورتیکه  Pr.02-57≠1باشد  ,اگر جریان خروجی درایو پایین تر از مقدار 02-57باشد  ،یا وقتی که فرکانس خروجی پایین تر از تنظیمات
 02-58باشد ،خروجی چند منظوره  ( Pr.02-13/14/16/17که با کد  42تنظیم شده بود ) غیر فعال می شود.



وقتی که  Pr.02-57=0باشد ،اگر جریان خروجی پایین تر از مقدار  02-33باشد  ,یا وقتی که فرکانس خروجی پایین تر از تنظیم  02-58باشد ،
خروجی چند منظوره  ( Pr.02-13/14/16/17که با کد  42تنظیم شده بود ) غیر فعال می شود.

12-71

IO Card Type

تنظیمات کارخانه :فقط خواندنی
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 ( Internal/External Multi-function Input Terminals Selectionپارامتر جدید)
تنظیمات کارخانه1 :

تنظیمات 0~4095 :



فانکشن ترمینال  virtualبرای  AUTO/OFF/HANDو  LOCAL/REMOTE mode switchingتوسط  PLCداخلی را مقدور
می سازد .



این پارامتر برای انتخاب عملکرد ترمینال های چند منظوره  MI1~MI15به صورت  Internalیا  Externalاست  .با تنظیم کارکرد ترمینال
 MIxبه صورت داخلی  ,کارکرد آن به طور خارجی غیرفعال می شود .



برای تنظیم این پارامتر مقدار باینری را به هگزدسیمال تبدیل کنید .



به طور مثال برای تنظیم  MI1, MI3, MI4به صورت ترمینال داخلی  ,تنظیمات به صورت  25دسیمال و  34hمی باشد .
5210=34h, Pr02-74=34h , bit5X25+bit4X24+bit2X22= 1X25+1X24+1X22= 32+16+4=52
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 ( Internal Terminal Statusپارامتر جدید )
تنظیمات کارخانه1 :

422
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.  می باشد34h  دسیمال و25  تنظیمات به صورت,  به صورت ترمینال داخلیMI1, MI3, MI4 به طور مثال برای تنظیم







The Local/Remote of Digital operation panel has the lowest priority
When the built in PLC has use a MIx, the original function of this MIx can still be
triggered via virtual
terminal.
Pr02-74 and Pr02-75 can both do running change.
Pr02-74 and Pr02-75 setting value are both memorized before power off.
The virtual terminal trigger can still be selected by the setting of Pr02-12 Digital Input
Operation
Setting( Pr02-12=0 N.O. or Pr02-12=1 N.C.).

423
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-61-4پارامترهای ورودی  /خروجی آنالوگ گروه : 39
03-00

انتخاب ورودی آنالوگ از نوع () AVI

تنظیمات کارخانه ای 1 :

03-01

انتخاب ورودی آنالوگ از نوع () ACI

تنظیمات کارخانه ای 0 :

03-02

انتخاب ورودی آنالوگ از نوع () AUI

تنظیمات کارخانه ای 0 :

شماره تنظیمات

شماره

عملکرد این تنظیم

عملکرد این تنظیم

تنظیمات
3

No function

7

حد گشتاور مثبت

6

مرجع فرکانس(حد سرعت در حالت کنترل گشتاور)

8

حد گشتاور منفی

1

فرمان گشتاور( حد گشتاور در حالت سرعت)

3

حد گشتاور regenerative

9

فرمان جبرانسازی گشتاور

63

حد گشتاور منفی /مثبت

4

مقدار هدف در کنترل PID

66

مقدار ورودی ترمیستورPT 100

PID target value
5

61

سیگنال فیدبک PID

 : 12 ~ 17رزرو است .

PID feedback signal
1

69

مقدار ورودی ترمیستور PTC

مقدار جبرانسازی PID
PID compensation value

14~20: Reserved
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هنگام استفاده از ورودی انالوگ به عنوان مقدار مرجع (  Pr00-20، ( PID refrenceباید روی  1تنظیم شود (ورودی انالوگ).



روش تنظیم اول  Pr03-00~ 03-02 :بعنوان ورودی مرجع  PIDیا (  ( PID refrenceروی  2تنظیم شود .
روش تنظیم دوم  Pr03-00~ 03-02 :بعنوان ورودی مرجع  ( PID refrence ( PIDروی  4تنظیم شود .



اگر همزمان  Pr.03-00/01/02را روی  2و یکی روی  4تنظیم نموده باشید  ،ورودی  AVIباالترین اولویت را برای تبدیل شدن به ورودی
مرجع  PIDدارد .در ادامه تصویری از کنترل  PIDدرایو مشاهده می کنید .



در صورت استفاده از ورودی آنالوگ به عنوان  Pr08-16 ،PID compensationباید روی  2بشود ( مرجع جبرانسازی  PIDورودی آنالوگ
است) .مقدار جبرانسازی را می توان از طریق  08-17مشاهده کرد.



وقتی مقدار آنالوگ  frequency commandیا حد سرعت  TQCاست  ،مقدار ورودی  0~±10V/4~20mAمتناظر با
 0تا ماکزیمم فرکانس خروجی است0 – max. output frequency(Pr.01-00) .



وقتی مقدار آنالوگ  ,فرمان گشتاور یا حد گشتاور است  ،مقدار ورودی  0~±10V/4~20 mAمتناظر با
 0تا ماکزیمم گشتاور خروجی است0 - max. output torque (Pr.11-27). .



در صورت استفاده از ورودی آنالوگ برای جبرانسازی گشتاور  ،مقدار متناظر برای  0~±10V/4~20mAبرابر با
 3تا مقدارگشتاور مجاز است0 – rated torque .

425

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

اگر  Pr.03-00~Pr.03-02تنظیم مشابهی داشته باشد ،دستورات مربوط به  AVIانتخاب اول برای اجرا در درایو خواهد بود.
 03-03بایاس ورودی انالوگ ( )AVIتنظیمات -100.0~100.0%:

تنظیمات کارخانه ای 1 :

برای تنظیم ولتاژ متناظر  AVIورودی انالوگ خارجی (  ) externalبکار می رود.
 03-04بایاس ورودی انالوگ ( )ACIتنظیمات -100.0~100.0%:

تنظیمات کارخانه ای 1 :

برای تنظیم ولتاژ متناظر  ACIورودی انالوگ خارجی (  ) externalبکار می رود.
 03-05بایاس ورودی انالوگ ( )AUIتنظیمات -100.0~100.0%:
برای تنظیم ولتاژ متناظر  AUIورودی انالوگ خارجی (  ) externalبکار می رود.
رابطه بین سیگنال آنالوگ ولتاژی یا جریانی ترمینال ورودی وفرکانس درایو :
به ازای ورودی آنالوگ ) 0~10V/ (4-20mAفرکانس خروجی  0تا  60 Hzمی باشد .
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تنظیمات :
0

بایاس صفر

1

پایین تر یا برابر با بایاس

2

بیشتر یا برابر با بایاس

3

مقدار قدر مطلق ولتاژ بایاس درحالیکه بعنوان (بایاس) مرکزی عمل می کند .
The absolute value of the bias voltage while serving as the center

4

بعنوان بایاس مرکز Serve bias as the center /

 در محیط پرسروصدا ،استفاده از بایاس منفی برای ایجاد حاشیه نویز مناسب است .استفاده کمتر از  2ولت برای تنظیم فرکانس کار درایو توصیه
نمی شود.
03-06

رزرو است .

03-07

بایاس منفی/مثبت در مد ()AVI

تنظیمات کارخانه ای 0 :

03-08

بایاس منفی/مثبت در مد ()ACI

تنظیمات کارخانه ای 0 :

03-09

بایاس منفی/مثبت در مد ()AUI

تنظیمات کارخانه ای 0 :
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تنظیمات کارخانه ای 3 :

03-10

استفاده از ورودی آنالوگ برای  RUNشدن درایو در جهت REV

تنظیمات

 : 3فرکانس منفی موثر نیست .حرکت در جهت  FWD/REVاز طریق صفحه کلید دیجیتال یا ترمینال خارجی
(  ) externalکنترل می شود.
 : 2فرکانس منفی موثر است .فرکانس مثبت = راستگرد  FWD؛ فرکانس منفی = دور معکوس . REV
جهت حرکت موتور بوسیله صفحه کلید یا ترمینال های خارجی (  ) externalقابل تغییر نیست.



با استفاده از پارامتر  03-10می توان امکان تغییر جهت حرکت موتور را با فرکانس منفی (بایاس منفی و گین ) که به ورودی انالوگ  AVIیا
ACI
اعمال می شود  ,را فعال کرد  .به جز AUI



برای فعال کردن تغییر جهت با فرکانس منفی به صورت زیر عمل کنید :
. Pr.03-10=1 .2
 .1مد بایاس در  , 03-08 , 03-07در  4: Serve bias as the centerتنظیم کنید .
 .0اگر ورودی آنالوگ منفی باشد  ,فرکانس نیز منفی می شود  ( .تغییر دور در جهت معکوس )


اگر  Pr.03-18=1باشد  ,اگر حاصلجمع منفی بشود  ,در این پارامتر می توان تعیین کرد که جهت تغییر کند یا خیر  ( .رجوع به ) 3-18
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تنظیمات -500.0 ~ 500.0 ℅ :

تنظیمات کارخانه ای

100:
03-12

گین ورودی انالوگ ()ACI

تنظیمات -500.0 ~ 500.0 ℅ :

تنظیمات کارخانه ای :

100
03-13

گین ورودی انالوگ مثبت ()AUI

تنظیمات -500.0 ~ 500.0 ℅ :

تنظیمات کارخانه ای :

100
03-14

گین ورودی انالوگ منفی ()AUI

تنظیمات -500.0 ~ 500.0 ℅ :

تنظیمات کارخانه ای :

100
تنظیمات

پارامترهای  03-03تا  03-14وقتی بکار می رود که مرجع فرکانس درایو سیگنال انالوگ ولتاژی یاجریانی است.

 در شکل های زیر نحوه ی تغییر بایاس ورودی آنالوگ و پارامترهای مربوط به این تغییرات ذکر شده است .
 توجه  :در تمامی نمودارهای زیر خط مشکی بدون بایاس و خط طوسی با بایاس است .
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℅Pr.03-03=10
Pr.03-07 ~ 09 : 1
 : 0بایاس صفر
 : 1پایین تر یا برابر با بایاس
 : 2بیشتر یا برابر با بایاس
 : 3مقدار قدر مطلق ولتاژ بایاس درحالیکه بعنوان (بایاس) مرکزی عمل می کند .
The absolute value of the bias voltage while serving as
the center
 : 4به عنوان بایاس مرکز Serve bias as the center /

Pr.03-10 : 0
 : 0فرکانس منفی موثر نیست .حرکت در جهت  FWD/REVاز طریق صفحه
کلید دیجیتال یا ترمینال خارجی (  ) externalکنترل می شود.
 : 1فرکانس منفی موثر است .فرکانس مثبت = راستگرد  FWD؛ فرکانس منفی =
دور معکوس . REV
جهت حرکت موتور بوسیله صفحه کلید یا ترمینال های خارجی
(  ) externalقابل تغییر نیست.
℅ = 100گین ورودی انالوگ (Pr.03-11 :)AVI

℅Pr.03-03=10
Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 0
℅Pr.03-11=100
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Pr.03-03=10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 0
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03=10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 0
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03=10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03=10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=100℅
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Pr.03-03=10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03=10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03= -10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 0
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03= -10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 0
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03= -10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 0
Pr.03-11=100℅
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Pr.03-03= -10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 0
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03= -10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03= -10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03= -10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=100℅

Pr.03-03= -10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=100℅
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Pr.03-03= -10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 0
Pr.03-11=111.1℅
10/9=111.1℅
Pr.03-03= 10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 0
10/9=111.1℅

Pr.03-11=111.1℅

Pr.03-03= 10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 0
Pr.03-11=111.1℅

10/9=111.1℅

Pr.03-03= 10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 0
Pr.03-11=111.1℅

10/9=111.1℅

Pr.03-03= 10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=111.1℅
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Pr.03-03= 10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=111.1℅

10/9=111.1℅

Pr.03-03= 10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=111.1℅

10/9=111.1℅

Pr.03-03= 10℅
Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 1
Pr.03-11=100 ℅

10/9=111.1℅

Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 0

Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 0
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Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 0

Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 0

Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 1

Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 1
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Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 1

Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 1

Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 0
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت
℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت
( Pr.03-13 = 100℅ )AUIگین ورودی آنالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-14 = 100گین ورودی انالوگ منفی ()AUI
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Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 0
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت

FWD

)

℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-13 = 100گین ورودی آنالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-14 = 100گین ورودی انالوگ منفی ()AUI

Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 0
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت

FWD

)

℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-13 = 100گین ورودی انالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-14 = 100گین ورودی انالوگ منفی ()AUI

Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 0
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت
℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-13 = 100گین ورودی انالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-14 = 100گین ورودی انالوگ منفی ()AUI
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Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 1
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت

FWD

)

℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-13 = 100گین ورودی انالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-14 = 100گین ورودی انالوگ منفی ()AUI

Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 1
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت

FWD

)

℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-13 = 100گین ورودی انالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-14 = 100گین ورودی انالوگ منفی ()AUI

Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 1
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت
℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژآنالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.00-13 = 100گین ورودی انالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-14 = 100گین ورودی انالوگ منفی ()AUI
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Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 1
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت

) FWD

℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژآنالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-13 = 100گین ورودی انالوگ مثبت ()AUI
℅ Pr.03-14 = 100گین ورودی انالوگ منفی ()AUI

Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 0
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت

FWD

)

℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI

Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 0
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت
℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI
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Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 0
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت

) FWD

℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI

Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 0
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت

) FWD

℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI

Pr.03-07 ~ 09 : 1
Pr.03-10 : 1
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت
℅Pr.03-05 = 10

بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI
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Pr.03-07 ~ 09 : 2
Pr.03-10 : 1
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت
℅Pr.03-05 = 10

) FWD

بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI

Pr.03-07 ~ 09 : 3
Pr.03-10 : 1
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت

FWD

)

℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI

Pr.03-07 ~ 09 : 4
Pr.03-10 : 1
 ( Pr.00-21=0کنترل جهت چرخش از طریق کی پد و  runدر جهت
℅ Pr.03-05 = 10بایاس ورودی ولتاژ آنالوگ مثبت ()AUI
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03-15

زمان فیلتر ورودی انالوگ ()AVI

تنظیمات 0.00 ~ 20.00 sec :

تنظیمات کارخانه ای 0.01:

03-16

زمان فیلتر ورودی انالوگ ()ACI

تنظیمات 0.00 ~ 20.00 sec :

تنظیمات کارخانه ای 0.01:

03-17

زمان فیلتر ورودی انالوگ (AUI

تنظیمات 0.00 ~ 20.00 sec :

تنظیمات کارخانه ای 0.01:

 این تاخیرهای ورودی را می توان برای فیلترکردن نویز سیگنال آنالوگ بکار برد.
 وقتی تنظیمات ثابت زمانی بزرگ باشد ،کنترل پایدار اما واکنش کند خواهد بود .وقتی تنظیم ثابت زمانی کوچک باشد ،واکنش کنترل سریعتر خواهد
بود اما کنترل ناپایدار است .برای یافتن مقدار مناسب  ،تنظیمات طبق شرایط سیستم یا پایداری نیاز به تنظیم دارد .
03-18
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای 3 :

تابع جمع ورودی های انالوگ
 : 3غیرفعال ( ) AVI , ACI , AUI
 : 2فعال


اگر  Pr.03-18در  0تنظیم شود و تنظیمات ورودی انالوگ مشابه باشد  ،اولویت برای ( AVI , ACI
 ) , AUIبصورت  AVI>ACI>AUIاست.



اگر  Pr.03-18=1باشد :

443

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

03-19

www.deltakaran.com

Treatment to 4-20mA Analog Input Signal Loss

تنظیمات کارخانه ای 0 :

عملکرد درایو در مقابل قطع سیگنال ورودی انالوگ 4-20 mA
تنظیمات

 :3غیر فعال
 :2ادامه کار درایو با آخرین فرکانس تنظیم شده
 :1کاهش سرعت و توقف
 :0توقف فوری و نمایش ACE



این پارامتر رفتار درایو را وقتی که سیگنال  4-20 Maقطع شود  ,تعیین می کند  ،در صورتیکه
) AVIc(Pr.3-28=2و ) ACIc(03-29=0باشد .



اگر  03-28روی  1تنظیم نشده باشد  ،یعنی ورودی در ترمینال  0-10 , AVIیا  0-20 Maاست .بنابراین پارامتر
 03-19غیرفعال خواهد بود .



اگر  3-29روی  2تنظیم شده باشد  ،یعنی ورودی در ترمینال  ACIبرای  23-3ولت است .بنابراین پارامتر
 03-19غیرفعال خواهد بود .



اگر تنظیمات روی  2یا  1باشد  AnL warning ،را در صفحه کلید نمایش داده و چشمک زن خواهد بود تا زمانی که قطعی سیگنال ACI
برطرف شود یا درایو متوقف شود .

444

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام



www.deltakaran.com

در صورتیکه درایو  STOPشود و علت رخداد  warningبرطرف شود  warning ,هم برطرف می شود .
03-20

خروجی چند منظوره ) AFM1 ( 2

تنظیمات 0 ~ 23 :

تنظیمات کارخانه ای 3 :

03-23

خروجی چند منظوره ) AFM2 ( 2

تنظیمات 0 ~ 23 :

تنظیمات کارخانه ای 3 :

تنظیمات

عملکرد

3

فرکانس خروجی (هرتز)

2

فرکانس مرجع (هرتز)

توضیحات
Max. frequency Pr.01-00 is regarded as 100%.
حداکثر فرکانس و 233 ℅ , Pr.01-00در نظر گرفته می شود .

Frequency command

Max. frequency Pr.01-00 is regarded as 100%.
حداکثر فرکانس  233 ℅ , Pr.01-00در نظر گرفته می شود .

1

سرعت موتور ( هرتز )

0

جریان خروجی

(2.5 X rated current) is regarded as 100%

4

ولتاژ خروجی

(2 X rated voltage) is regarded as 100%

5

ولتاژ DC BUS

450V (900V)=100%

6

ضریب توان

-1.000~1.000=100%

7

توان

8

گشتاور خروجی

9

AVI

℅0 ~ 10V= 0 ~ 100

23

ACI

℅0 ~ 20mA = 0 ~ 100

600Hz is regarded as 100%

Rated power is regarded as 100%
Full-load torque is regarded as 100%
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℅-10 ~ 10 = 0 ~ 100

22

AUI

21

جریان محور ) Iq ( q

(2.5 X rated current) is regarded as 100%

20

مقدار فیدبک محور ) Iq ( q

(2.5 X rated current) is regarded as 100%

24

جریان محور ) Id ( d

(2.5 X rated current) is regarded as 100%

25

مقدار فیدبک محور ) Id ( d

(2.5 X rated current) is regarded as 100%

26

ولتاژ محور ) Vq ( q

℅250V(500V)=100

27

ولتاژ محور ) Vd ( d

℅250V(500V)=100

28

فرمان گشتاور

29

فرمان فرکانس PG2

13

خروجی برای کنترل CANopen

12

خروجی انالوگ RS485

11

خروجی انالوگ برای کارت ارتباطی

10

خروجی جریان  /ولتاژ ثابت

Rated torque is regarded as 100%
Max. frequency Pr.01-00 is regarded as 100%.
برای خروجی انالوگ CANopen
برای خروجی ارتباطی ( , CMC-EIP01 , CMC-MOD01
) CMC-DN01 , CMC-PN01
برای خروجی ارتباطی ( , CMC-EIP01 , CMC-MOD01
) CMC-DN01 , CMC-PN01
سطح خروجی سیگنال آنالوگ ولتاژی یا جریانی از طریق  Pr.03-32و
 Pr.03-33کنترل می شود .
 %233 ~ 3پارامتر  Pr.03-32متناظر با  3تا  23ولت  AFM1است.
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14

رزرو است

15

CAN & 485 output

03-21

گین خروجی انالوگ ) AFM1 ( 2

تنظیمات 0-500.0℅ :

03-24

گین خروجی انالوگ ) AFM2 ( 1

تنظیمات 0-500.0 ℅:

تنظیمات کارخانه ای 100.0 :
تنظیمات کارخانه ای 100.0 :



برای تنظیم سطح ولتاژ انالوگ (  ) Pr.03-20در ترمینال خروجی  AFMبه کار می رود .



This parameter is set the corresponding voltage of the analog output 0
03-22

خروجی انالوگ  2وقتی که جهت  REVانتخاب شده است ) AFM1 ( .

تنظیمات کارخانه ای 3 :

03-25

خروجی انالوگ  1وقتی که جهت  REVانتخاب شده است ) AFM2 ( .

تنظیمات کارخانه ای 3 :

تنظیمات :
0: Absolute value in REV direction
1: Output 0V in REV direction; output 0-10V in FWD direction
2: Output 5-0V in REV direction; output 5-10V in FWD direction
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تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

تنظیمات -100.00 ~ 100.00 ℅ :

مثال  :2اگر  AFM2 0-10Vرا به عنوان فرکانس خروجی در نظر بگیرید  ،معادله خروجی عبارت است از :

مثال : 1اگر  AFM2 0-20mAرا به عنوان فرکانس خروجی در نظر بگیرید  ،معادله خروجی عبارت است از :

مثال  : 0اگر  AFM2 4-20mAرا به عنوان فرکانس خروجی در نظر بگیرید  ،معادله خروجی عبارت است از :
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تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

انتخاب AVI
0: 0-10V
1: 0-20mA
2: 4-20mA

03-29
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

انتخاب ACI
0: 4-20mA
1: 0-10V
2: 0-20mA


03-30

با تغییر  , input modeحتما سوییچ ترمینال خارجی ) (SW3, SW4را چک کنید که مطابق با تنظیمات  Pr.03-28~03-29باشد .
وضعیت ترمینال های خروجی تحت کنترل  plcداخلی

کنترل وضعیت ترمینال های خروجی آنالوگ PLC



تنظیمات کارخانه ای ## :

تنظیمات 0 ~ 65535 :

 Pr.03-30وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره خارجی (  ) externalرا نشان می دهد که با  PLCاستفاده شده است .
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برای مثال  :اگر  Pr.02-30مقدار  0002hرا نمایش دهد  ،یعنی  AFM1و  AFM2بوسیله  PLCبکار می روند .

03-31

خروجی AFM2 0-20mA

تنظیمات کارخانه ای 0 :
0: 0-20mA output

تنظیمات

1: 4-20mA output
03-32

تنظیم سطح خروجی AFM1 DC

03-33

تنظیم سطح خروجی AFM2 DC

تنظیمات

℅ 0.00 ~ 100.00

03-34

رزرو است .

تنظیمات کارخانه ای 0 :
تنظیمات کارخانه ای 0 :

03-35

زمان خروجی فیلتر AFM1

تنظیمات کارخانه ای 0.01 :

تنظیمات  0.00 ~ 20.00 :ثانیه

03-36

زمان خروجی فیلتر AFM2

تنظیمات کارخانه ای 0.01 :

تنظیمات  0.00 ~ 20.00 :ثانیه

03-37
~

رزرو است .

03-43
03-44

MO by AI level

تنظیمات کارخانه ای 0 :

0: AVI
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1: ACI
2: AUI
03-45

AI Upper level

تنظیمات کارخانه ایی 50% :

تنظیمات -100%~100% :
03-46

AI Lower level

تنظیمات کارخانه ایی 50% :

تنظیمات -100%~100% :
از  03-44و  03-45و  03-46به همراه یکی از ترمینال های خروجی استفاده می شود  .به این منظور ترمینال خروجی را
روی  67تنظیم کنید .
ترمینال خروجی وقتی که ورودی آنالوگ بیشتر یا کمتر از مقادیر  03-44و  03-45باشد  ,عمل می کند .
*AI Upper level must be higher than AI Lower level
03-47
~
03-49
03-50

رزرو است .
تنظیمات کارخانه ای 3 :

انتخاب منحنی ورودی انالوگ
تنظیمات :

0: Regular Curve
1: 3 point curve of AVI
2: 3 point curve of ACI
3: 3 point curve of AVI & ACI
4: 3 point curve of AUI
5: 3 point curve of AVI & AUI
6: 3 point curve of ACI & AUI
7: 3 point curve of AVI & ACI & AUI
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تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

 / AVI Low Pointنقطه ی پایین
03-28=0, 0.00~10.00V
03-28≠0, 0.00~20.00mA

03-52
تنظیمات
03-53
تنظیمات

 / AVI Proportional Low Pointنقطه ی میانی تناسب

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

-100.00~100.00%
تنظیمات کارخانه ای 5.00 :

 / AVI Mid Pointنقطه ی میانی
03-28=0, 0.00~10.00V
03-28≠0, 0.00~20.00mA

03-54
تنظیمات
03-55
تنظیمات

 / AVI Proportional Mid Pointنقطه ی میانی تناسب

تنظیمات کارخانه ای 50.00 :

-100.00~100.00%
تنظیمات کارخانه ای 10.00 :

 / AVI High Pointنقطه ی باال
03-28=0, 0.00~10.00V
03-28≠0, 0.00~20.00mA

03-56
تنظیمات

 / AVI Proportional High Pointنقطه ی باالی تناسب

تنظیمات کارخانه ای 100.00 :

-100.00~100.00%


اگر  Pr.03-28=0باشد  ,تنظیمات  10-0 , AVIولت بوده و واحد ولتاژ است .



اگر  Pr.03-28≠0باشد  ,تنظیمات  0-20 , AVIیا  4-20میلی امپر بوده و واحد جریان است .



اگر مرجع فرکانس از طریق ورودی  AVIآنالوگ باشد  ,مقدار  100درصد مطابق با  Fmaxاست ,
(  Pr.01-00مربوط به فرکانس ماکزیمم )



برای تنظیم  3پارامتر  , Pr.03-51 , Pr.03-53 , Pr.03-55باید ترتیب زیر را رعایت کنید :
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 . Pr.03-51 < Pr.03-53 < Pr.03-55برای پارامترهای  Pr.03-52 , Pr.03-54 , Pr.03-56محدودیتی وجود
ندارد و بین  2نقطه رابطه ی خطی وجود دارد  ACI .و  AUIنیز مانند  AVIاست .


اگر مقدار ورودی انالوگ  AVIکمتر از مقدار تنظیمات  LOW POINTباشد در صد خروجی برابر با  0درصد
خواهد شد .
به طور مثال  :اگر  P03-51 = 1Vو ℅ P03-52 = 10باشد  ,اگر ورودی  AVIکمتر از  1ولت باشد ,
خروجی برابر با ℅ 0می شود  .اگر ورودی  AVIبین  1~1.1ولت نوسان داشته باشد ،فرکانس خروجی درایو بین
 0~10%خواهد بود.

03-57
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای 4.00 :

ACI Low Point
Pr.03-29=1, 0.00~10.00V
Pr.03-29≠1, 0.00~20.00mA

03-58
تنظیمات
03-59
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

ACI Proportional Low Point
-100.00~100.00%

تنظیمات کارخانه ای 12.00 :

ACI Mid Point
03-29=1, 0.00~10.00V
03-29≠1, 0.00~20.00mA

03-60
تنظیمات
03-61
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای 50.00 :

ACI Proportional Mid Point
-100.00~100.00%
ACI High Point
 03-29=1, 0.00~10.00Vو

تنظیمات کارخانه ای 20.00 :
03-29≠1, 0.00~20.00mA
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تنظیمات کارخانه ای 100.00 :

ACI Proportional High Point
-100.00~100.00%



اگر  Pr.03-29=1باشد ،تنظیمات  ACIروی  0-10ولت بوده و واحد آن ولتاژ است.



اگر  Pr.03-29≠0باشد تنظیمات  ACIروی  0-20یا  4-20میلی امپر بوده و واحد آن جریان است .



اگر مرجع فرکانس از تنظیمات ورودی  ACIآنالوگ باشد  ,مقدار  100درصد ورودی مطابق با  Fmaxاست  Pr.01-00 ( ,مربوط به فرکانس
ماکزیمم )



برای تنظیم  3پارامتر  , Pr.03-61 , Pr.03-59 , Pr.03-57باید ترتیب زیر را رعایت کنید :
. Pr.03-57 < Pr.03-59 < Pr.03-61

برای پارامترهای  Pr.03-58 , Pr.03-60 , Pr.03-62محدودیتی وجود ندارد و بین  2نقطه رابطه ی خطی وجود دارد


اگر مقدار ورودی انالوگ  ACIکمتر از مقدار تنظیمات  LOW POINTبشود  ,در صد خروجی برابر با  0درصد می شود .



به طور مثال  :اگر  P03-57 = 2mAو ℅ P03-58 = 10باشد  ,اگر ورودی  ACIکمتر از  2میلی آمپر باشد  ,خروجی برابر با ℅0
می شود  .اگر ورودی  ACIبین  2تا  2.1میلی آمپر نوسان داشته باشد ،فرکانس خروجی درایو بین  0تا  10درصد خواهد بود.

03-63
تنظیمات
03-64
تنظیمات
03-65
تنظیمات

Positive AUI Voltage Low Point

تنظیمات کارخانه ای 0.00:

0.00 ~ 10.00 V
Positive AUI Voltage Proportional Low Point

تنظیمات کارخانه ای 0.00:

℅ 0.00 ~ 100.00
تنظیمات کارخانه ای 5.00 :

Positive AUI Voltage Mid Point
0.00~10.00V
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Positive AUI Voltage Proportional Mid Point

تنظیمات کارخانه ای 50.00 :

0.00~100.00%
تنظیمات کارخانه ای 10.00 :

Positive AUI Voltage High Point
0.00~10.00V

Positive AUI Voltage Proportional High Point

تنظیمات کارخانه ای 100.00 :

-100.00~100.00%


وقتی ولتاژ مثبت  AUIبرای فرکانس تنظیم شود 233 ،درصد متناظر با حداکثر فرکانس است و موتور در جهت
 FWDکار می کند Pr.01-00 ( .مربوط به فرکانس ماکزیمم )



سه نقطه ولتاژ مثبت  AUIرا میتوان طبق تقاضا کاربر در ولتاژ تنظیم کرد ،هیچ حد تنظیمی برای نقاط AUI
وجود ندارد.

03-69
تنظیمات
03-70
تنظیمات
03-71
تنظیمات
03-72
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Negative AUI Voltage Low Point
-10.00~0.00V
Negative AUI Voltage Proportional Low Point

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

-100.00~100.00%
تنظیمات کارخانه ای -5.00 :

Negative AUI Voltage Mid Point
-10.00~0.00V
Negative AUI Voltage Proportional Mid Point
-100.00~100.00%
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تنظیمات کارخانه ای -10.00 :

Negative AUI Voltage High Point
-10.00~0.00V

تنظیمات

تنظیمات
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Negative AUI Voltage Proportional High Point

تنظیمات کارخانه ای -100.00 :

-100.00~100.00%

وقتی ولتاژ منفی  AUIبه عنوان مرجع فرکانس تنظیم می شود 100 ،درصد متناظر با حداکثر فرکانس
) (Pr.01-00 Max. operation frequencyاست و موتور در جهت  REVکار می کند .



سه پارامتر ) (Pr03-69, Pr03-71 and Pr03-73باید به ترتیب تنظیم شوند . P03-69 < P03-71 < P03-73 :



برای پارامترهای ) (Pr03-70, Pr03-72 , Pr03-74محدودیتی وجود ندارد و بین  2نقطه رابطه ی خطی وجود دارد .



اگر مقدار ورودی منفی  AUIکوچکتر از  Low point value 03-69شود  ,مقدار خروجی به درصد  0می شود .
برای مثال  :اگر  Pr03-69= -1Vو  P03-64 = 10%شود  ,مقدار خروجی  0درصد می شود تا زمانیکه مقدار  AUIبزرگتر از  -1شود .
اگر ورودی  AUIبین  -1Vتا  -1.1Vنوسان کند  ,تغییرات فرکانس خروجی درایو نیز بین  0تا  10درصد است .

Three of the negative voltage AUI points can be set according to user’s demand on voltage and
proportion, there is no setting limit for AUI points

.

.
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 -62-5پارامترهای گروه  34برای کنترل سرعت و موقعیت چند مرحله ایی :

تنظیمات :


ترمینال های ورودی چند منظوره ( رجوع به پارامترهای  Pr.02-01 ~ 02-08و  Pr.02-26 ~ 02-31با تنظیمات  1تا ) 4
برای انتخاب سرعت چند مرحله ایی درایو ( حداکثر  15سرعت ) به کار می رود  .مقدار این سرعت ها از طریق
 Pr.04-00 ~ 04-14تعیین می شود .



فرمان  run/stopاز طریق ترمینال های خارجی  /کی پد دیجیتال  /ارتباط شبکه از طریق پارامتر  Pr.00-21تعیین می شود .



هریک از سرعت های چند مرحله ایی در حال کار درایو نیز می تواند در  0.0 ~ 599.00 Hzتنظیم شود .



در شکل زیر کنترل سرعت درایو به صورت چند مرحله ایی نشان داده شده است :
 .1پارامترهای  Pr.04-00 ~ 04-14برای تنظیم سرعت چند مرحله ایی است  ( .برای تنظیم سرعت هر مرحله )
 .2پارامترهای  Pr.02-01 ~ 02-08 , 02-26 ~ 02-31برای تنظیم ترمینال های ورودی چند منظوره است  .که باید از  1تا  4تنظیم شوند تا از
ورودی های دیجیتال بتوان به عنوان کنترل سرعت چند مرحله ایی استفاده کرد .


پارامترهای مربوطه  01-22 :فرکانس  02-01 , JOGاولین ورودی چند منظوره (  02-02 , ) MI1دومین ورودی چند منظوره ( , ) MI2
 02-03سومین ورودی چند منظوره (  02-04 , ) MI3چهارمین ورودی چند منظوره ( ) MI4
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پارامترهای مربوطه

توضیحات

01-22

فرکانس JOG

02-01

اولین ورودی چند منظوره ( ) MI1

02-02

دومین ورودی چند منظوره ( ) MI2

02-03

سومین ورودی چند منظوره ( ) MI3

02-04

چهارمین ورودی چند منظوره ( ) MI4
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پارامترهای مربوط به تعیین موقعیت چند مرحله ایی :



تنظیمات :



برای اجرای مراحل فوق و اجرای کنترل موقعیت توسط ورودی های دیجیتال باید پارامترهای  Pr.02-01 ~ 02-08بر روی 34

(سوییچ بین کنترل چند مرحله ای موقعیت و کنترل چند مرحله ایی سرعت ) و یا  ( 36فعال نمودن ) multi-step position learning
تنظیم شود .
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برای رسیدن به موقعیت هدف از ترمینال ورودی  ,پارامتر ترمینال ورودی را به این صورت تنظیم کنید :
 Pr.02-04=4 , Pr.02-03=3 , Pr.02-02=2 , Pr.02-01=1با انتخاب پوزیشن هدف  P2Pبا سرعت چندمرحله ایی می توان درایو را کنترل
کرد .
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پارامترهای  Pr.04-50 ~ Pr.04-69مربوط به بافر  PLCداخلی درایو  C2000است  .کاربر می تواند این پارامترها را از کی پد تنظیم کند و مقدار آن
را در برنامه  PLCداخلی بخواند .



به طور مثال با آپلود برنامه  ISPsoftبه  PLCداخلی درایو و دستور  RPRمی توان مقدار پارامتر  4-60را خواند 16#3C - 16#4 .و16#043C

463

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

464

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

465

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

0 : تنظیمات کارخانه ایی

0~65535 : تنظیمات

.  در نظر گرفته شده استPLCAPP00~PLCAPP29  برایPr04-70~Pr04-99 پارامترهای

The Pr 04-70~Pr04-99 are user definition parameters. All 30 PLC APP parameters can
be combined
with PLC programming for variety application.
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 -62-1پارامترهای گروه  : 35پارامترهای موتور
05-00

اتوتیون موتور

تنظیمات

 : 1بدون عملکرد

تنظیمات کارخانه ای 0:

 Rolling test for induction motor (Rs, Rr, Lm, Lx, no-load current) : 1تست رولینگ موتور القایی
( در حالت بی باری) ][motor running
 Static test for induction motor : 2تست استاتیک موتور القایی ][motor not running
 : 3بدون عملکرد
 Dynamic test for PM motor magnetic pole : 4تست دینامیک موتور مغناطیسی دایم PM
][motor running
 Dynamic test for PM (SPM) motor : 5تست دینامیک موتور [motor running] PM
[motor running] Rolling test for IM motor flux curve : 6
[motor running] FOC Sensorless inertia estimation : 12
Static test for PM(IPM) motor: 13

موتورهای القایی :


در تنظیم شماره  1موتور بیش از یک دور می زند و در شماره  4,5,6,12موتور کمتر از یک دور می زند .



با فشردن کلید  RUNدرایو شروع به اتوتیون می کند  .پس از اتمام اتوتیون مشخصات موتور در پارامترهای درایو ذخیره می شود .



مقادیر اندازه گیری شده به طور اتوماتیک در پارامترهای موتور  ( 1جریان بی باری  ) Pr.05-05 ~ 05-09,Rs,Rr,Lm,Lx,و پارامترهای موتور2
(  Pr.05-17تا  )Pr.05-21ذخیره می شود .

برای آغاز اتوتیون در تست رولینگ ( تست چرخشی ) :
 .1درایو را ریست کرده تا به تنظیمات کارخانه ایی بازگردد و از سیم بندی صحیح اطمینان حاصل کنید .
 .2قبل از اجرای اتوتیون  ,از بی باری موتور و آزادبودن شفت موتور اطمینان حاصل کنید .اگر بار را نمی توانید از موتور جدا کنید توصیه می شود
تنظیمات را روی حالت  2قرار دهید .
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 .3در حالتی که  Pr.05-00را روی  1تنظیم کنید با فشردن کلید  runدرایو اتوتیون را آغاز خواهد کرد  .توجه داشته باشید که با فشردن کلید
 runموتور شروع به چرخش می کند .
 .4با کامل شدن اتوتیونینگ  ,مقادیر اندازه گیری شده که به طور اتوماتیک در پارامترهای (  ) Pr.05-05 ~ 05-09موتور  1و
(  ) Pr.05-17 ~ 05-21و موتور  2ثبت می شود را چک کنید .
 .5مدار مکانیکی معادل :

 اگر  Pr.05-00را روی  2تنظیم کنید ( تست استاتیک )  ,کاربر باید خود مقدار جریان بی باری را در  Pr.05-05برای موتور  1و در Pr.05-17
برای موتور  2تنظیم کند .


اگر  Pr.05-00را روی  6تنظیم کنید تست رولینگ برای منحنی شار موتور  IMآغاز می شود  .توجه داشته باشید در حالتی که درایو بر روی
کنترل  FOC/TQC Sensorlessباشد از این فانکشن می توان استفاده نمود .
کاربر می تواند پس از تنظیمات ابتدایی زیر اتوتیون درایو را آغاز کند :
 )1پارامترهای  05-01~05-04 , 01-02 , Pr.01-01را می توانید بر اساس مشخصات پالک موتور تنظیم کنید .
 Pr.05-00 )2را روی  6تنظیم کرده و کلید  runرا برای آغاز اتوتیون فشار دهید  .از بی باری موتور قبل از تنظیم  Pr.05-00روی  6و
اجرای اتوتیون اطمینان حاصل کنید .

468

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام



www.deltakaran.com

اگر  Pr.05-00را روی  12تنظیم کنید درایو اینرسی بار را در حالت کنترل  FOC Sensorlessبرای موتور  IMاندازه گیری می کند  .این
فانکشن در حالتی که درایو در مد کنترل  FOC/TQC sensorlessاست قابل استفاده هست .
کاربر می تواند پس از تنظیمات ابتدایی زیر اتوتیون درایو را آغاز کند :

 توجه داشته باشید  :قبل از تنظیم  Pr.05-00روی  12مقدار  Lx , Lm , Rr , Rsو جریان بی باری موتور را در درایو تعیین کرده باشید .
و تنظیمات زیر را در آن انجام دهید :
 Pr.00-10=2 .1تنظیم شود ( مد گشتاور )
 Pr.00-13=2 .2تنظیم شود ( مد گشتاور حلقه باز ) TQCPG ,
 Pr.05-00=12 .3تنظیم شود تا با فشردن کلید  runاندازه گیری گشتاور  FOC Sensorlessآغاز شود .
 .4با اتمام اندازه گیری اینرسی می توانید مقدار آن را در  Pr.11-01چک کنید .
تنظیمات مد : FOC Sensorless
 Pr.00-10=0 .1تنظیم شود ( مد سرعت )
 Pr.00-11=5 .2تنظیم شود ( مد ) FOC Sensorless
.3

بیت صفرم پارامتر  Pr.11-00را برابر با  1تنظیم کنید .
( از فانکشن گین  ASRبرای تنظیم اتوماتیک پهنای باند  ASRدر  Pr.11-03 , 11-04 , 11-05استفاده کنید ) .

نکات مهم :
 در مد کنترلی  , torque/vectorتوصیه می شود موتور ها به صورت موازی نباشند .
 در صورتیکه توان نامی موتور از توان نامی درایو بیشتر باشد توصیه می شود که از مد کنترلی  torque/vectorاستفاده نشود .
 در صورتیکه دو موتور را اتوتیون می کنید  ,باید ترمینال های ورودی چند کاربری را روی تنظیمات  14قرار دهید
یا در پارامتر  Pr.05-22موتور  1یا  2رو انتخاب کنید .
 جریان بی باری معموال  21تا  51درصد جریان نامی است .
 سرعت نامی نمی تواند بزرگتر یا برابر با مقدار  120f/pباشد  = f ( .فرکانس نامی در  Pr.01-01/01-35است
 = p ,تعداد قطب های موتور در ) Pr.05-04/05-16
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موتور های ( PM ( Permanent Magnet


 Pr.05-00را روی  5یا  13تنظیم کنید و  Runرا فشار داده تا درایو شروع به اتوتیون موتور  PMکند .مقدارهای اندازه گیری شده در
)  Pr.05-40/41 ( Ld/Lq ) , Pr.05-39 ( Rsو  ( Pr.05-43پارامتر  Keموتور  ) PMنوشته می شود .
برای آغاز اتوتیون موتور  PMدر رولینگ تست :
 .1درایو را ریست کرده تا به تنظیمات کارخانه ایی بازگردد و از سیم بندی صحیح اطمینان حاصل کنید .
 .2برای موتور  PMیا  Pr.05-33=1 , SPMو برای موتور  Pr.05-33=2 IPMقرار دهید و مطابق جدول زیر کلیه مشخصات موتور را در
پارامترهای
زیر وارد کنید :
Pr.05-33

1

Pr.05-34

جریان نامی موتور

Pr.05-35

تون نامی موتور

Pr.05-36

سرعت نامی موتور

Pr.05-37

تعداد قطب های موتور

زمان  accel/decal timeباید بر اساس ظرفیت موتور تعیین شود .
 Pr.05-00 .3را روی  5تنظیم نموده و کلید  runرا فشرده تا اتوتیون موتور  PMآغاز بشود  .توجه داشته باشید با فشردن  RUNموتور شروع
به چرخیدن می کند .
 .4پس از اتمام اتوتیون مقادیر اندازه گیری شده در پارامترهای  Pr.05-39 ~ 05-41و  Pr.05-43ذخیره می شود .


اگر  Pr.05-00را روی  4تنظیم کنید  ,با فشردن کلید  runدرایو شروع به اتوتیون زاویه آفست  PGموتور  PMمی کند .
و مقدار اندازه گیری شده را در  Pr.05-42به طور اتوماتیک ذخیره می کند .

 نکته  : 1برای اجرای اتوتیون مبدا زاویه  PGموتور  PMاز تنظیمات صحیح انکدر در (  ) Pr.10-00 , 10-01 , 10-02اطمینان حاصل کنید ,
در غیر این صورت در اندازه گیری مبدا  PGخطا رخ خواهد داد و  motor stallرخ خواهد داد .
 نکته  : 1در صورتیکه موتور در خالف جهتی که فرمان دادید شروع به چرخش نمود  ,یکی از  UVWها را جا به جا کنید و جستجوی مبدا PG
را مجدد انجام دهید  .این اتفاق زمانی رخ می دهد که در اندازه گیری مبدا  PGخطا رخ داده باشد .
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اتوتیون برای اندازه گیری مقدار زاویه ی آفست  PGدر موتور : PM
 .1پارامتر  05-00را روی  5تنظیم کنید و کلید  runرا بفشارید و یا ابتدا به صورت دستی مقادیر پارامترهای
 Pr.01-01 , 05-34 ~ 05-41و  05-43را تنظیم کنید .
 .2توجه داشته باشید که پیش از آغاز اتوتیون موتور بی بار شده باشد .
 .3توجه داشته باشیدبا تنظیم  Pr.05-00 =4و آغاز اتوتیون با فشردن کلید  runموتور شروع به چرخش می کند .
 .4پس از اتمام اتوتیون زاویه ی آفست ذخیره شده در  Pr.05-42را چک کنید .


پس از اتمام اتوتیون موتور  PMو تنظیم مد کنترلی  ,حتما یک بار درایو را خاموش و روشن کنید و مطمئن شوید که درایو براساس مقادیر تنظیم
شده کار می کند .
05-01

جریان بار کامل موتور القایی ) A ( 1

تنظیمات

بین  41تا  121درصد از جریان نامی درایو

واحد  :آمپر

تنظیمات کارخانه ایی ## :

این تنظیمات باید براساس جریان نامی موتور که برروی پالک آن نوشته شده  ,انجام شود  .تنظیمات کارخانه ایی به صورت
جریان نامی  90% Xاست .
برای مثال در یک موتور  ) 5.5 KW ( 7.5HPجریان نامی  15آمپر و تنظیم کارخانه ایی  1105آمپر است  .رنج قابل قبول برای
تنظیمات  10 ~30 Aاست (25*40%=10A , 25*120%=30A) .

15-02
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ایی ## :

توان نامی موتور القایی ) KW ( 1
0~655.35 Kw

این پارامتر برای تنظیم توان نامی موتور  1به کار می رود  .تنظیمات کارخانه ای برابر با توان درایو است .

15-03

سرعت نامی موتور القایی ) rpm ( 1تنظیمات کارخانه ایی 1710（60Hz 4 poles） :
）1410（50Hz 4 poles

تنظیمات

0~65535
این پارامتر برای تنظیم سرعت نامی موتور بر اساس مقدار نوشته شده برروی پالک آن به کار می رود .
قبل از تنظیم این پارامتر باید  Pr.05-04تنظیم شود .
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15-04

تعداد قطب های موتور القایی  1تنظیمات کارخانه ایی 4 :

تنظیمات

2 ~ 64
این پارامتر برای تنظیم تعداد قطب های موتور است  ( .این تعداد باید زوج باشد ) .



پارامتر  05-04را بعد از  05-03و  01-01تنظیم کنید تا مطمین شوید که موتور به طور نرمال کارمی کند .



برای مثال  :رنج تنظیمات کارخانه ای این پارامتر  4-2است .اگر از موتور  6قطب استفاده کرده باشید و  01-01و  05-03را مطابق پالک موتور
تنظیم کرده باشید  ,رنج تنظیمات  05-04به طور اتوماتیک  2-6می شود .

15-05

جریان بی باری موتور القایی ) A ( 1

تنظیمات کارخانه ایی ## :

واحد  :آمپر

مقدار این پارامتر باید بین  1تا مقدار تنظیمات کارخانه ایی در  Pr.05-01باشد .
مقدار تنظیمات کارخانه ایی  40% :جریان نامی است .

15-16

مقاومت استاتور (  ) Rsموتور القایی 1

15-17

مقاومت روتور (  ) Rrموتور القایی 1
تنظیمات کارخانه ای ##:

تنظیمات 0~65.535Ω :

15-18

اندوکتانس مغناطیسی (  ) Lmموتور القایی 1

15-19

اندوکتانس استاتور (  ) Lxموتور القایی 1
تنظیمات کارخانه ای ##:

تنظیمات 0~6553.5mH:

05-10 ~ 05-12

رزرو است .

472

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

15-13

جریان بار کامل موتور القایی ) A ( 2

www.deltakaran.com

تنظیمات کارخانه ایی ## :

واحد  :آمپر

تنظیمات بین  41تا  121درصد از جریان نامی درایو
این تنظیمات باید براساس جریان نامی موتور که برروی پالک آن نوشته شده  ,انجام شود  .تنظیمات کارخانه ایی به صورت
جریان نامی  90% Xاست .
برای مثال در یک موتور  ) 5.5 KW ( 7.5HPجریان نامی  15آمپر و تنظیم کارخانه ایی  1105آمپر است  .رنج قابل قبول برای
تنظیمات  10 ~30 Aاست (25*40%=10A , 25*120%=30A) .

15-14
تنظیمات

تنظیمات کارخانه ایی ## :

توان نامی موتور القایی ) KW ( 2
0~655.35 Kw

این پارامتر برای تنظیم توان نامی موتور  1به کار می رود  .تنظیمات کارخانه ای برابر با توان درایو است .

15-15

سرعت نامی موتور القایی ) rpm ( 2تنظیمات کارخانه ایی 1710（60Hz 4 poles） :
）1410（50Hz 4 poles

تنظیمات

0~65535
این پارامتر برای تنظیم سرعت نامی موتور بر اساس مقدار نوشته شده برروی پالک آن به کار می رود .
قبل از تنظیم این پارامتر باید  Pr.05-16تنظیم شود .

15-16

تعداد قطب های موتور القایی 2

تنظیمات

2 ~ 20

تنظیمات کارخانه ایی 4 :

این پارامتر برای تنظیم تعداد قطب های موتور است  ( .این تعداد باید زوج باشد ) .
برای کارکرد صحیح موتور بعد از  01-35و  , 05-05پارامتر  05-04رانیز تنظیم کنید .

473

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

15-17

جریان بی باری موتور القایی ) A ( 2

www.deltakaran.com

واحد  :آمپر

تنظیمات کارخانه ایی ## :

مقدار این پارامتر باید بین  1تا مقدار تنظیمات کارخانه ایی در  Pr.05-13باشد .
مقدار تنظیمات کارخانه ایی ( :جریان نامی  )40% Xاست .
در توان باالی  110kwمقدار تنظیمات کارخانه ایی ( جریان نامی  ) 20% Xاست .

15-18

مقاومت استاتور (  ) Rsموتور القایی 2

15-19

مقاومت روتور (  ) Rrموتور القایی 2
تنظیمات کارخانه ای ##:

تنظیمات 0~65.535Ω :

15-20

اندوکتانس مغناطیسی (  ) Lmموتور القایی 2

15-21

اندوکتانس استاتور (  ) Lxموتور القایی 2
تنظیمات کارخانه ای ##:

تنظیمات 0~6553.5mH :

15-22

انتخاب موتور القایی  1یا 2

تنظیمات

 : 1موتور 1

تنظیمات کارخانه ای 1:
 : 2موتور 2

انتخاب موتوری که توسط درایو راه اندازی می شود .

15-23

تنظیمات کارخانه ای 61.11:

فرکانس سوئیچ ازاتصال ستاره به مثلث

تنظیمات

0.00~600.00Hz

15-24

سوئیچ ازاتصال ستاره به مثلث

تنظیمات کارخانه ای 0 :
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 : 1فعال

تنظیمات کارخانه ای 0.200 :

زمان تاخیر سوئیچ ازاتصال ستاره به مثلث
 0.000~60.000ثانیه



پارامترهای  Pr.05-23و  Pr.05-25در رنج ها و انواع مختلف موتور برای سوئیچ از اتصال ستاره به مثلث به کار می رود .



در  Pr.05-24می توان قابلیت سوییچ شدن از اتصال مثلث به ستاره را فعال یا غیر فعال کرد  .در صورتیکه  Pr.05-24برابر با  1باشد  ,درایو بر
اساس فرکانس تعیین شده در  05-23از اتصال ستاره به مثلث و بالعکس سوئیچ می کند  .که این بر پارامترهای موتور تاثیر خواهد داشت .



 Pr.05-25برای تنظیم زمان تاخیر برای سوئیچ از ستاره /مثلث است  .یعنی زمانیکه درایو به فرکانس سوئیچ برسد  ,درایو قبل از فعال شدن
ترمینال های خروجی چند منظوره به مقدار زمان تاخیرتعیین شده در  ,15-25برای سوئیچ تاخیر خواهد داشت .
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15-26

مجموع توان مصرفی در موتور در  ( low wordوات بر ثانیه )

تنظیمات

قابل خواندن
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15-27

مجموع توان مصرفی در موتور در  ( high wordوات بر ثانیه )

تنظیمات

قابل خواندن

15-28

مجموع توان مصرفی در موتور ( وات بر ساعت )

تنظیمات

قابل خواندن

15-29

مجموع توان مصرفی در موتور در  (low wordکیلو وات بر ساعت )

تنظیمات

قابل خواندن

15-31

مجموع توان مصرفی در موتور  (high wordمگا وات بر ساعت )

تنظیمات

قابل خواندن

تنظیمات کارخانه ای 1.1:

پارامترهای  05-26تا  05-30مقدار توان مصرف شده توسط موتور را ثبت می کند  .با شروع به کار درایو مقدار توان مصرف شده ثبت می
شود تا درایو متوقف شود  .پس از شروع به کار مجدد درایو  ,مقدار جدید به مقدار ثبت شده ی قبلی اضافه می شود برای پاک شدن مقدار
ثبت شده پارامتر  00-02را روی  5تنظیم کنید .
Total 76150.4kWh
Pr05-28=400Wh (or 0.4kWh) , Pr05-29=150kWh , Pr05-30=76MWh
15-31

مجموع زمان کار درایو ( دقیقه )

تنظیمات

00~1439

15-32

مجموع زمان کار درایو ( روز )

تنظیمات

00~65535

تنظیمات کارخانه ای 1:

تنظیمات کارخانه ای 1:

پارامترهای  15-31و  15-31برای ذخیره زمان کا رکرد درایو است  .در صورتیکه بخواهید این مقدار را پاک کنید در این پارامترها مقدار 11
را وارد کنید  .طول زمان کمتر از  61ثانیه ثبت نمی شود .
05-33

پارامتر انتخاب موتور القایی (  ) IMو یا موتور ) PM ( Permanent magnent
تنظیمات کارخانه ای 1.1 :

تنظیمات

0: Induction Motor
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)1: Permanent Magnet Motor (SPM
)2: Permanent Magnet Motor (IPM

05-34

جریان بارکامل موتور PM

تنظیمات

0.00~655.35 Amps



15-35
تنظیمات
15-36

تنظیمات کارخانه ای ## :

این پارامتر را براساس مشخصات پالک موتور تنظیم کنید ( .تنظیمات کارخانه ایی  90% :جریان نامی درایو )
برای مثال  :جریان نامی درایو ) 25 A , 7.5HP(5.5kWاست  .بنابراین تنظیمات کارخانه ایی  05-34می باشد .
رنج تنظیمات  10~30Aو )(25*10%=2.5A 25*120%=30A

تنظیمات کارخانه ای 1.1 :

توان نامی موتور PM
0.00~655.35 kW
سرعت نامی موتور PM

تنظیمات

0~65535

05-37

تعداد قطب های موتور PM

تنظیمات

0~65535

05-38

گشتاور موتور PM

تنظیمات

)0.0~6553.5 kg.cm2 (0.0001kg.m2

تنظیمات کارخانه ای 2111 :

تنظیمات کارخانه ای 11 :

تنظیمات کارخانه ای 1.1 :

مقدار این پارامتر برحسب  kg-cm2تنظیم می شود  .به عنوان یک مرجع می توانید از جدول زیردر مورد گشتاور موتورها استفاده کنید .
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برای اطالعات بیشتر در مورد مقدار اینرسی موتور لطفا به  Pr.11-01مراجعه کنید .
05-39

مقاومت استاتور موتور PM

تنظیمات

1.1 ~ 65.535 Ω

15-41

مقدار 𝑑𝐿 در موتور permanent magnet

تنظیمات

0.00 ~ 655.35 mH

15-41

مقدار 𝑞𝐿 در موتور permanent magnet

تنظیمات

0.00 ~ 655.35 mH

15-42

تنظیمات کارخانه ای 1.1 :

تنظیمات کارخانه ای 1.1 :

زاویه آفست  PGدر موتور PM

تنظیمات کارخانه ای

1:
تنظیمات

 0.0 ~ 360.0درجه
درصورتیکه  Pr.05-00راروی  4قرار دهید  ,درایو زاویه آفست را تعیین نموده و در این پارامترذخیره می کند .

15-43

پارامتر Keدر موتور PM

واحد V/1000 RPM :

1:
تنظیمات

0 ~ 65535
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IM motor Rr online tuning function
P05-81 Bit0=0, Rr Online estimation function disable
P05-81 Bit1=1, Rr Online estimation function enable

05-81
تنظیمات

IM motor Rr online tuning function: This function can provide the Rr variation and drive can
use present estimates to improve the torque output stability(the Rr value will return to the original
tuning value after repower on again) .
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-62-7پارامترهای حفاظتی گروه 31
16-11



سطح پایین ولتاژ

تنظیمات

تنظیم کارخانه ایی

فرم  Aتا 300.0~440.0V : D

سری  461ولت 361 :

فرم  Eو باالتر 380.0~440.0V :

سری  461ولت 411 :

این پارامتر برای تنظیم سطح  low voltageبه کار می رود .در صورتیکه ولتاژ  DC BUSاز مقدار  Pr.06-00کمتر بشود  ,درایو خروجی را
قطع می کند و  stopمی شود .



در صورتیکه در حین کار درایو  LVرخ دهد  ,درایو  STOPشده و موتور آزادانه متوقف می شود  .در کل سه حالت برای  LVتعریف شده است که
در شرایط مختلف کار درایو رخ می دهد  .این سه حالت شامل  LvA :در زمان  LvD , accelerationدر هنگام  decelerationو  LvNدر
هنگام کار با سرعت ثابت است  .پس از رخداد این خطا باید درایو را به طور دستی ریست کرد تا درایو ری استارت شود  .در صورتیکه پارامتر
 Pr.07-06و  Pr.07-07را تنظیم کرده باشید که مربوط به ریست اتوماتیک درایو در شرایط قطع لحظه ایی برق است
 ,درایو به صورت اتوماتیک ری استارت می شود .
در صورتی که درایو در حالت  stopباشد و  LVرخ دهد  ,خطای  LvSنشان داده می شود  ,این خطا ثبت نمی شود و درایو زمانیکه ولتاژ ورودی
به  60v DCباالتر از حد تعیین شده در  Pr.06-00برسد  ,اتوماتیک  restartمی شود .
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تنظیمات کارخانه ای 380.0/760.0 :

جلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ( ) over voltage

 : 1غیرفعال


سری  461ولت 0.0~900.0V :

در صورتیکه  Pr.06-01برابر با  1باشد  ,قابلیت جلوگیری از اضافه ولتاژ (  ) over-voltage stall preventionدر درایو غیرفعال می
شود  .در صورت استفاده از مقاومت ترمز و یا  Brake Unitباید از این پارامتر استفاده نمود  ( .مقدار این پارامتر را بیشتر از  07-00تنظیم شود).



با تنظیم این پارامتر روی  , 1.1قابلیت جلوگیری از اضافه ولتاژ د ر درایو فعال می شود  .این پارامتر را باید با توجه به نوع برق ورودی درایو و نوع
بارآن تنظیم نمود  .در صورتیکه این پارامتر را به مقدار کم تنظیم کنید  ,درایو با افزایش زمان  deceleration timeاز افزایش ولتاژ جلوگیری
می کند .
پارامترهای مربوطه
Pr.01-13 , Pr.01-15 , Pr.01-17
, Pr.01-19
Pr.02-13~02-14
Pr. 02-16~02-17
Pr.06-02



توضیحات
تنظیمات  decal.timeبه میزان  1 ~ 4ثانیه
Multi-function Output 1 RY1, RY2
)Multi-function Output (MO1, 2
selection for over-voltage stall prevention

16-12

انتخاب نوع نحوه ی جلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ( ) over voltage

1

جلوگیری از اضافه ولتاژ به روش معمول

1

جلوگیری از اضافه ولتاژ به صورت هوشمند

تنظیمات کارخانه ای 1 :

این عملکرد در شرایطی که از مقدار اینرسی بار اطمینان ندارید مناسب است  .در هنگام  stopبا بار معمولی
 over voltage ,رخ نمی دهد و درایو طبق  dec eleration timeتنظیم شده کار می کند  .در بعضی مواقع با افزایش بار regenerative
و ایجاد اضافه ولتاژ درایو  stopنمی شود در این حالت درایو به طور اتوماتیک زمان
 dec eleration timeرا افزایش می دهد تا زمانیکه  stopشود  .بنا براین در صورتی که عملکرد  16-11فعال باشد  ,زمان dec
 eleration timeطوالنی تر از زمان تنظیم شده می شود .



با تنظیم این پارامتر بر روی  : 1در حین کاهش سرعت به دلیل حالت ژنراتوری موتور  ,ولتاژ  DC busممکن است به دلیل regeneration
 motorاز حد مجاز باالتر برود  .این اتفاق معموال به دلیل اینرسی باالی بار و یا  decal timeکوتاه رخ می دهد  .با فعال شدن این عملکرد ,
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درایو کاهش شتاب را متوقف می کند و درایو مطابق شکل زیر به صورت پله ای  ,فرکانس خروجی را ثابت نگه می دارد تا زمانیکه ولتاژ DC BUS
به پایین تر از حد مجاز تعیین شده باز گردد .


با تنظیم این پارامتر بر روی  : 1در این حالت درایو ولتاژ  DC BUSرا در حین کاهش شتاب ثابت نگه می دارد و از ایجاد  OVجلوگیری می کند .



با فعال شدن قابلیت جلوگیری از اضافه ولتاژ در درایو  ,زمان  Deceleration timeاز مقدار تنظیم شده بیشتر می شود .



در تنظیمات  dec eleration timeبرای این منظور موارد زیر را رعایت کنید :
 .1مقدار  deceleration timeرا به میزان مناسب تنظیم کنید .
 .2با توجه به جدول مقاومت ترمز مناسب برای مصرف انرژی الکتریکی اضافی تولید شده توسط موتور استفاده کنید .
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پارامترهای مربوطه
Pr.01-13 , Pr.01-15 , Pr.0117
, Pr.01-19
Pr.02-13~02-14

توضیحات
تنظیمات  decal.timeبه میزان  1 ~ 4ثانیه

Multi-function Output 1 RY1, RY2

Pr. 02-16~02-17

)Multi-function Output (MO1, 2

Pr.06-01

Over-voltage Stall Prevention

16-13

جلوگیری اتوماتیک از اضافه جریان در هنگام افزایش شتاب

تنظیمات

تنظیم کارخانه ایی

بارمعمولی (100%: drive’s rated current) : 0~160%

121

بار سنگین (100%: drive’s rated current) : 0~180%

151



این پارامتر در مدهای کنترلی  SVC , VF , VFPGبه کار می رود .



اگر بار موتور بیش از اندازه بزرگ باشد یا زمان  acceleration timeبیش از اندازه کوتاه باشد  ,جریان خروجی درایو در طول اقزایش شتاب
ممکن



است به طور ناگهانی بیش از حد مجاز افزایش یابد و باعث آسیب به موتور وفالت (  OLیا  ) OCرخ دهد .

در حین  accelerationاگر جریان خروجی درایو  ACبه طور ناگهانی افزایش یابد و باالتر ازمقدار  Pr.06-03بشود باعث اضافه بار در موتور می
شود  .با فعال شدن این عملکرد درایو افزایش شتاب را متوقف می کند و فرکانس خروجی را ثابت نگه می دارد تا جریان خروجی به پایین تر از
مقدار تعیین شده در  16-13برسد.



در صورتیکه قابلیت جلوگیری اتوماتیک از اضافه جریان در درایو فعال بشود  acceleration time ,طوالنی تر از تنظیمات قبلی می شود .



در صورتیکه این عملکرد در موتورهای کوچک ویا درحالت تنظیمات کارخانه ایی رخ دهد  ,باید مقدار  16-13را کاهش دهید



اگر در تنظیمات  acceleration timeبا مشکل مواجهه شدید به صورت زیر عمل کنید :
 .1مقدار  acceleration timeرا افزایش دهید .
 .2تنظیمات  Pr.01-44را روی  3 , 1یا  ) auto accel ( 4تنظیم کنید .
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جلوگیری از اضافه جریان در حین کار درایو

بار معمولی 0~160% (100%: drive’s rated current) :

تنظیمات کارخانه ای 111 :

بارسنگین 0~180% (100%: drive’s rated current) :

تنظیمات کارخانه ای 151 :



با تنظیم این پارامتر حفاظتی هنگامی که در کار موتور با سرعت ثابت به طور ناگهانی over currentرخ دهد  ,درایو فرکانس خروجی را به طور
اتوماتیک کاهش می دهد .



در حال کار درایو اگر جریان بیش از حد تعیین شده در  Pr.06-04بشود  ,درایو فرکانس خروجی را ( با توجه به  ) Pr.06-05کاهش می دهد .
هم چنین اگر جریان خروجی کم تر از مقدار تنظیم شده در
(جریان نامی درایو ×  )Pr.06-14‒ %5بشود درایو برای دستیابی به فرکانس  commandتعیین شده ی کاربر ( با توجه به ) Pr.06-05
شتاب می گیرد .
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انتخاب زمان  accel/decalبرای جلوگیری از اضافه جریان (  ) Stall Preventionدر حین کار درایو با سرعت
ثابت
تنظیمات کارخانه ایی 1 :

0: by current accel/decal
1: by the 1st accel/decel time
2: by the 2nd accel/decel time
3: by the 3rd accel/decel time
4: by the 4th accel/decel time
5: by auto accel/decal


به طور کلی اگر زمان شتاب کوتاه باشد  ,تغییر فرکانس خروجی سریعتر از تغییر سرعت موتور است  ,درایو به دلیل جریان کشی بیش از حد
متوقف می شود  ,که به آن پدیده  Stallگفته می شود  .برای عملکرد مناسب موتور  ,جریان خروجی بیش از حد است  ,باید فرکانس خروجی با
سرعت کمتری افزایش یا کاهش یابد .



این پارامتربرای تنظیم زمان  accel/decelحین کار درایو با سرعت ثابت  ,به منظور جلوگیری از پدیده  Stallبه کار می رود .
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تنظیمات کارخانه ای 1 :

انتخاب نحوه ی تشخیص ) OT1 ( over-torque
 : 1غیرفعال

 : 1پس ازتشخیص  over-torqueدر حین کار با سرعت ثابت  ,درایو به کار خود ادامه می دهد .
 : 1پس از تشخیص  over-torqueدر حین کار با سرعت ثابت  ,درایو  stopمی شود .
 : 3پس از تشخیص  over-torqueدر حین کار  ,درایو به کار خود ادامه می دهد .
 : 4پس ازتشخیص  over-torqueدر حین کار  ,درایو  stopمی شود .

06-09
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 1 :

انتخاب نحوه ی تشخیص ) OT2 ( over-torque
 : 1غیرفعال

 : 1پس از تشخیص  over-torqueدر حین کار با سرعت ثابت  ,درایو به کار خود ادامه می دهد .
 : 1پس از تشخیص  over-torqueدر حین کار با سرعت ثابت  ,درایو  stopمی شود .
 : 3پس ازتشخیص  over-torqueدر حین کار  ,درایو به کار خود ادامه می دهد .
 : 4پس ازتشخیص  over-torqueدر حین کار  ,درایو  stopمی شود .



اگر Pr.06-06و یا  Pr.06-09روی  1یا  3تنظیم شوند  ,درایو پیغام هشدار نشان داده اما خطاها ثبت نمی شوند .



اگر Pr.06-06و یا  Pr.06-09روی  2یا  4تنظیم شوند  ,درایو پیغام هشدار نشان داده و خطاها ثبت می شوند .



کاربران می توانند با پارامترهای  Pr.06-06 , Pr.06-07 , Pr.06-08سطح جریان  ,زمان و چگونگی کارکرد درایو پس از تشخیص گشتاور
اضافی را تنظیم کنند.
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تنظیمات کارخانه ای 121:

تعیین سطح تشخیص ) OT1 ( over-torque
)10 to 250% (100%: drive’s rated current
تعیین فاصله ی زمانی هشدار در درایو پس از ایجاد ) )OT1

تنظیمات کارخانه ای 1.1:

0.0~60.0 sec
تنظیمات کارخانه ای 121:

تعیین سطح تشخیص ) OT2 ( over-torque
)10 to 250% (100%: drive’s rated current
تعیین فاصله ی زمانی هشدار در درایو پس از ایجاد ) )OT2

تنظیمات کارخانه ای 1.1:

0.0~60.0 sec

نکته  Over-torque : 1را با توجه به شرایط زیر می توان تعیین و بررسی کرد :
اگر جریان خروجی بیش از سطح تعیین شده برای تشخیص  (Pr06-07 or Pr06-10) over-torqueبشود  ,پس از گذشت زمان تعیین شده در
 Pr06-08یا  , Pr06-11خطای  over-torqueبراساس تنظیمات  06-06و  06-09رخ می دهد .
نکته  : 2در صورتیکه  16-16یا  16-19روی  1یا  3تنظیم شود  ,پس از ایجاد  over-torqueدر درایو خطای  ot1/ot2رخ می دهد و درایو  runباقی
مانده تا جریان خروجی به کمتر از  5درصد از مقدار تنظیم شده در پارامترهای
) - Pr06-07 and Pr06-10تعیین سطح تشخیص  ) Over-torqueبرسد و خطا در درایو از بین برود .
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نکته : 3در صورتیکه  16-16یا  16-19روی  2یا  4تنظیم شود  ,پس از ایجاد  over-torqueدر درایو خطای  ot1/ot2رخ می دهد و درایو  stopمی
شود تا زمانیکه به طور دستی ریست شود .
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تنظیمات کارخانه ای 171 :

حد جریان ( ) Current limit

تنظیمات 0~250% (100%: drive’s rated current) :
 Pr.06-12برای تنظیم حداکثر جریان خروجی درایو است  Pr.06-12.و  Pr.11-17 ~ Pr.11-20برای تنظیم حد جریان
خروجی درایو به کار می رود  .در مد کنترلی  VF,SVCو  VFPGبا رسیدن جریان خروجی درایو به حد تعریف شده  ,فرکانس خروجی
درایو کاهش می یابد  .به این ترتیب از ایجاد اضافه جریان در درایو جلوگیری می شود .

06-13

انتخاب رله ی حرارتی الکترونیکی ( موتور ) 1

تنظیمات کارخانه ای 2 :

06-27

انتخاب رله ی حرارتی الکترونیکی ( موتور ) 2

تنظیمات کارخانه ای 2 :

Special motor (with external forced cooling) : 1

تنظیمات :

موتورهای خاص ( با فن خنک کننده ی خارجی )
Self-cooled motor (so motor with fan on the shaft) : 1
موتورهایی که روی شفت فن خنک کننده دارند .
 : 1غیرفعال


این پارامتر برای جلوگیری از افزایش گرما ی موتوردر حین کار در سرعت پایین به کار می رود  .هم چنین کاربر می تواند از رله ی حرارتی الکترونیکی
برای محدود نمودن توان خروجی درایو نیز استفاده کند .



حالت  1برای موتورهای خاصی است که از طریق فن بیرونی خنک می شوند  .در این موتور ها قدرت خنک کنندگی ارتباط خاصی با سرعت موتور
ندارد بنابراین عملکرد رله ی حرارتی الکترونیکی در سرعت های پایین نیز پایدار باقی می ماند و می توان از عملکرد موتور با بار در سرعت های پایین
مطمئن بود .



حالت  1برای موتورهای که فن خنک کننده بر روی شفت دارند استفاده می شود  .در این موتور قدرت خنک کنندگی در سرعت های پایین کم است و
عملکرد رله ی حرارتی الکترونیکی باعث افزایش عمر موتور می شود .



اگر  powerبه طور مکرر  ON/OFFشود  ,در هر دو حالت  1و  , 1به دلیل اینکه رله ی حرارتی الکترونیکی ریست می شود  ,موتور به خوبی
حفاظت می شود  .در صورتیکه چندین موتور را به درایو متصل نموده اید  ,بر روی هر موتور یک رله ی حرارتی الکترونیکی نصب کنید .
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مشخصات  Electronic Thermalموتور 1

تنظیمات کارخانه ای 61.1 :

06-28

مشخصات  Electronic Thermalموتور 2

تنظیمات کارخانه ای 61.1 :

تنظیمات :
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30.0 ~ 600.0 sec

این پارامتر بر اساس  123 %از جریان نامی موتور تنظیم شده است و پارامترهای  32-14و  32-52از آسیب موتور در اثر حرارت باال جلوگیری می
کند  .با رسیدن به مقدار تنظبم شده در این دو پارامتر درایو خطای  Eo1/Eo2می دهد و موتور در حالت  run freeمی شود .



این پارامتر برای تنظیم زمان فعال شدن رله ی حرارتی الکترونیکی به کار می رود و برای جلوگیری از افزایش گرمای موتور براساس  12ویژگی منحنی
رله حرارتی  ,فرکانس خروجی  ,جریان درایو و زمان تنظیم شده عمل می کند .



نحوه ی عملکرد موتور با توجه به تنظیمات پارامترهای : Pr06-13/Pr06-27
 .1اگر پارامترهای  Pr06-13/Pr06-27روی  1باشد  :در صورتیکه جریان خروجی درایو بیشتر از  %151جریان موتور بشود
( در موتورهای خاص ( با فن خنک کننده ی خارجی ) )  ,درایو شروع به شمارش زمان می کند  .با بیشتر شدن جمع زمان ها از مقدار
 Pr06-14یا  , 06-28رله ی حرارتی الکترونیکی فعال می شود .
 .2اگر پارامترهای  Pr06-13/Pr06-27روی  1باشد  :در صورتیکه جریان خروجی درایو بیشتر از  %151جریان موتور بشود
( در موتورهایی که روی شفت فن خنک کننده دارند )  ,درایو شروع به شمارش زمان می کند  .با بیشتر شدن جمع زمان ها از مقدار
 Pr06-14یا  , 06-28رله ی حرارتی الکترونیکی فعال می شود  .درصورتیکه جریان باال باشد  ,زمان عکس العمل درایو کوتاه می باشد.
لطفا به نمودار زیر مراجعه کنید :
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تنظیمات کارخانه ای 11501 :

هشدار افزایش گرمای بیش از حد هیت سینک ( ) OH
تنظیمات 0.0 ~ 110.0°C :

در این پارامتر می توان سطح گرمای مناسب برای هیت سینک را تعیین نمود  .اگر دما در هیت سینک از مقدار تعیین شده در این پارامتر باالتر برود درایو
آالرم  overheatingمی دهد .


در صورتیکه بارسنگین بوده و یا مد کنترلی درایو پیشرفته باشد و  Pr06-15به مقدار  Defaultباشد  ,تا دمای

℃ 100ارور  OHرخ نمی دهد  ,با رسیدن به دمای ℃ 100درایو با هشدار (  ( ) OHافزایش گرمای  ) IGBTمتوقف می شود .


در صورتیکه بارسبک بوده و یا مد کنترلی درایو معمولی باشد و  Pr06-15به مقدار ℃ 110باشد  ,تا دمای
℃ 100ارور  OHرخ نمی دهد اگر دما به باالتر از ℃ 110برسد  ,درایو با هشدار (  ( ) OHافزایش گرمای  ) IGBTمتوقف می شود .
06-16

)Stall Prevention Limit Level (Flux weakening area current stall prevention level
تنظیمات  ( 0 ~ 100% :به پارامترهای  Pr.06-03و  Pr.06-04مراجعه کنید ).
تنظیمات کارخانه ایی 111 :



این پارامتر در هنگام  accelerationو زمانیکه فرکانس خروجی درایو از فرکانس تنظیم شده در  Pr.01-01بیشتر شود  ,تاثیر دارد .



به طور مثال اگر  , Pr06-16=80% , Pr06-03=150%در حین  accelerationاگر فرکانس خروجی درایو بیشتر از  Pr.01-01بشود ,

سطح  Stall Preventionرا در طول  accelerationبه صورت زیر می توان محاسبه نمود :
Pr.06-03 * Pr.06-16=150x80%=120%.
 در صورتیکه مقدار این پارامتر  100%تنظیم شود  ,درایو طبق تنظیمات  06-03و  06-04عمل می کند .
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V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1 (

آخرین خطای رخداده

06-17

دومین خطای اخیر رخداده

06-18

سومین خطای اخیر رخداده

06-19

چهارمین خطای اخیر رخداده

06-20

پنجمین خطای اخیر رخداده

06-21

ششمین خطای اخیر رخداده

06-22

.  خطایی ثبت نشده است. 1

V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1 (

) ocA ( acceleration  ) در حینOver-current (  اضافه جریان. 1

V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1 (

) ocD ( deceleration  ) در حینOver-current (  اضافه جریان. 2

V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1 (

) ocn (  ) در حین سرعت ثابتOver-current (  اضافه جریان. 3
) GFF ( Ground  خطای. 4

V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1 (

) occ ( IGBT  اتصال کوتاه. 5
) ocS ( stop  ) در هنگامOver-current (  اضافه جریان. 6

V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1(

) ovA ( acceleration  ) در حینOver-Voltage (  اضافه ولتاژ. 7

V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1(

) ovd ( dcceleration  ) در حینOver-Voltage ( اضافه ولتاژ. 8

V ( P07-11 ≠0 & P07-11 ≠ 1(

) ovn ( acceleration  ) در حینOver-Voltage (  اضافه ولتاژ. 9
) ovS ( stop  ) در هنگامOver-Voltage (  اضافه ولتاژ. 11
) LvA ( acceleration  درحینLow-voltage . 11
) Lvd ( deceleration  درحینLow-voltage . 12
) Lvn (  در حین سرعت ثابتLow-voltage . 13
) LvS ( Stop mid-low voltage . 14
) OrP ( Phase loss  حفاظت. 15
) OH1 ( IGBT  داغ شدن. 16
) 40hp  ) ( برای درایو باالیOH2 (  داغ شدن خازن ها. 17
tH1o (TH1 open: IGBT over-heat protection error) . 18
tH2o (TH2 open: capacitance over-heat protection error) . 19
.  رزرو است. 21
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. 11Drive over-load (oL)
) EoL 1 ( 1  رله حرارتی الکترونیکی. 22
) EoL 2 ( 2  رله حرارتی الکترونیکی. 23
)  ( دمای باالی موتورMotor PTC overheat (oH3) (PTC/PT100) . 24
.  رزرو است. 25
) ot1 ( Over-torque 1  گشتاور باال. 26
) ot2 ( Over-torque 1  گشتاور باال. 27
Low current ( Uc ) . 28
) LMIT( Home limit  ارور مربوط به. 29
Memory write-in error (cF1) . 31
Memory read-out error (cF2). 31
.  رزرو است. 32
) cd1 ( U-phase  خطا در تشخیص جریان. 33
) cd2 ( V-phase  خطا در تشخیص جریان. 34
) cd3 ( W-phase  خطا در تشخیص جریان. 35
Clamp current detection error (Hd0) . 36
Hd1 ) Over current (  خطای تشخیص اضافه جریان. 37
Hd2 ) Over voltage (  خطای تشخیص اضافه ولتاژ. 38
occ IGBT short circuit detection error (Hd3) . 39
) AUE (  خطا در اتوتیونینگ. 41
) AFE ( PID  فقدان فیدبک در کنترل. 41
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) PGF1 ( PG  خطا در فیدبک. 42
) PGF2 ( PG  فقدان فیدبک. 43
PG feedback loss (PGF2) . 44
PG feedback stall (PGF3) . 45
46 ~ 47.  رزرو است.
) ACE (  فقدان ورودی جریان آنالوگ. 48
External fault input (EF) . 49
) EF1 (  استاپ امرجنسی. 51
External Base Block (bb) . 51
) PcodE (  خطا در وارد نمودن پسورد. 52
.  رزرو است. 53
) CE1 ( Communication  خطای. 54
) CE2 ( Communication  خطای. 55
) CE3 ( Communication  خطای. 56
) CE4 ( Communication  خطای. 57
) CE10 ( Time-out  خطای. 58
.  رزرو است. 59
) Bf (  خطای مقاومت ترمز. 61
) ydc (  اتصال مثلث/  خطا در سویئچ اتصال ستاره. 61
Decel. Energy Backup Error (dEb) . 62
Slip error (oSL) . 63
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Electromagnet switch error (ryF) . 64
) PGF5 ( PG Card  خطا در. 65
.  رزرو است. 66 ~ 67
Sensorless estimated speed have wrong direction . 68
Sensorless estimated speed is over speed . 69
Sensorless estimated speed deviated . 71
.  رزرو است. 71
STO Loss 1 . 72
External safety gate S1 . 73
.  رزرو است. 74 ~ 75
STO . 76
STO Loss 2 . 77
STO Loss 3 . 78
.  رزرو است. 79 ~ 81
) OPHL ( U phase output phase loss . 82
) OPHL ( Vphase output phase loss . 83
) OPHL ( Wphase output phase loss . 84
PG-02U ABZ  عدم اتصال سخت افزار. 85
PG-02U UVW  عدم اتصال سخت افزار. 86
.  رزرو است. 87 ~ 88
Initial rotor position detection error . 89
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Inner PLC function is forced to stop . 91
.  رزرو است: 91 ~ 100
CGdE CANopen software disconnect1 . 111
CHbE CANopen software disconnect2 . 112
.  رزرو است. 113
CbFE CANopen hardware disconnect . 114
CIdE CANopen index  خطا در تنظیمات. 115
CAdE . CANopen  درslave  خطا در تنظیمات شماره شناسه دستگاه. 116
CFrE CANopen index setting exceed limit . 117
.  رزرو است. 108 ~ 110
InrCOM Internal communication overtime error . 111
PM sensorless shaft Lock error . 112
. رزرو است. 113
.  نام خطا در پارامتر فوق ذخیره می شود,  استاپ شودforce درصورتیکه خطا در درایو رخ دهد و درایو به صورت



mid-low  در حال کار درایو با ولتاژ.  نمایش داده شده ولی ثبت نمی شودLVS در زمان استاپ خطای ولتاژ پایین



) .  ثبت می شودLvn , Lvd , LvA ( خطای
.  هم زمان ذخیره می کندPr.06-22  تاPr.06-17  را اجرا نموده و در پارامترهایdEb  درایو,  فعال باشدdEb  در صورتیکه فانکشن: 62 مورد

1 : تنظیمات کارخانه ایی

Fault Output Option 1

06-23

Fault Output Option 2

06-24

Fault Output Option 3

06-25

Fault Output Option 4

06-26

 ثانیه65535  تا1
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این پارامتر را همراه با خروجی های چند منظوره برای موارد خاص می توان به کاربرد .با رخ دادن خطا ترمینال های خروجی با توجه به تنظیمات آن
ها فعال می شوند  ( .ترمینال های خروی روی  35تا  38تنظیم شده باشد )



پارامترهای  06-23 ~ 06-26را با استفاده از جدول زیر  ,در مبنای دسیمال تنظیم کنید .
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 ( PTCضریب دمای مثبت ) انتخاب نحوه ی کارکرد درایو پس از تشخیص PTC

تنظیمات :
 :1خطا داده ودرایو به کار خود ادامه می دهد .
 :1خطا داده و به تدریج استپ می شود .
 : 2خطا داده و به صورت نگهانی استپ می شود .
 : 3خطا نمی دهد .


پارامترفوق برای تعیین رفتار درایو پس ازتشخیص  PTCاست .
 06-30سطح PTC
تنظیمات کارخانه ایی 51.1 :

تنظیمات 0.0 ~ 100% :



به این منظور برای تنظیم فانکشن ورودی آنالوگ  , AVI/ACI/AUIباید  Pr03-00 ~ Pr03-02را روی  6تنظیم کنید .



این پارامتر برای تنظیم سطح  PTCبه کار می رود  .مقدار  100%متناظر برای ماکزیمم مقدار ورودی آنالوگ هست .
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فرکانس  commandدر هنگام رخداد خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0.00~655.35Hz :



در این پارامتر  ,کاربر می تواند فرکانس مورد نظر تنظیم شده در درایو توسط کاربر را در هنگام وقوع خطا بخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز
مقدارآن مجدد ذخیره می شود .

06-32

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

فرکانس خروجی در هنگام رخداد خطا
تنظیمات 0.00~655.35Hz :



در این پارامتر  ,کاربر می تواند فرکانس خروجی درایو را در هنگام وقوع خطا بخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد ذخیره می
شود .

06-33

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

ولتاژ خروجی در هنگام رخداد خطا
تنظیمات 0.00~6553.5V :



در این پارامتر  ,کاربر می تواند ولتاژ خروجی درایو را در هنگام وقوع خطا بخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد ذخیره می شود
.

06-34

ولتاژ  DCدر هنگام رخداد خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0.00~6553.5V :


06-35

در این پارامتر  ,کاربر می تواند ولتاژ  DCدرایو را در هنگام وقوع خطا بخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد ذخیره می شود .
تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

جریان خروجی در هنگام رخداد خطا
تنظیمات 0.00~655.35Amp :
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در این پارامتر  ,کاربر می تواند جریان خروجی درایو را در هنگام وقوع خطا بخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد ذخیره می
شود .

06-36

دمای  IGBTدر هنگام رخداد خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0.00~6553.5˚C :


06-37

در این پارامتر  ,کاربر می تواند دمای  IGBTدرایو را در هنگام وقوع خطا بخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد ذخیره می شود .
تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

دمای خازن ها در هنگام رخداد خطا
تنظیمات -3276.7~3276.7℃ :


06-38

در این پارامتر  ,کاربر می تواند دمای  IGBTدرایو را در هنگام وقوع خطا بخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد ذخیره می شود .
تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

سرعت موتو در هنگام رخداد خطا
تنظیمات -3276.7~3276.7rpm :



در این پارامتر  ,کاربر می تواند سرعت موتور را در هنگام وقوع خطا برحسب  rpmبخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد ذخیره
می شود .

06-39

گشتاور  commandدر هنگام رخداد خطا

تنظیمات کارخانه ایی :

خواندنی
تنظیمات -3276.7~3276.7 :



در این پارامتر  ,کاربر می تواند گشتاور موردنظر تنظیم شده در درایو توسط کاربر را در هنگام وقوع خطا بخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز
مقدارآن مجدد ذخیره می شود .
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نمایش وضعیت ترمینال های ورودی چند منظوره در هنگام وقوع خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0000h~FFFFh :

06-41

نمایش وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره در هنگام وقوع خطا

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0000h~FFFFh :



در این پارامتر  ,کاربر می تواند وضعیت ورودی  /خروجی های چند منظوره را در هنگام وقوع خطا بخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز
مقدارآن مجدد ذخیره می شود .

06-42

نمایش وضعیت درایو در هنگام وقوع خطا (  stop,runو ) ...

تنظیمات کارخانه ایی  :خواندنی

تنظیمات 0000h~FFFFh :


06-43

در این پارامتر  ,کاربر می تواند وضعیت درایو را در هنگام وقوع خطا بخواند  .در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد ذخیره می شود .
رزرو است .

تنظیمات کارخانه ایی 1 :

 06-44تنظیم  Latchشدن آالرم STO

تنظیمات  : 1 :آالرم  Latch , STOباشد .
 : 1آالرم  Latch , STOنباشد .


 : Pr.06-44 = 0بعد از برطرف شدن علت وقوع آالرم  , STOباید برای برطرف نمودن آالرم درایو را خاموش و روشن کنید.



 : Pr.06-44 = 1بعد از برطرف شدن علت وقوع آالرم  , STOآالرم اتوماتیک برطرف می شود .



تمام آالرم های  , STL1 ~ STL3به صورت  Latchهستند و پارامتر  06-44مربوط به این آالرم ها نیست .
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 06-45تنظیم درایو در برابر فقدان یکفاز در خروجی (  U , Vیا ) W

تنظیمات کارخانه ایی 3 :

تنظیمات :
 :1خطا داده ودرایو به کار خود ادامه می دهد .
 :1خطا داده و به تدریج استپ می شود .
 : 2خطا داده و به صورت نگهانی استپ می شود .
 : 3خطا نمی دهد .


پارامتر فوق برای تعیین رفتار درایو پس ازتشخیص قطعی فاز در خروجی است .
 06-46زمان  decelerationدر صورت نبود یکفاز در خروجی

تنظیمات کارخانه ایی 1.511 :

تنظیمات  0.000 ~ 65.535 :ثانیه

06-47

تنظیمات کارخانه ایی 1.11 :

سطح تشخیص جریان در صورت نبود یکفاز در خروجی
تنظیمات 0.00~655.35% :

06-48

تشخیص نبود یک فاز در خروجی و تنظیم زمان موردنظر برای عملکرد مناسب درایو در حالتی که درایو در حالت  stopاست .
دستور تشخیص ( ) OPHL
تنظیمات کارخانه ایی 1.111 :

تنظیمات  0.000 ~ 65.535 :ثانیه



اگر  Pr.06-48را روی  1تنظیم کنید  ,دستور تشخیص  OPHLفعال نمی باشد .



شرایط  : 1درایو در حال کار باشد :
اگر جریان خروجی در هریک از فازهای خروجی کمتر از مقدار تعیین شده در  Pr.06-47بشود پس از گذشت زمان تعیین شده در , Pr.06-46
تنظیمات پارامتر  Pr.06-45اجرا می شود .
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شرایط  : 2درایو  Stopباشد و : Pr06-48=0 ; Pr07-02≠0

پس از اینکه درایو  startشود  DC Brake ,مطابق تنظیمات  Pr07-01و  Pr07-02اجرا می شود  .در این مرحله  OPHLاجرا نمی شود  .پس از
 DC Brakeدرایو  runمی شود و حفاظت  OPHLطبق شرایط  1که گفته شد  ,اجرا می شود .



شرایط  : 3درایو در حال  STOPباشد و : Pr06-48≠0 ; Pr07-02≠0

درایو با استارت  ,ابتدا طبق زمان تنظیم شده در (  Pr.06-48و سپس )  ) Pr.07-02 ( DC Brakeشروع به کار می کند .
جریان  DC brakeدر این حالت شامل دو بخش است  .بخش اول براساس  11برابر مقدار تنظیم شده در  Pr06-47در طی زمان
 Pr06-48و بخش دوم بر اساس مقدار تنظیم شده در  Pr07-02طی زمان  Pr07-01اجرا می شود  .پس زمان  DC brakeکل برابر می شود با
 .T=Pr06-48+Pr07-02.در این فاصله زمانی اگر  OPHLرخ دهد  ,درایو به اندازه ی  Pr06-48/2شروع به شمارش می کند  ,سپس بر اساس
مقدار تنظیم شده در  Pr06-45عمل می کند .
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شرایط  ) Pr06-48≠ 0, Pr07-02≠ 0 ( : 3-1در شرایطی که  OPHLرخ نداده باشد :



شرایط  ) Pr06-48≠0, Pr07-02≠0 ( : 3-2در شرایطی که  OPHLرخ دهد :
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شرایط  : 4درایو در حال  STOPباشد و : Pr06-48≠0 ; Pr07-02=0

درایو با استارت  ,ابتدا طبق زمان تنظیم شده در (  Pr.06-48و سپس )  ) Pr.07-02=0 ( DC Brakeشروع به کار می کند .
با استارت درایو  ,مقدار  Pr.06-48به جای زمان  DC brakeعمل می کند  .و جریان  11 , DC brakeبرابر مقدار
 Pr06-47می باشد  .در این فاصله زمانی اگر  OPHLرخ دهد  ,درایو به اندازه ی  Pr06-48/2شروع به شمارش می کند  ,سپس بر اساس مقدار
تنظیم شده در  Pr06-45عمل می کند .


شرایط  Pr06-48≠0, Pr07-02=0 : 4-1و در شرایطی که پیش از  runشدن  OPHL ,رخ نداده است :
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شرایط  Pr06-48≠0, Pr07-02=0 : 4-2و در شرایطی که پیش از  runشدن  OPHL ,رخ داده است :

06-49

تنظیمات کارخانه ایی 1:

LvX Auto Reset
تنظیمات :

 : 1غیرفعال
 : 1فعال

تنظیمات کارخانه ایی 1:

 06-50تنظیم زمان تشخیص نبود یک فاز در ورودی
تنظیمات  0.00~600.00 :ثانیه

06-51

رزرو است .
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 06-52ایجاد ریپل در فاز ورودی درایو

تنظیمات کارخانه ایی 30.0 / :

60.0

تنظیمات :

460V Series: 0.0~320.0 Vdc
230V Series: 0.0~160.0 Vdc



درصورتیکه مقدار ریپل ولتاژ باس  DCبیشتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر  Pr.06-52باشد و به اندازه ی زمان تنظیم شده در  Pr.06-50به عالوه
ی  31ثانیه طول بکشد  Fault OrP ,رخ می دهد و درایو طبق تنظیمات  Pr.06-53متوقف می شود .



اگر در فاصله زمانی  Pr.06-50به عالوه ی  31ثانیه  ,مقدار ریپل ولتاژ باس  DCکمتر از مقدار تعیین شده در  Pr.06-52بشود  ,شمارنده ی تعداد
دفعات  OrPریست می شود .
 06-53رفتار درایو در هنگام رخداد کمبود فاز در ورودی OrP

تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ایی 0 :

 : 1هشدار  ,درایو به تدریج  STOPمی شود .
 : 1هشدار  ,درایو ناگهانی  STOPمی شود .



این پارامتر به منظور حفاظت درایودر برابر  Over rippleاست .



در صورتیکه ولتاژ باس  DCبیشتر از سطح تعیین شده بشود  ,درایو براساس تنظیمات این پارامتر متوقف می شود .

06-54

رزرو است .

06-55

Derating Protection

تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ایی 0:

 : 1جریان نامی ثابت و موج کریر محدود با جریان بار و دما
 : 1فرکانس کریر ثابت و جریان بار محدود با تنظیمات موج کریر
 : 2جریان نامی ثابت ( مانند تنظیمات حالت  ) 1ولی نزدیک به  current limitتنظیم شده در  06-12باشد.
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تنظیم حالت  : 1در صورتیکه جریان نامی ثابت باشد  ,فرکانس کریر (  ) Fcحاصل از  , PWMمطابق با دمای محیط  ,جریان خروجی و زمان  ,کاهش
می یابد .
اگر  Over Loadدر درایو به طور مکرر رخ نداده و موج کریر در طول  overloadهای کوتاه تغییر کند و درایو برای مدت طوالنی با جریان نامی کار می
کند  ,این پارامتر را روی  1تنظیم کنید .
به دیاگرام مربوط به سطح فرکانس کریر مراجعه کنید  .برای مثال درایومدل  VFD007C43Aدر حالت  , Normal dutyبا دمای محیط  51درجه و
 UL open-typeباشد  .اگر فرکانس کریر را روی  15کیلو هرتز تنظیم کنید  ,به  71درصد جریان نامی خروجی می رسد .
در صورتیکه خروجی به باالتر از حد تعیین شده برسد فرکانس کریر اتوماتیک کاهش می یابد  .در صورتیکه جریان خروجی با  23درصد مقدار نامی برسد
فرکانس کریر به  11کیلوهرتز می رسد  .هم چنین در حالت  overloadهم فرکانس کریر کاهش می یابد .
در صورتیکه فرکانس کریر  15کیلو هرتز باشد و جریان برای مدت  1دقیقه  120%*72%=86% ,باشد  ,فرکانس کریر به مقدار تنظیمات کارخانه ایی
کاهش می یابد .
تنظیم حالت  : 1در این حالت فرکانس کریر ثابت بوده و از تغییر فرکانس کریر و نویز موتور حاصل از دمای محیط و
 Overloadجلوگیری می شود .
به دیاگرام مربوط به سطح جریان نامی مراجعه کنید  .عنوان مثال درایومدل  VFD007C43Aرا در حالت  normal dutyقرار دهید  .در صورتیکه
فرکانس کریر روی  15هرتز باشد و جریان نامی تا  71درصد کاهش داده شود  ,زمانیکه جریان در یک لحظه به مقدار  120%*72%=86%برسد ,
درایو ارور  OLمی دهد  .بنابراین برای حفظ فرکانس کریر باید طبق  curveکار کند .
تنظیم حالت  : 1در این حالت تنظیمات موبوط به  current limitکه  161درصد برای بار نرمال و  121درصد برای بار سنگین بود  ,غیر فعال می شود
مزیت این روش درافزایش جریان خروجی درایو با وجود تنظیم فرکانس کریر بیشتر از تنظیمات کارخانه ایی است  .ولی از طرفی با رخداد overload
موج کریرکاهش می یابد که این از معایب این روش است .


استفاده ازاین پارامتر باید همراه با تنظیم پارامتر  Pr. 00-16و  Pr.00-17باشد .



دمای محیط بر  deratingاثر می گذارد  .لطفا به  derating curveدمای محیط مراجعه کنید .



منحنی  Control Deratingدر مدهای کنترلی
 VF,VFPG,SVC,FOCPGو ) (Pr.00-10=1 and Pr.00-11=0~3مطابق زیر است :
در حالت بار نرمال ): (Pr.00-16=0
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در حالت بار سنگین ): (Pr.00-16=1
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منحنی  deratingدمای محیط برای مدهای کنترلی : General
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منحنی  Deratingکنترل پیشرفته که پارامترها به صورت زیر است :
)(Pr00-10=1, and Pr00-11=4~7; or Pr00-10=2 , and Pr00-13=1~3
حال اگر بار نرمال باشد و ): (Pr00-16=0
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حال اگر بار سنگین باشد و ) : ( Pr00-16=1
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منحنی  deratingدمای محیط برای مدهای کنترلی پیشرفته :

06-56

ولتاژ تشخیص داده شده در سطح  1توسط PT100

تنظیمات کارخانه ای 5.000 :

تنظیمات 0.000~10.000V :

06-57

ولتاژ تشخیص داده شده در سطح  2توسط PT100

تنظیمات کارخانه ای :

7.000
تنظیمات 0.000~10.000V :
از  Pr. 06-57 > Pr.06-56اطمینان حاصل کنید .
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تنظیمات کارخانه ای 1011 :

حفاظت فرکانسی  PT100در سطح 1

تنظیمات 0.00~600.00 Hz :

06-59

تنظیمات کارخانه ای 61 :

PT100 activation level delay time
ثانیه

تنظیمات  0~6000 :ثانیه



نحوه ی کار با : PT100

 .1ابتدا باید یکی از ورودی آنالوگ ولتاژ درایو را (  ) AVI, AUI or ACIانتخاب کنید به طوریکه روی  1تا  11ولت تنظیم شده باشد و مد
.2

 PT100را انتخاب کنید .

 .3یک از ورودی های ولتاژ آنالوگ را انتخاب کنید :
) (a) AVI (Pr.03-00=11), (b) AUI (Pr.03-02=11یا
)(c) ACI (Pr.03-01=11 and Pr.03-29=1
 .4در صورتیکه  ACIرا به عنوان ورودی ولتاژ آنالوگ انتخاب کنید پارامتر
 Pr.03-01=11 and Pr.03-29=1را تنظیم کنید  .سپس  SW2بر روی  I/Oکنترل ترمینال را  ,روی حالت ولتاژی  1تا 11
ولت تنظیم کنید .
 .5پارامتر  Pr.03-33را روی  23تنظیم کنید تا  AFM2در حالت خروجی با جریان ثابت قرار گیرد  .سپس سوئیچ (  ) SW2مربوط به AFM2
روی برد ترمینال را در روی  1تا  21میلی آمپر تنظیم کنید و جریان خروجی ثابت را روی  9میلی آمپر تنظیم کنید به این منظور باید
.6

 Pr.03-33را روی  45تنظیم کنید  .جریان ثابت در خروجی  AFM2به این صورت محاسبه می شود . 20mA * 45% = 9Ma :
 Pr.03-33برای تنظیم جریان یا ولتاژ خروجی ثابت در  AFM2به کار می رود و رنج تنظیمات  0~100.00%است .

 .7درایو در عملکرد حفاظتی توسط  PT100با توجه به مقدار ولتاژ تشخیص داده شده به دو صورت واکنش نشان خواهد داد  .نمودار عملکرد
.8

حفاظتی درایو توسط  PT100در زیر نشان داده شده است :
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 .9نحوه ی سیم بندی : PT100



درصورتیکه  , Pr.06-58=0.00 Hzعملکرد  PT100غیرفعال می شود .
مثال  :فرض کنید یک  PT100برروی درایو نصب کرده اید  .می خواهید اگر دمای موتور به ) 135℃ (275°Fو باالتر برسد  ,درایو فرکانس
موتور را به مقدار تنظیم شده در  Pr.06-58می رساند و موتور در این فرکانس کار خواهد کرد تا زمانیکه دمای موتور به ) 135℃ (275°Fیا
کمتر برسد .
در صورتیکه دمای موتور از مقدار ) 150℃(302°Fباالتر برود  ,موتور متوقف شده و درایو ’ ‘OH3را نمایش خواهد داد .
تنظیمات الزم :

.1

سویئچ (  ) SW2برای  AFM2را در حالت  1تا  21میلی آمپر برد ترمینال  I/Oتنظیم کنید  ( .به شکل  , 1سیم بندی  ) PT100مراجعه کنید .

 .2طبق وایرینگ نمایش داده شده در شکل  PT100 ,را به درایو نصب کنید .
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ترمینال  AFM2را به (  ) +متصل کنید .
ترمینال  ACMرا به (  ) -متصل کنید .
 AVIو  AFM2را به هم اتصال کوتاه کنید .
 .3پارامترهای Pr.03-00=11و  Pr.03-23=23و ) Pr.03-33=45%(9mAتنظیم کنید .
 .4به جدول دمای  RTDو مقاومت مطابق با آن مراجعه کنید :
دما 135℃ :

مقاومت 151.71Ω :

جریان ورودی 9mA :

ولتاژ به صورت تقریبی 1.37Vdc :

دما 150℃ :

مقاومت 157.33Ω :

جریان ورودی 9mA :

ولتاژ به صورت تقریبی 1.42Vdc :

 .5پارامتر  Pr.06-56=1.37و  Pr.06-58=10Hzرا تنظیم کنید  .زمانیکه دمای  RTDبه مقدار ℃ 135و باالتر برسد  ,فرکانس درایو به مقدار
تعیین شده در  Pr.06-58کاهش می یابد و اگر مقدار تنظیم شده در آن  1باشد درایو  runنخواهد شد .
 .6در صورتیکه پارامترها به صورت  Pr.06-57=1.42و  ( Pr.06-29=1درایو  warningداده و  stopشود ) تنظیم شده باشد  ,زمانیکه دمای
 RTDبه ℃ 150و باالتر برسد  ,درایو  STOPخواهد شد و  ‘OH3’ Warningمی دهد .

06-60

Software Detection GFF Current Level

تنظیمات کارخانه ای :

6101
تنظیمات 0.0~6553.5 % :

06-61

تنظیمات کارخانه ای 0.10 :

Software Detection GFF Filter Time

تنظیمات 0.00~655.35 sec :



درصورتیکه جریان سه فاز در خروجی نامتعادل و بیشتر از مقدار تنظیم شده در  pr.06-60باشد  GFF Protection ,در درایو فعال خواهد شد و
درایوخروجی را متوقف خواهد کرد .



درصورتیکه بیشتر از زمان تعیین شده در  Pr.06-61جریان سه فاز در خروجی نامتعادل باشد  ,خروجی درایو در همان لحظه متوقف شده و GFF
می دهد .
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رزرو است .

06-63

)Fault Record 1 (day

06-65

)Fault Record 2 (day

06-67

)Fault Record 3 (day

06-69

)Fault Record 4 (day
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تنظیمات 0~65535 days :

تنظیمات کارخانه ای  :فقط قابل خواندن

است .

06-64

)Fault Record 1 (min

06-66

)Fault Record 2 (min

06-68

)Fault Record 3 (min

06-70

)Fault Record 4 (min

تنظیمات 0~1439 min :

تنظیمات کارخانه ای  :فقط قابل خواندن است

.



در صورتیکه هرگونه خطا درکارکرد درایو رخ دهد  ,در  6 , Pr06-17~22خطای اخیر رخ داده در درایو را رکورد می شود و در پارامترهای
 , Pr06-63~70زمان رخداد  4خطا به ترتیب رکورد می شود  .این پارامترها برای بررسی خطاهای درایو با ثبت زمان وقوع به کار می رود .

برای مثال  :اولین خطا  ocAبوده  ,که  1111دقیقه پس از شروع به کار درایو رخ داده است  .دومین خطا  ocDبوده  ,که  1111دقیقه دیگر رخ داده است
چهارمین خطا  ocAبوده که  1111دقیقه دیگر رخ داده است  .پنجمین خطا  ocdبوده که  1111دقیقه بعد از چهارمین خطا رخ داده است  .و در نهایت
ششمین خطا  ocnبوده که  1111دقیقه بعد از پنجمین خطا رخ داده است .
پس مقادیر ذخیره شده در  Pr06-17~Pr06-22 and Pr06-63~Pr06-70به صورت زیر خواهد بود :
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طبق خطاهای ثبت شده در پارامترها  ,می توان با مشاهده ی  Pr.06-17متوجه شد که آخرین خطا  ocnبوده که  4روز و  241دقیقه پس از
 runشدن درایو اتفاق افتاده است .

06-71

تنظیمات کارخانه ای 101 :

تنظیم سطح low current

تنظیمات 0.0~6553.5 % :

06-72

طول زمان تشخیص low current

تنظیمات کارخانه ای :

1011
تنظیمات  0.00 ~ 655.35 :ثانیه
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تنظیمات کارخانه ای 1 :

رفتار درایو در برابر وقوع low current

تنظیمات :
 : 1بدون عکس العمل
 : 1خطا داده و سریع  stopشود .
 : 1خطا داده و به تدریج با توجه به  2nd deceleration timeمتوقف شود .
 : 3خطا داده و به درایو به کار خود ادامه دهد .



درایو پس از تشخیص  low currentطبق مقدار تنظیم شده در  Pr.06-73رفتار می کند که این رفتار با توجه به مقدار پیش فرض تنظیم
شده در  Pr.06-71و زمان در نظر گرفته شده در پارامتر  Pr.06-72است  .این سه پارامتر را می توان هم چنین در استفاده از ترمینال های
خروجی چند
منظوره ) (MO44نیز به کار برد .



فانکشن تشخیص  low currentرا نمی توان زمانیکه درایو  sleepیا  stand byهست به کار برد .
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 -62-8پارامترهای خاص گروه 37
17-00
تنظیمات :



تنظیمات کارخانه ای 760.0 :

Software Brake Level
460V series: 700.0~900.0Vdc

 Brake chapperدر ولتاژ  DC-BUSتنظیم شده در این پارامتر فعال می شود و کاربر می تواند با انتخاب یک مقاومت ترمز مناسب ,
 Decelerationبهتری داشته باشد  .برای اطالعات بیشتر در مورد مقاومت ترمز به فصل 7
 Accessoriesمراجعه کنید .



این پارامتر تنها برای مدل هایی با توان زیر  30kW / 460 Vاستفاده می شود .

17-01
تنظیمات :



تنظیمات کارخانه ای 3 :

سطح جریان DC Brake
0~100%

این پارامتر برای تنظیم سطح جریان خروجی  DC Brakeدرایو به موتور در طول  start-upو  stopبه کار می رود .
برای تنظیم سطح جریان ترمز  , DCجریان نامی درایو ) 111 , (Pr.00-01درصد درنظر گرفته می شود  .توصیه می شود با یک جریان ترمز
 DCپایین شروع کرده و سپس جریان را افزایش دهید تا به گشتاور مناسب برسید .



در حالت مد کنترلی  , FOCPGترمز  DCدر حالت  zero-speedکار می کند و می توان ترمز  DCرا با هر مقدار فعال کرد  .درایو در این
حالت جریان خروجی مناسب را بر حسب نیاز ایجاد می کند .

17-02
تنظیمات :


تنظیم زمان  DC Brakeدر هنگام RUN

تنظیمات کارخانه ای 0.0 :

0.0~60.0 sec

دلیل استفاده از ترمز  DCدر هنگام شروع در مواقعی است که موتور به دلیل نیروی خارجی یا اینرسی بار چرخش داشته باشد  .با استفاده از درایو در
چنین شرایط ممکن است به موتور آسیب وارد شود یا در درایو  Over currentرخ دهد  .با تنظیم این پارامتر از درایو به موتور جریان  DCتزریق می
شود تا بتوان موتور را متوقف کرد و یک استارت  stableداشت  .این پارامتر مقدار زمان مورد نیاز برای تزریق جریان  DC Brakeبه موتور پس از
فرمان  RUNرا تعیین می کند  .در صورتیکه این پارامتر را روی  1.1تنظیم کنید این فانکشن غیرفعال می گردد .
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تنظیمات :
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تنظیم زمان  DC Brakeدر هنگام STOP

تنظیمات کارخانه ای 0.0 :

0.0~60.0 sec

بعد از فرمان  STOPبه دلیل نیروی خارجی یا اینرسی بار ممکن است موتور هم چنان چرخش داشته باشد و فورا  STOPنشود .این پارامتر برای تنظیم
زمان جریان  DCخروجی به موتور بعد از استاپ و اطمینان از استاپ شدن موتور است.



این پارامتر برای تنظیم مدت زمان جریان  DCخروجی در هنگام  STOPتنظیم می شود  .این فانکشن زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روش
 stopدرایو در پارامتر  11-12را در حالت توقف با شیب (  ) 1قرار دهید  .در صورتیکه مقدار این پارامتر را بر روی  1.1تنظیم کنید این دستور
غیرفعال می شود .



پارامترهای مربوطه  Pr.00-22 :برای تعیین روش  stopدرایو و  Pr.07-04برای تعیین فرکانس نقطه شروع . DC brake
17-04
تنظیمات :



تعیین فرکانس نقطه شروع  DC brakeدر هنگام STOP

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

0.00~600.00Hz

این پارامتر برای تعیین فرکانس شروع عملکرد  DC Brakeدر هنگام  decelerationاست  .در صورتیکه تنظیمات این پارامتر کوچکتر از
فرکانس  Pr.01-09باشد  ,نقطه ی شروع  DC Brakeاز فرکانس کوچکتر خواهد بود .



 DC Brakeدر زمان  , Start-upبرای بارهایی که قبل از  startدرایو چرخش دارند مانند فن و پمپ  ,به کار می رود .
هم چنین در یک موقعیت خاص  ,می توان با  DC Brakeابتدا بار را در یک موقعیت نگه داشت سپس حرکت را آغاز کرد.



 DC Brakeدر هنگام  , STOPطول زمان توقف را کاهش داده و هم چنین بار را در یک موقعیت ثابت نگه می دارد مانند موارد استفاده از
جرثقیل و ماشین کاتر .
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تنظیمات کارخانه ای 133 :

Voltage Incrasing Gain
1~200%

تنظیمات :
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در صورتیکه کاربر در حالت  speed trackingدر حال کار است و ارور  OLیا  OCدارید  ,این پارامتر را برای کم کردن افزایش ولتاژ باید
تنظیم کنید .

17-06

 Restartشدن بعد از قطع لحظه ای توان )(Speed Search

تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0 :

 : 3درایو استاپ می شود .
 : 1درایو با فرکانس  commandفرکانس مرجع تنظیم شده توسط کاربر شروع به کار می کند .
 : 5درایو با فرکانس مینیمم تنظیم شده در درایو شروع به کار می کند .



در این پارامتر نحوه ی کارکرد مجدد ( ری استارت ) درایو پس از قطع لحظه ای برق ورودی تعیین می شود .



برق وصل شده به درایو به دالیل متعددی ممکن است قطع شود  .با تنظیم این پارامتر پس از  power onشدن مجدد برق ورودی پس از قطع
برق  ,خروجی درایو حفظ شده و درایو  stopنمی گردد .



تنظیمات  : 1بعد از قطع ناگهانی برق درایو اتومات با سرعت مرجع تنظیم شده توسط کاربر شروع به کار می کند تا سرعت موتور به این فرکانس
برسد  .این حالت مناسب برای بار با اینرسی باال و مقاومت کم است  .برای مثال برای یک چرخ با اینرسی باال نیازی نیست که درایو به طور کامل
 STOPشود و در زمان صرفه جویی کرد .



تنظیمات  : 2بعد از قطع ناگهانی برق درایو اتومات با حداقل فرکانس تنظیم شده توسط کاربر شروع به کار می کند تا سرعت موتور به این
فرکانس برسد  .این حالت مناسب برای بار با اینرسی پایین و مقاومت بزرگ است .



در حالت مد کنترل  , PGدر صورتیکه پارامتر روی  1نباشد  ,درایو به طور اتوماتیک با استفاده از سرعت خوانده شده در  , PGسرعت را تنظیم
می کند .
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تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای 2.0 :

حداکثر زمان قطعی برق ورودی
0.0~20.0 sec

درصورتیکه قطعی برق ورودی کمتر از زمان تنظیم شده در این پارامتر باشد  ,پس از وصل مجدد برق  ,درایو به حالت  Resumeوارد می شود .
اگر بیشتر از زمان تنظیم شده برق ورودی قطع باشد  ,درایو به صورت توقف ناگهانی
(  ) coastمتوقف می شود .



تنظیمات  Pr.07-06که مربوط به رفتار درایو پس از قطعی برق است  .در شرایطی که زمان قطعی برق کمتر یا مساوی با  2ثانیه باشد درایو
ارور ” “LUنمایش می دهد  .اما اگر درایو با وجود  power off , overloadشود  ,در صورتیکه ماکزیمم زمان قطعی برق کمتر از  2ثانیه نیز
باشد  ,تنظیمات  Pr.07-06نیز اجرا نمی شود  .در این حالت درایو به صورت قبلی می توان  start upکرد .

17-08
تنظیمات :



تنظیمات کارخانه ای ## :

Base block Time
0.0~5.0 sec

در صورتیکه برق ورودی درایو قطع شود  ,خروجی درایو بالک می شود و برای یک بازه زمانی مشخص ( مقدار  ) Pr.07-08تا  resumeشدن
درایو ,وقفه ایجاد می شود  .این پارامتر باید طوری تنظیم شود تا از برطرف شدن باقیمانده ولتاژ  regenerationناشی از موتور در این بازه
زمانی قبل از آغاز به کار مجدد درایو  ,اطمینان حاصل کرد .



این پارامتر تنها برای فانکشن  base-blockنمی باشد  ,زمانیکه درایو در حین کارکردش  free runشود  ,خروجی درایو بعد از زمان Pr07-08
دوباره با آخرین مقدار فرمان فرکانس آن فعال می شود  delay time ( .برای  re-startدرایو بعد از ) free run



این  delay timeتنها برای  runشدن مجدد درایو پس از  free runاست که به دلیل رخداد ارور و یا سایر مرجع های فرمان به درایو رخ دهد .



در رنج های مختلف توان درایو  ,تنظیمات کارخانه ایی این پارامتر مطابق جدول زیر است :
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تنظیمات کارخانه ای 133 :

تعیین حد جریان برای Speed Search
20~200%



بعد از قطع ناگهانی برق  ,با افزایش جریان بیشتر از مقدار تعیین شده در  , Pr.07-09درایو با  speed searchشروع به کار می کند .



بعد از  , speed searchاولین گروه تنطیمات منحنی  , V/Fبا ماکزیمم جریان برای یک  optimum accel./decelو شروع
 speed searchمطابق با  Pr.07-09خواهد بود .



تعیین سطح  maximum speed searchدر این پارامتر بر روی زمان رسیدن موتور به سرعت مورد نظر تاثیر می گذارد  .اگر این پارامتر به
مقدار بزرگتری تنظیم شود زمان رسیدن به سرعت افزایش می یابد .ولی مقدار خیلی زیاد باعث فعال شدن عملکرد حفاظت در مقابل
 overloadمی شود .

17-10
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0 :

رفتار درایو پس از وقوع خطا
 : 3استاپ شدن درایو
 : 1استارت مجدد درایو با سرعت تنظیم شده در قبل ازوقوع خطا
 : 5استارت مجدد درایو با حداقل فرکانس خروجی
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در حالت مد کنترل  , PGدر صورتیکه پارامتر روی  1نباشد  ,درایو به طور اتوماتیک با استفاده از سرعت خوانده شده در  , PGسرعت را تنظیم
می کند .



در این حالت  Faultها شامل  bb,oc,ov,occاست  .با ری استارت شدن درایو بعد از وقوع خطاهای  Pr.07-11 , oc, ov, occنباید
روی  3تنظیم شود .

17-11

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیم زمان اتو ری استارت بعد از وقوع خطا
0~10

تنظیمات :


بعد از رخ دادن خطاهای ( , ) oc, ov, occظرف حداکثر  13ثانیه  ,درایو می تواند به طور اتوماتیک ریست  /ری استارت گردد .



با تنظیم بر روی  , 3این پارامتر غیرفعال می شود و در صورت فعال بودن این پارامتر  ,پس از گذشت زمان تنظیم شده در آن  ,درایو بر اساس
تنظیمات  Pr07-10ری استارت خواهد شد .



در صورتیکه تعداد دفعات  reset/restartبیشتر از مقدار  Pr.07-11باشد  ,درایو ریست  /ری استارت نخواهد شد تا زمانیکه کاربر درایو را به
طور دستی ریست کرده و موتور را مجددا  runکند .

17-12

Speed Search during Start-up

تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0 :

 : 3غیرفعال
 : 1ماکزیمم فرکانس در خروجی
start-up motor frequency : 5
 : 3مینیمم فرکانس خروجی



این پارامتر برای راه اندازی و توقف یک موتور با اینرسی بار باال به کار می رود  .یک موتور با اینرسی زیاد  2 ,تا  5دقیقه یا بیشتر طول می کشد تا
به طور کامل  stopشود  .با تنظیم این پارامتر کاربر برای ری استارت درایو  ,نیازی نیست که برای توقف کامل درایو صبر کند  .اگر برای درایو
وموتور انکدر و کارت  PGاستفاده کرده باشید  ,سرعت درایو براساس سرعت خوانده شده از موتور توسط انکدر است و سریعا به فرکانس
 commandتنظیم شده توسط کاربر می رسد  .جریان خروجی را نیز در  Pr.07-09باید تنظیم کنید .



در حالت مد کنترل  , PGدر صورتیکه پارامتر روی  1نباشد  ,درایو به طور اتوماتیک با استفاده از سرعت خوانده شده در  , PGسرعت را تنظیم
می کند .
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تنظیمات :
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)Decel. Time at Momentary Power Loss (dEb function

تنظیمات کارخانه ای 0 :

 : 3غیرفعال
1~6: Auto Deceleration



این پارامتر برای تنظیم زمان  decel . timeدر اثر قطع برق ناگهانی به کار می رود .

17-14
تنظیمات :



تنظیمات کارخانه ای 0 :

dEb Return Time
0.0~25.0 sec

) : dEb (Deceleration Energy Backupاین فانکشن به درایو این امکان رو می دهد که در صورت قطع ناگهانی برق  ,درایو با Auto
 decelerationبه تدریج متوقف شده تا استاپ شود .

17-15
تنظیمات :

17-16
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Dwell Time at Accel.
0.00~600.00 sec

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Dwell Frequency at Accel
0.00~600.00Hz
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تنظیمات :

17-18
تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Dwell Time at Decel.
0.00~600.00Hz

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Dwell Frequency at Decel.
0.00~600.00Hz



پارامترهای  Pr.07-15تا  Pr.07-18برای بارهای سنگین برای جلوگیری از وقوع  OCیا  OVاست .



در شرایطی که درایو با بار سنگین کار می کند  Dwell ,موقتا یک فرکانس خروجی  stableایجاد می کند  ,مانند جرثقیل و آسانسور .

تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای 0 :

کنترل Fan cooling

 : 3تا زمانیکه برق درایو وصل باشد  ,فن روشن بماند .
 : 1یک دقیقه بعد از  stopشدن درایو  ,فن خاموش شود .
 : 5با  runشدن درایو فن روشن و با  stopشدن درایو فن خاموش شود .
 : 3در صورتیکه دمای  IGBTبه حدود  23درجه سانتیگراد برسد  ,فن روشن شود .
 : 4فن همیشه خاموش باشد .


این پارامتر برای کنترل فن به کار می رود .
در حالت  : 3فن بر اساس دمای  IGBTو خازن ها روشن می شود  .با باالرفتن دما از  61درجه سانتیگراد فن روشن و کمتر شدن دما از  41درجه
فن خاموش می شود .

17-20
تنظیمات :

 STOPاضطراری ( Force stop & ) EF

تنظیمات کارخانه ای 0 :

 : 3توقف آزاد ( ) coast
 : 1توقف با اولین Deceleration time 1
 : 5توقف با اولین Deceleration time 2
 : 3توقف با اولین Deceleration time 3
 : 4توقف با اولین Deceleration time 4
System Deceleration (According to original deceleration time) : 5
 Deceleration : 2اتوماتیک )( Pr01-46



در صورتیکه ترمینال های ورودی دیجیتال چند منظوره ایی که بر روی  ) EF ( 11یا  (Emergency stop) 18تنظیم شده فعال شود ,
درایو بر اساس تنظیمات  Pr.07-20فعال می شود .
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17-21
تنظیمات :
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عملکرد  Energy - savingاتوماتیک

تنظیمات کارخانه ای 0 :
 : 1فعال

 : 3غیرفعال

در صورتیکه  Pr.07-21را  ,یک تنظیم کنید  accel ,و  decalبا ولتاژ کامل اجرا می شود  .در حین کار با سرعت ثابت  ,درایو به طور
اتوماتیک بهترین مقدار ولتاژ را با توجه به توان بار محاسبه می کند .



در صورتیکه فرکانس خروجی ثابت باشد و در شرایط کاری ثابت  ,با کاهش بار ولتاژ خروجی به طور اتوماتیک کاهش می یابد  .بنابراین درایو با
توان کمتری که حالضرب ولتاژ در جریان است  ,کار می کند .

17-22
تنظیمات :


تنظیمات کارخانه ای 133 :

Energy-saving Gain
10~1000%

در صورتیکه  Pr. 07-21روی  1تنظیم شود  ,این پارامتر برای تنظیم گین  energy-savingبه کار می رود  .تنظیمات کارخانه ای 133
درصد است اگر با این مقدار به نتیجه مطلوب حاصل نشد  ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .در صورتیکه موتور به لرزش افتاد مقدارش را افزایش
دهید .



در بعضی کاربردهای خاص همچون موتور های اسپیندل سرعت باال  ,افزایش دمای موتور بسیار قابل توجه است  .بنابراین زمانیکه موتور بدون بار
کار می کند  ,جریان مصرفی موتور کاهش پیدا می کند  .با تنظیم این پارامتر به مقدار کمتر می توان این تنظیمات را انجام داد .

17-23
تنظیمات :

Auto Voltage Regulation(AVR) Function

تنظیمات کارخانه ای 0 :

Enable AVR : 3
Disable AVR : 1
Disable AVR during deceleration : 5



ولتاژ نامی موتور معموال  220V/200VAC 60Hz/50Hzاست و ولتاژ ورودی به درایو در رنج
 180V - 264 VAC 50Hz/60Hzاست  ,بنابراین در صورتیکه درایو بدون فانکشن  AVRکار کند  ,ولتاژ خروجی برابر ولتاژ ورودی
خواهد شد .
در صورتیکه موتور با ولتاژ  12% ~ 20%بیشتر از ولتاژ نامی  RUNشود  ,باعث کاهش طول عمر موتور شده و می تواند در دمای باالتر به
موتور آسیب برساند .همچنین باعث پدیده  failing insulationو گشتاور ناپایدار در خروجی شود .
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failing insulation


عملکرد  AVRبه طور اتوماتیک ولتاژ خروجی درایو را مطابق با ولتاژ نامی موتور تنظیم می کند  .به عنوان مثال اگر منحنی  V/Fبه صورت 200
 VAC/50Hzتنظیم شده باشد و ولتاژ ورودی بین  200 Vتا  264VACباشد  ,بنابراین درایو ولتاژ خروجی را به طور اتوماتیک به ماکزیمم
 200 VAC/50Hzکاهش می دهد  .اگر ولتاژ ورودی بین
180تا  200VACباشد  ,ولتاژ خروجی درایو موتور و توان ورودی نسبت مستقیم خواهد داشت .



تنظیمات  : 0در صورتیکه فانکشن  AVRفعال باشد  ,درایو ولتاژ خروجی را براساس مقدار ولتاژ  DC-busفعلی تنظیم می کند .در این حالت
ولتاژ خروجی براساس تغییرات ولتاژ  DC-busتغییر نمی کند .



تنظیمات  : 1در صورتیکه فانکشن  AVRغیرفعال باشد  ,درایو ولتاژ خروجی را بر اساس ولتاژ  DC-busتنظیم می کند و ولتاژ خروجی درایو
براساس ولتاژ  DC-BUSتغییر می کند که این می تواند سبب اضافه جریان یا کاهش جریان شود .



تنظیمات  : 2درایو فانکشن  AVRرا در حین  decelerationغیرفعال می کند  .مثل مواقعی که از سرعت خیلی باال به سرعت پایین تغییر
سرعت می دهد .



هنگامیکه درایو به صورت  rampو با شیب متوقف می شود زمان  decelerationافزایش می یابد  .در صورتیکه این پارامتر بر روی  2تنظیم
شود ,و تنظیم زمان  acceleration/decelerationبه صورت اتوماتیک باشد ) , (01-44زمان  decelerationسریعتر طی می شود .



یادآوری می شود در صورتیکه درایو در مد  FOCPGیا  TQCPGباشد این پارامتر را بر روی صفر تنظیم کنید .
17-24
تنظیمات :



فیلتر زمانی در  ( Torque commandدر مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

تنظیمات کارخانه ای 0.020 :

0.001~10.000 sec

هرچه مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,نتیجه پایدارتری در کنت رل داشته و از طرفی پاسخ درایو در کنترل کندتر خواهد بود  .درصورتیکه مقدار
این پارامتر را کاهش دهید  ,کنترل ناپایدارتر و پاسخ ها سریع تر خواهد بود .
کاربر می تواند بر اساس خواسته اش از پایداری کنترل و سرعت پاسخ دهی  ,این پارامتر را تنظیم کند .
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فیلتر زمانی در  ( Slip Compensationدر مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

تنظیمات کارخانه ای 0.100 :

0.001~10.000 sec



پارامتر  07-24و  07-25می تواند برای تغییرات زمان پاسخ دهی در جبرانسازی به کار رود .



در صوررتیکه پارامتر  07-25و  10 , 07-24تنظیم شود  ,زمان پاسخ دهی کندترین حالت ممکن خواهد بود  ,اما در صورتیکه این زمان را بیش
از حد کاهش دهید سیستم ناپایدار خواهد شد .
17-26

گین جبرانساز گشتاور ( در مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

تنظیمات کارخانه ای 0 :

)(1 in SVC mode
تنظیمات :



0~10

زمانیکه بار موتور زیاد باشد  ,بخشی از ولتاژ خروجی درایو توسط مقاومت سیم پیچ استاتور مصرف می شود  ,و این باعث کاهش ولتاژ در موتور
القایی و در نتیجه باعث افزایش جریان خروجی درایو و کاهش گشتاور در خروجی می شود .
دراین پارامتر می توان به طور اتوماتیک ولتاژ خروجی را بر اساس بار تنظیم کرد تا فاصله هوایی میدان مغناطیسی را پایدار نگه داشت تا کارکرد
بهینه داشته باشیم .



در مد کنترلی  , V/Fولتاژ به نسبت مستقیم با کاهش فرکانس  ,کاهش می یابد  .که این باعث کاهش گشتاور در سرعت های پایین می شود.



اگر مقدار این پارامتر  07-26را خیلی افزایش بدید باعث ایجاد  Overfluxو افزایش بیش از حد جریان خروجی  ,داغ شدن موتور و فعال شدن
عملگر های حفاظتی می شوید .
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ضریب جبرانساز لغزش ( ) Slip

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

0.00~10.00

در موتور آسنکرون برای القای جریان در روتور ،اختالف سرعت بین سرعت میدان دوار و سرعت گردش روتور وجود دارد  .در غیر این صورت
میدان دوار نسبت به روتور امکان حرکت نخواهد داشت و هادیهای روتور شار میدان تولید شده توسط استاتور را قطع نکرده و در نتیجه
ولتاژی در روتور القا نخواهد شد .این اختالف سرعت بین سرعت میدان دوار و سرعت حرکت روتور در اصطالح لغزش ) (Slipنامیده میشود.
مهمترین رابطه در موتورهای القایی رابطه بین فرکانس موتور ، fتعداد زوج قطبها  pو سرعت میدان دوار  nsاست :.

و از این رابطه خواهیم داشت:

و سرعت روتور برابر است با:

و  sنشاندهنده لغزش ) (Slipاست و از این رابطه به دست میآید:



موتور القایی برای ایجاد گشتاور موردنیاز به مقداری لغزش در حین کار نیاز دارد  .که می توان آن را در سرعت های باالتر از جمله سرعت نامی
موتور و لغزش  2~3 %نادیده گرفت .



در حال کار با فرکانس متغیر  slip ,و فرکانس سنکرون برای ایجاد یک گشتاور مغناطیسی مطلوب با هم نسبت عکس دارند  ,به طوریکه با
افزایش فرکانس مقدار  slipکاهش می یابد  .موتور ممکن است در فرکانس پایین موردنظر کاربر بایستد  .بنابراین مقدار  slipتاثیر جدی در
سرعت حرکت موتور در سرعت های پایین دارد .



همچنین در کاربرد درایو و موتور القایی  ,افزایش بار سبب افزایش  slipمی شود  .این عامل هم بر سرعت کار موتور تاثیرگذار هست .



این پارامتر در مواقعی به کار می رود که بخواهیم در زمانیکه موتور با جریان نامی کار می کند  ,با جبرانسازی مقدار فرکانس و کاهش مقدار slip
تا نزدیک شدن آن به مقدار سرعت نامی  ,صحت کار درایو را برای نتیجه مطلوب افزایش دهیم  .در صورتیکه جریان خروجی درایو از مقدار آن در
پارامتر  05-01که جریان  no loadموتور القایی است  ,بیشتر بشود  ,درایو این حالت را با افزایش فرکانس جبران می کند .
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در صورتیکه کنترل مد درایو در  Pr 00-11را از  V/Fبه  vector controlتغییر دهید  ,مقدار این پارامتر  1می شود  .در غیر این صورت مقدار
آن صفر خواهد شد .در صورت وقوع  overloadدر هنگام  accelerationحتما مقدار این پاارمتر را به طور تدریجی و خیلی کم افزایش دهید .
در بار نامی مقدار این پارامتر در مقدار  slipنامی موتور ضرب شده و فرکانس خروجی افزایش می یابد  .در صورتیکه سرعت به مقدار مطلوب
نرسید  ,مقدار این پارامتر را کمی افزایش دهید در غیر این صورت کاهش دهید .

17-28

رزرو است .

17-29

Slip Deviation Level

تنظیمات :

17-30
تنظیمات :

0~100.0%

تنظیمات کارخانه ای 0 :
No detection : 3

تنظیمات کارخانه ای 1.3 :

Detection Time of Slip Deviation
0.0~10.0 sec
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تنظیمات کارخانه ای 3 :

Over Slip Treatment
 : 3درایو خطا داده و به کار خود ادامه می دهد .
 : 1درایو خطا داده و با شیب متوقف می شود .
 : 5درایو خطا داده و خروجی قطع شده تا موتور آزادانه متوقف شود .
 : 3خطا نمی دهد .



پارامترهای  Pr.07-29تا  Pr.07-31برای تنظیم سطح  /زمان  slipو رفتار درایو پس از  over slipدر حالیکه  runاست  ,باید تنظیم شود

17-32
تنظیمات :

 ( Motor Hunting Gainجلوگیری از ایجاد رزونانس )
0~10000

تنظیمات کارخانه ای 1333 :

 : 3غیرفعال

موتور در بعضی مواقع  current wave motionدارد  .می توان این شرایط را با تنظیم این پارامتر بهبود داد  ( .در صورت کار درایو در فرکانس باال و یا
 runشدن آن با  , PGاین پارامتر را روی صفر تنظیم کنید و در صورتیکه  Current wave motionدر فرکانس های پایین رخ داد مقدار این پارامتر را
افزایش دهید  ) .در صورتیکه در یک جریان خروجی خاصی و یا در یک فرکانس خروجی خاصی  ,موتور لرزش داشت با تنظیم این ضریب ,می توانید
رزونانس و لرزش مکانیکی را برطرف کنید .
17-33
تنظیمات :



تنظیمات کارخانه ای 60.0 :

اتو ری استارت داخلی در درایو برای خطا ها
0.0~6000.0 sec

پس از این که ریست  /ری استارت پس از  faultرخ دهد  ,درایو بر اساس زمان تنظیم شده در  Pr.07-33در نظر می گیرد و در این بازه زمانی
تعداد خطاه ای رخ داده در درایو را می شمارد  .اگر در این بازه زمانی تعداد خطاهای رخ داده از تعداد تنظیم شده در  Pr.07-11بیشتر نشده
باشد تعداد خطاهای شمرده شده صفر می شود  .اگر تعداد خطاهای رخ داده در بازه ی زمانی تعیین شده بیشتر از تعداد تعیین شده در Pr.07-
 11بشود  ,کاربر باید با فشردن کلید  resetبه طور دستی درایو را مجدد راه اندازی کند .
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 : High – function PID Parameters -12-9پارامتر گروه 38

08-00

تنظیمات کارخانه ای 0 :

ورودی ترمینال برای فیدبک PID

تنظیمات

عملکرد تنظیمات

3

No function

2

فیدبک منفی  : PIDبراساس مقدار آنالوگ ورودی  ,در صورتیکه پارامترهای
 Pr 03.00تا  Pr 03.02روی  5تنظیم شده باشد .
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1

فیدبک منفی  PIDاز کارت PG

0

فیدبک مثبت  PIDاز کارت PG

))Pr.10.02

4

فیدبک مثبت  PIDاز ترمینال AVI

))Pr.03.00

5

فیدبک مثبت  PIDاز کارت PG

) Pr.10.02بدون در نظر گرفتن جهت)

6

فیدبک مثبت  PIDاز کارت PG

))Pr.10.02

7

فیدبک منفی  PIDاز طریق پروتکل ارتباطی درایو

8

فیدبک مثبت  PIDاز طریق پروتکل ارتباطی درایو



) Pr.10.02بدون در نظر گرفتن جهت)

فیدبک منفی به معنی (  : ) +target value – feedbackاین مورد زمانی به کار می رود که بخواهیم مقدار تحت اندازه گیری با افزایش
فرکانس خروجی  ,افزایش یابد .



در صورتیکه تنظیمات  Pr03-00تا  Pr03-02یکسان باشد  ,اولویت با انتخاب مقدار  AVIاست .



فیدبک مثبت به معنی ( : ) -target value + feedbackاین مورد زمانی به کار می رود که بخواهیم مقدار تحت اندازه گیری با افزایش
فرکانس خروجی  ,کاهش یابد .
When Pr08-00≠7 neither ≠8, input value is disabled. The value of the setting remain the same
after the derive is off. 

 کاربردهای رایج  PIDکنترل :


کنترل  : Flowسنسور  flowمقدار آن را به درایو فیدبک می دهد و می توان مقدار  flowرا به طور دقیق کنترل کرد .



کنترل فشار  :سنسور فشار مقدار آن را به درایو فیدبک می دهد و کنترل فشار را به صورت دقیق انجام می دهد .



کنترل حجم هوا  :سنسور کنترل حجم هوا مقدار آن را فیدبک داده و می توان مقدار حجم هوا را به خوبی تنظیم نمود.



کنترل دما  :با استفاده از یک ترموکوپل و یا ترمیستور که مقدار دمای محیط را فیدبک می دهد می توان دما را به راحتی کنترل نمود.



کنترل سرعت  :سنسور سرعت یا انکدر برای گرف تن فیدبک از سرعت شفت موتور یا سرعت دستگاه دیگری به عنوان سرعت مطلوب استفاده می
شود .
از این سرعت به عنوان سرعت مطلوب (  ) target valueدر کنترل سرعت حلقه بسته در حالت  master-slaveاستفاده می شود  .در این
حالت باید تنظیمات پارامتر  Pr.10.00را برای تعیین مقدار مطلوب کنترل  PIDبه درستی انجام دهید .
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به طور کلی کنترل  PIDبا استفاده از فیدبک  0~+10Vیا  4-20Maیا پارامتر  , Pr.10.01اجرا می شود .

 حلقه کنترل : PID

 بررسی دقیق تر کنترل : PID
کنترل  PIDیعنی کنترل یک متغییر از طریق ترکیب مناسب سه عمل کنترلی تناسبی ،انتگرالی ،مشتق گیر :
 Proportional gain(P) )aضریب تناسبی  :با استفاده از این ضریب  ,مقدار خروجی با سیگنال خطا که برابر تفاضل میان سیگنال ورودی و
سیگنال فیدبک است  ,متناسب می باشد .در واقع مقدار خروجی در بلوک باال تنها ضریبی از مقدار سیگنال خطا است .
با تنط یم این مقدار همواره خطای ماندگار در سیستم وجود دارد که با ترکیب ضرایب زیر می توان آن را کاهش داد .
 Integral time(I) )bزمان انتگرال گیری  :با تنظیم این پارامتر مقدار خروجی کنترلر با انتگرال سیگنال خطا ارتباط داده می شود .برای کم کردن
مقدار خطای ماندگار  ,تنظ یم زمان انتگرالی ضروری است  .این پاارمتر با پاسخ دهی به مجموعه خطاهای انباشته شده در گذشته و انتگرال خطا
نسبت به زمان بر سیستم اثر می گذارد  .پس مقدار حاصل از انتگرال حتی می تواند با وجود مقدار کم خطا در سیستم نیز افزایش یابد  .این
پارامتر می تواند با افزایش مقدار خروجی  ,خطای ماندگار را کاهش دهد و به صفر برساند  .بنا براین با تنظیم این دو پارامتر می توان به سیستمی
پایدار و بدون خطای ماندگار دست یافت .
) Differential control(Dمشتقگیر  :کنترلر مشتقگیر با آنالیز تغییرات خطا شرایط فرآیند را پیش بینی و بر خروجی تاثیر می گذارد و
تغییرات خطا را کمینه می کند  .در حین کنترل و کاستن مقدار خطا و نگه داشتن سیستم در یک مقدار مطلوب  ,ممکن است نوسانات و
ناپایداری در سیستم ایجاد شود  .مشتقگیر با سرکوب این تغییرات از ایجاد خطا در سیستم جلوگیری می کند  .در شرایطی که خطا نزدیک به
صفر است  ,باید مقدار این پارامتر را نزدیک صفر تنظیم کنید .
 کنترل  PIDجهت ثابت نگه داشتن فشار پمپ :
در این مثال مقدارمطلوب فشار را به عنوان  set pointبر حسب  barبرای کنترل کننده  PIDتنطیم کنید  .سنسور فشار در این سیستم مقدار
فشار را به کنترل کننده فیدبک می دهد  .پس از مقایسه مقدار مطلوب شما و مقدار فیدبک خوانده شده از سنسور  ,مقدار خطا تعیین می شود .
سپس کنترلر  PIDخروجی سیستم را با استفاده از  P , I , Dبرای کنترل فشار محاسبه می کند  .بنابراین با استفاده ازفیدبکی که سنسور فشار
 4~20میلی آمپر معادل  0-10 barبه کنترلر می دهد  ,درایو با تغییر سرعت در خروجی  ,فشار را ثابت نگه می دارد .
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خالصه تنظیم پارامترها در کنترل  PIDدرایو : C2000
 Pr.00-04 .1را روی  11تنظیم کنید  ( .نمایش مقدار سیگنال فیدبک آنالوگ  PIDبر حسب درصد )
 Pr.01-12 .2تنظیم زمان  Accelerationدر صورت نیاز
 Pr.01-13 .3تنظیم زمان  decelerationدر صورت نیاز
 Pr.00-21=0 .4فرمان  RUNیا استپ از روی کیپد دیجیتال
 Pr.00-20=0 .5تنظیم مقدار مطلوب توسط کاربر از روی کیپد دیجیتال
 Pr.08-00=1 .6فیدبک منفی  PIDاز ورودی آنالوگ
 Pr. 03-01 .7را برای دریافت سیگنال آنالوگ فیدبک  PIDاز ورودی  , ACIروی  5تنظیم کنید .
 Pr.08-01, 08-02 ,08-03 .8را در صورت نیاز تنظیم کنید .
 8.1در صورتیکه در سیستم ناپایداری وجود ندارد مقدار  Pr.08-01را افزایش دهید(Proportional Gain (P)) .
 8.2در صورتیکه در سیستم ناپایداری وجود ندارد مقدار  Pr.08-02را کاهش دهید(Integral Time (I)) .
 8.3در صورتیکه در سیستم ناپایداری وجود ندارد مقدار  Pr.08-03را افزایش دهید(Differential Time(D)) .
 از پارامترهای  Pr.08-00تا  Pr.08-21برای تنظیم پارامترهای  PIDاستفاده کنید .
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تنظیمات کارخانه ای 80.0 :

) Proportional Gain (Pضریب تناسب
0.0~500.0



درصورتیکه مقدار این پارامتر را روی  1تنظیم کنید به معنی ضریب  Kpبرابر با  %111است و تنظیم  0.5به معنی  Kpبرابر با  %51است .



این پارامتر برای محدود کردن مقدار خطای سیستم به کار می رود  .با تنظیم این پارامتر خطای کنترل سیستم کم شده و سرعت پاسخ دهی
سیستم افزایش می یابد  .ولی در صورت افزایش بیش از حد این پارامتر سیستم نوسانی و ناپایدار می گردد .



در صورتیکه مقدار  Iو  Dرا روی صفر تنظیم کنید  ,تنها این ضریب  pدر کنترل تاثیرگذار است .

08-02
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 1.00 :

) Integral Time (Iزمان انتگرال گیری
 0.00~100.00ثانیه
0.00 : disable



کنترلر انتگرالگیر برای محدود کردن مقدار خطای ماندگار در یک سیستم پایدار می باشد  .این کنترلر تا زمانیکه خطا برابر صفر شود به کار خود
ادامه می دهد  .عملکرد کنترل انتگرالگیر به زمانی که برای آن تنظیم می کنید بستگی دارد  .با تنظیم زمان کوتاه تر  ,حاصل عملکرد انتگرالگیری
تاثیرگذار تر می شود .و این می تواند برای کاهش نوسان در سیستم و  ( overshootفراجهش ) کمک کننده باشد  .در این شرایط کاهش مقدار
خطای سیستم به کندی صورت می پذیرد  .بنابراین باید کنترل را به صورت  PIویا  PIDانجام داد .



این پارامتر برای تنظیم زمان انتگرال کنترلر  Iاست  .در صورتیکه زمان انتگرالگیری زیاد تنطیم شود  ,این پارامتر به عنوان گین کوچک در کنترلر
 Iتاثیر می گذارد  .پاسخ دهی کندتر و نتیجه کنترل مطلوب نخواهد شد  .درصورتیکه زمان انتگرالگیری کمتر تنظیم شود  ,به صورت گین بزرگ
تری در کنترلر  Iتاثیر می گذارد و پاسخ دهی سریعتر و کنترل مطلوب تر خواهد شد .



درصورتیکه این پارمتر را خیلی کم تنظیم کنید  ,سیستم نوسانی خواهد شد .



اگر این زمان را صفر تنظیم کنید  ,عمال  Pr.08-02را غیرفعال کرده اید .
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تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

) Derivative Control (Dکنترل مشتقگیر
 0.00~1.00ثانیه

کنترلر مشتق گیر برای دستیابی به میزان تغییرات خطای سیستم به کار می رود و برای پیش بینی میزان خطای سیستم کمک کننده است .

بنابراین کنترلر مشتقگیر برای محدود کردن خطای سیستم برای بهبود پایداری سیستم کار می رود .با تنظیم زمان مناسب برای مشتقگیری ,
می توان  overshootها را کاهش داد و در زمان کوتاه تر سیستم را تنظیم کرد  .با این وجود تنظیم نامناسب این پارامتر به خصوص با افزایش
مقدار آن سیستم مغشوش می شود  .عالوه براین توجه داشته باشید در صورتیکه خطایی در سیستم وجود نداشته باشد خروجی مشتقگیر صفر
است  ,بنابراین نمی توان  Dرا به تنهایی در کنترل به کار برد و حتما باید همراه با کنترلرهای دیگر به صورت  PDویا  PIDاز آن استفاده کرد .


این پارامتر برای تنظیم گین کنترلر  Dبرای پاسخ دهی به تغییرات خطا باید تنظیم شود .با تعیین یک زمان مشتقگیری مناسب می توان
 Overshootهای ناشی از عملکرد کنترلر  Pو  Iرا کاهش داد و با کاهش نوسانات سیستم پایدارتری داشت  ,ولی تنظیم زمان زیاد مشتقگیری
سیستم را نوسانی می کند .



کنترلر مشتقگیر برتغییرات خطا اثرگذار است ,استفاده از این کنترلر در شرایط با اغتشاش زیاد توصیه نمی شود .
08-04
تنظیمات :



تنظیمات کارخانه ای 100.0 :

تعیین حد باالی کنترل انتگرالگیر
0.0~100.0%

این پارامتر تعیین کننده ی حد باالی گین انتگرال (  ) Iاست بنابراین محدود کننده فرکانس اصلی است .
حد باالی انتگرال = (  Pr.01-00) ×( Pr.08-4%ماکزیمم فرکانس خروجی )



ضریب انتگرال بزرگ  ,سرعت پاسخدهی سیستم را کاهش داده که در صورت تغییر ناگهانی بار  ,سیستم به کندی پاسخ می دهد و باعث  stallدر
موتور می شود .

08-05
تنظیمات :



تنظیمات کارخانه ای 100.0 :

حد فرکانس خروجی PID
0.0~110.0%

این پارامتر تعیین کننده درصد حد فرکانس خروجی در حین  PIDکنترل است .
حد فرکانس خروجی = ) Pr.01-00 (×(Pr.08-04 %ماکزیمم فرکانس خروجی (
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08-07
تنظیمات :

08-20
تنظیمات :
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مقدار فیدبک  PIDتوسط پروتکل ارتباطی

تنظیمات کارخانه ای  :قابل خواندن

-200.00%~200.00%

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

زمان تاخیر PID
 0.0~35.0ثانیه

تنظیمات کارخانه ای 0 :

انتخاب مد PID
 : 0ساختار  PIDبه صورت سری
 : 1ساختار  PIDبه صورت موازی



در صورتیکه صفر شود  ,درایو ساختارکنترلی  PIDرا به صورت سری اجرا می کند .



در صورتیکه یک شود  ,درایو ساختار کنترلی  PIDبه صورت موازی اجرا می کند .ضریب تناسبی  ,ضریب انتگرالی  ,ضریب مشتقگیر به صورت
مستقل از هم در کنترل تاثیر دارند .



کنترل  PIDبراساس میزان  setpointو فیدبک  ,مقدار فرکانس خروجی درایو را محاسبه می کند  .با افزایش زمان  Pr.08-07می توان در
پاسخدهی درایو و تغییر فرکانس تاخیر ایجاد کرد  ( .شبیه به نوعی فیلتر  . ) low passپس اگر زمان را به مقدار زیاد تنظیم کنید  ,سرعت پاسخ
دهی درایو کند می شود .



در شرایطی که فرکانس خروجی درایو  stableنیست می توان برای کاهش نوسانات پارامتر  Pr.08-07استفاده کرد  ,در غیر این صورت
( در شرایط نرمال ) نیازی نیست  .تنظیم نامناسب این پارامتر خود باعث خطا در کنترل می شود .



کنترل  : PIدر کنترل تناسبی (  ) Pنمی توان انحراف از  SETpointرا به طور کامل از بین برد  .برای محدود کردن میزان انحراف از
)  , SET value ( SVکنترل  P + Iاستفاده می شود که می تواند انحرافات ناشی از تغییر  SETpointو اغتشاشات خارجی را محدود کرد .
البته اگر  lرا بیش از حد افزایش دهید  ,سیستم در پاسخ دهی به تغییرات سریع کند می شود .



کنترل  : PDبا ایجاد انحراف زیاد از مقدار  , set valueکنترلر  , Dسریعا انحراف از  Setvalueرا مهار می کند  .واگر مقدار انحراف کم باشد ,
کنترلر  Pمی تواند موثر باشد .



در بعضی موارد کنترل  Pبه تنهایی در کنترل به کار می رود و گاهی با استفاده از کنترلر  Iسیستم ممکن است دچار نوسان شود .
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در بعضی موارد برای از بین بردن نوسانات ناشی از کنترلر  , Pکنترل  PDبایستی استفاده شود  .به طور کلی بهتر است  PDدر سیستم های بدون
تغییر ناگهانی زیاد  ,استفاده شود .


کنترل  : PIDکنترلر  Iجهت از بین بردن انحراف از  SETvalueو  Dبرای از بین بردن نواسانات و اثر اغتشاشات به کار می رود  ,با اضافه کردن
اثر  Pدر آن  ,کنترل  PIDرا خواهیم داشت  .با استفاده از روش  , PIDکنترلی بدون انحراف از  , SET valueدقت باال و سیستمی پایدار خواهید
داشت .
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تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

زمان تاخیر PID
 0.0~3600.0ثانیه



 Pr.08-08فقط در صورتیکه سیگنال فیدبک  ACI 4-20mAباشد  ,قابل تنظیم است .



در این پارامتر طول زمانی را تعیین می کنید که که اگر در این بازه زمانی  ,فیدبک  PIDمقدارش قابل توجیه نبود ,
درایو طبق پارامتر  , 08-09عمل کند .



در صورتیکه مقدار این پارامتر صفر باشد  ,این قابلیت  Disableهست .

08-09

تعیین نحوه عملکرد درایو پس از دریافت سیگنال فیدبک غیرطبیعی



 : 0درایو  warningداده و به کار خود ادامه دهد .



 : 1درایو  warningداده و با شیب (  ) rampموتور را متوقف کند .



 : 2درایو  warningداده و خروجی آن ناگهانی قطع شود .



 : 3درایو  warningداده و با فرکانس قبلی به کار خود ادامه دهد .



 Pr.08-09فقط در صورتیکه سیگنال فیدبک  ACI 4-20mAباشد  ,قابل تنظیم است .
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 درایو در صورتیکه سیگنال فیدبک نرمال نباشد  ,طبق تنطیمات این پارارمتر عکس العمل نشان می دهد .
08-10
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Sleep Reference
0.00~599.00Hz



درتوضیحات و شکل های پارامتر  , 08-23اثر تنظیمات این پارامتر در مد  sleepمشخص است .



اگر این پارامتر مساوی با صفر باشد  sleep ,و  wake upغیرفعال و در غیر این صورت فانکشن  sleepفعال می شود

08-11
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

Wake-up Reference
0.00~599.00Hz



اگر  , Pr08-18 = 0واحد  08-10و  08-11برحسب فرکانس می شود  .دررنج 0 ~ 600.0 Hz



اگر  , Pr08-18 = 1واحد  08-10و  08-11برحسب درصد می شود .دررنج  , 0~200.00%برای درک بهتر به توضیحات
پارامتر  08-23مراجعه کنید .



در این پارامتر میزان درصد را بر اساس مقدار ورودی مرجع حساب می شود  ,نه بر اساس مقدار ماکزیمم  .به طورمثال اگر میزان ماکزیمم
 100کیلوگرم باشد و مقدار مرجع ورودی  30کیلوگرم باشد  40 ,درصد به معنی  12کیلوگرم می باشد.

08-12
تنظیمات :


تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

زمان Sleep
 0.00~6000.0ثانیه

در صورتیکه فرکانس مرجع درایو از مقدار فرکانس  ) 08-10 ( Sleep Referenceکمتر بشود  ,در طول بازه زمان ,) 08-12 ) sleep
درایو در مقدار فرکانس  ) 08-10 ( sleepباقی می ماند  .و پس از اتمام فاصله زمانی  , sleepدرایو با فرکانس  0در مد  sleepباقی می ماند تا
زمانیکه فرکانس مرجع بزرگتر یا مساوی فرکانس  )08-11) Wake-up Referenceبرسد  .توضیحات کاملتر به همراه شکل را در 08-23
مطالعه کنید .

08-13
تنظیمات :

08-14
تنظیمات :

تعیین میزان مجاز انحراف از  set valueدر کنترل PID

تنظیمات کارخانه ای 10.0 :

1.0~50.0%

تعیین زمان مجاز انحراف از  set valueدر کنترل PID
 0.1~300.0ثانیه
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تنظیمات کارخانه ای 5.0 :

تعیین زمان فیلترسیگنال فیدبک PID
 0.1~300.0ثانیه

در بعضی مواقع سیگنال فیدبک در پروسه کنترل  , PIDتغییرات ناگهانی و شدید ممکن است داشته باشد که می تواند کنترل  PIDرا مجبور به
پاسخ دهی به این تغییرات شدید و ناگهانی کند .



این پارامتر می تواند با ایجاد تاخیر از تاثیر نواسانات سیگنال فیدبک در کنترل جلوگیری کند  .سیگنال فیدبک می تواند از یک ترنسمیتر فشار ,
انکدر یا هر نوع سنسور دیگر باشد .



در حین اجرای کنترل  , PIDدرصورتیکه میزان انحراف از  set valueو زمان این انحراف بیشتر از مقادیر  08-13و  08-14باشد  ,درایو خطای
ارور کنترل  PIDمی دهد  .اگر تنطیمات یکی از ترمینال های خروجی درایو را  15تنظیم کنید  ,با ایجاد خطای فیدبک  , PIDترمینال خروجی
فعال می شود  ( .مراجعه به ) 02-13 ~ 02-46

08-16
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0 :

انتخاب نحوه جبرانسازی کنترل PID
 : 0از طریق تنظیمات پارامتر Pr.08-17
 : 1ورودی آنالوگ



 : Pr08-16=0با استفاده از پارامتر  08-17و تنظیم مقدار مورد نیاز  ,مقدار الزم درکنترل  PIDرا جبرانسازی کنید .



 : Pr08-16=1با استفاده از ورودی آنالوگ ) (Pr03-00~03-02=13و خواندن مقدار آن در  , 08-17مقدار الزم درکنترل  PIDرا
جبرانسازی کنید  ( .در این حالت  08-17پارامتر خواندنی می شود) .

08-17

جبرانسازی در کنترل PID

تنظیمات :

-100.0~+100.0%

تنظیمات کارخانه ای 0 :



مقدار جبرانسازی  = PIDماکزیمم مقدار . Pr08-17 × Set value



ماکزیمم فرکانس خروجی  , Pr08-17=10.0% , Pr.01-00=60Hzجبرانساز  PIDمقدار فرکانس خروجی را  6هرتز افزایش می دهد .
60.00Hz × 100.00% × 10.0% = 6.00Hz
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تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات فانکشن sleep
 : 0اجرای فانکشن  sleepبراساس فرکانس مرجع محاسبه شده از دستور PID
 : 1اجرای فانکشن  sleepبراساس سیگنال فیدبک PID

مراجعه به توضیحات پارامتر  08-23کنید .



در صورتیکه  , Pr08-18=0واحد  08-10و  08-11برحسب فرکانس می شود  .رنج تنظیمات0~600.00Hz :



در صورتیکه  , Pr08-18=1واحد  08-10و  08-11برحسب درصد می شود  .رنج تنظیمات 0~200.00% :

08-19
تنظیمات :

محدود سازی افزایش فرکانس در حالت Wake up

تنظیمات کارخانه ای 50.0 :

0.0~200.0%



این پارامتر از افزایش ناگهانی فرکانس درایو پس از راه اندازی آن در  wake upجلوگیری می کند .



حد مجاز فرکانس (01-00×08-19%)= wake up



این پارامتر برای کاهش زمان رسیدن از  sleepبه  wake upنیز به کار می رود .

08-21
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

امکان تغییر جهت  FWD/REVدر کنترل PID
 PID : 0امکان تغییر جهت چرخش موتور را ندارد.
 PID : 1امکان تغییر جهت چرخش موتور را دارد.

08-22

زمان تاخیردر wake-up

تنظیمات :

 0.00~600.00ثانیه



تنظیمات کارخانه ای 0.00 :

برای اطالعات بیشتر به پارامتر  08-18و  08-23مراجعه فرمایید .
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تنظیمات کارخانه ای 0 :

PID Control Bit

تنظیمات :
)Pr08-23=0 (bit0=0
)Pr08-23=1 (bit0=1
) , (bit0=1در کنترل  PIDامکان تغییر جهت چرخش موتور  ,به تنظیمات  Pr 00-23بستگی دارد.
)(0=FWD/REV enable, 1=REV disable, 2=FWD disable
) , (bit0=0در کنترل  PIDامکان تغییر جهت چرخش موتور  ,به محاسبات دستور  PIDبستگی دارد .
) , (bit1=1مقدار  2 PID Kpدسیمال پوینت دارد.
) , (bit1=0مقدار  1 PID Kpدسیمال پوینت دارد.



: Bit0=0
اگر در کنترل  PIDنتیجه محاسبات مثبت باشد  ,درایو به صورت  RUN , FWDمی شود و اگر منفی باشد  ,درایو به صورت  RUN , REVمی
شود و این در صورتی امکان دارد که  Pr08-21=1باشد .
ولی اگر  Pr08-21=0باشد  ,درایو تنها در جهتی که کاربر تعیین کرده است  runمی شود (  FWDیا  ) REVو امکان تغییر جهت براساس
مقدار مثبت و منفی محاسبه شده در کنترل  PIDوجود ندارد .



: Bit0=1
در این حالت نیز کنترل  PIDبرای تغییر جهت چرخش موتور  ,از تنظیمات  Pr00-23تبعیت می شود .
)(0=FWD/REV enable, 1=REV disable, 2=FWD disable



در کل سه حالت برای کارکرد فرکانس  sleepو  wake-upداریم :

 )1در حالتی که مرجع تغییر فرکانس درایو ) (Frequency Commandکنترل  PIDنباشد ( یعنی  ) Pr.08-00=0و مد کاری  V/Fباشد :
مطابق شکل زیردر صورتیکه فرکانس خروجی درایو کمتر از  sleep frequencyبشود ,
) ) output frequency ≦ the sleep frequencyپس از گذشت زمان  sleepکه باید از قبل تعیین کرده باشید  ,به مد  sleepمی
رود و فرکانس خروجی صفر می شود .
در صورتیکه فرکاتس مرجع  commandبه مقدار فرکانس  wake-upبرسد  ,درایو شروع به شمارش زمان تاخیر در  wake-upمی کند و
پس از گذشت زمان تاخیر  , wake-upفرکانس خروجی درایو با شتاب افزایش یافته تا به مقدار  Frequency Commandبرسد .
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 )2در حالتی که فرکانس مرجع از طریق محاسبات  PIDتعیین شود :
هرگاه فرکانس مرجع تعیین شده توسط دستور  , PIDبه مقدار فرکانس  sleepبرسد  ,درایو شروع به شمارش زمان  sleepمی کند و فرکانس خروجی
کاهش می یابد  .پس از اتمام زمان  , ) 08-12 ( sleepدرایو به مد  sleepرفته و فرکانس آن صفر می شود  .توجه کنید که قبل از اتمام زمان , sleep
فرکانس تا حد پایین فرکانس (  ) 01-11یا فرکانس مینیمم ) ) 01-07کاهش می یابد و سپس پس از اتمام زمان  sleepبه مد  sleepرفته و فرکانس
صفر می شود .
پس از آن که فرکانس مرجع محاسبه شده از دستور  , PIDبه فرکانس  wake-upبرسد  ,درایو شروع به شمارش زمان تاخیر  wake-upمی کند  ,پس از
طی این زمان  ,فرکانس درایو افزایش می یابد تا به فرکانس مرجع برسد .
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 )3برحسب تغییرات درصد فیدبک ( PIDدر شرایطی که کنترل  Pr08-00 ≠ 0 , PIDو  Pr08-18=1باشد )
در صورتیکه درصد تغییرات فیدبک به سطح درصد تعیین شده  ) Pr08-10 ( sleepبرسد  ,درایو شروع به شمارش زمان تعیین شده sleep
می کند و فرکانس خروجی درایو کاهش خواهد یافت  .پس از اتمام زمان  , sleepدرایو به مد  sleepرفته و فرکانس صفر می شود  .توجه کنید
که قبل از اتمام زمان  , sleepفرکانس تا حد پایین فرکانس (  ) 01-11یا فرکانس مینیمم ) ) 01-07کاهش می یابد و سپس پس از اتمام زمان
 sleepبه مد  sleepرفته و فرکانس صفر می شود .
پس از آن که مقدار فیدبک  PIDبه فرکانس  wake-upبرسد  ,درایو شروع به شمارش زمان تاخیر  wake-upمی کند  ,پس از طی این زمان ,
فرکانس درایو افزایش می یابد تا به فرکانس مرجع برسد .
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-62-63ارتباط شبکه گروه : 09
پارامترهای شبکه درایو

09-00
تنظیمات :


تنظیمات کارخانه ای 1 :

شماره شناسه  COM 1در شبکه
1~254

در صورت شبکه درایو از طریق پورت سریال  , RS485شماره شناسه درایو را باید از طریق این پارامتر تنظیم کنید  .در شبکه ,هر درایو آدرس
منحصر به فرد خود را دارد .

09-01

تنظیمات :

09-02

پارامتر تنظیم سرعت ارسال و دریافت دیتا از طریق پورت RS485

تنظیمات کارخانه ای 9.6 :

4.8~115.2Kbits/s

تنظیمات کارخانه ای 3 :

عکس العمل درایو در مقابل هشدار در برقراری ارتباط

تنظیمات :
 : 0درایو  warningداده و به کار خود ادامه دهد .
 : 1درایو  warningداده و با شیب (  ) rampموتور را متوقف کند .
 : 2درایو  warningداده و خروجی آن ناگهانی قطع شود .
 : 3درایو  warningنمی دهد و به کار خود ادامه می دهد .



این پارامتر برای تعیین عکس العمل درایو مواقع قطع ارتباط آن با  Hostتنظیم می شود  .معیار تشخیص قطع ارتباط براساس زمان تنظیم شده
در  09-03می باشد .
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0.0 : تنظیمات کارخانه ای

COM1  درTime out تنظیم زمان
 غیرفعال: 0

1 : تنظیمات کارخانه ای

 ثانیه0.0~100.0

COM1 پروتکل ارتباطی

09-03
: تنظیمات

09-04
: تنظیمات

1: 7, N, 2 for ASCII

10: 8, E, 2 for ASCII

2: 7, E, 1 for ASCII

11: 8, O, 2 for ASCII

3: 7, O, 1 for ASCII

12: 8, N, 1 for RTU

4: 7, E, 2 for ASCII

13: 8, N, 2 for RTU

5: 7, O, 2 for ASCII

14: 8, E, 1 for RTU

6: 8, N, 1 for ASCII

15: 8, O, 1 for RTU

7: 8, N, 2 for ASCII

16: 8, E, 2 for RTU

8: 8, E, 1 for ASCII

17: 8, O, 2 for RTU

9: 8, O, 1 for ASCII
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درایو  C2000از طریق  RTUو  ASCIIمی تواند با سایر دستگاه ها شبکه شود .
نحوه آدرس دهی پارامترهای درایو:

آدرسهای مودباس با فرمت هگز بشکل زیر می باشند  .در این کدها شماره گروه پارامتر و شماره مربوط به هر پارامتر بصورت زیر می باشد .با هر دستور 03
برای خواندن در مودباس ،فقط می توان یک رجیستر  16بیتی را خواند.

برای مثال آدرس پارامتر  Pr. 04-01عدد  0401Hمی باشد.
نحوه تبدیل آدرس های مودباس با فرمت هگز به کدهای پنج رقمی :

جمع با
41026

40001

تبدیل به دسیمال
1025

0401H

راه اندازی موتور از طریق شبکه : RS-485
توسط رجیستر  2000Hمی توان درایو را  RUNکرد و توسط رجیستر  2001Hمی توان سرعت موتور را تعیین کرد.
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عملکرد

آدرس رجیستر

00B: No function
فرمان01B: Stop

نوع آدرس

Bit 0-1

فرمان10B: Run
11B: Jog + Run
رزرو
00B: No function
راستگرد01B: FWD

Bit 2-3

Bit 4-5

چپگرد10B: REV
11B: Change direction
00B: 1st accel/decel
01B: 2nd accel/decel
10B: 3rd accel/decel
11B: 4th accel/decel
000B: master speed
0001B: 1st Step Speed Frequency
0010B: 2nd Step Speed Frequency
0011B: 3rd Step Speed Frequency
0100B: 4th Step Speed Frequency
0101B: 5th Step Speed Frequency
0110B: 6th Step Speed Frequency
0111B: 7th Step Speed Frequency
1000B: 8th Step Speed Frequency
1001B: 9th Step Speed Frequency
1010B: 10th Step Speed Frequency
1011B: 11th Step Speed Frequency
1100B: 12th Step Speed Frequency
1101B: 13th Step Speed Frequency
1110B: 14th Step Speed Frequency
1111B: 15th Step Speed Frequency
1: Enable bit06-11 function

Bit 6-7

2000H

Bit 8-11

Bit 12

00B：No function
01B：Operated by digital keypad
10B：Operated by Pr.00-21 setting
11B：Change operation source

Bit 13-14
رزرو

Bit 12
) Hz (  تنظیم مقدار فرکانس درایو برحسبFrequency command
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برای مثال با قرار دادن عدد ( 12عدد معادل باینری  ) 010010 :در رجیستر  ، 2000Hدرایو در جهت  RUN , FWDشده و با قرار دادن عدد 34
(عدد معادل باینری  ) 100010 :درایو در جهت  RUN , REVمی شود .

نوع آدرس

آدرس رجیستر

فقط قابل نوشتن

2002H

نوع آدرس

آدرس رجیستر

فقط قابل خواندن

2100H

Function
1: EF (external fault) on
1: Reset
1: B.B ON
Reserved

Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3-15

عملکرد
High byte: Warn Code
Low Byte: Error Code

2101H

AC Drive Operation Status

Bit1~0

00B: Drive stops
01B: Drive decelerating
10B: Drive standby
فقط قابل خواندن

11B: Drive operating
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1：JOG Command

Bit2

Operation Direction

Bit4~3

00B: FWD run
01B: From REV run to FWD run
10B: REV run
11B: From FWD run to REV run
Bit8

1：Master frequency controlled by
communication Interfac
فرکانس درایو از طریق شبکه کنترل می شود
1：Master frequency controlled by analog
signal

فقط قابل خواندن
Bit9

فرکانس درایو از طریق ورودی آنالوگ کنترل می شود
Bit10

1：Operation command controlled by
communication interface
. از طریق شبکه استrun/stop فرمان
1：Parameter locked

Bit11

1：Enable to copy parameters from
keypad

Bit12

رزرو
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 فرکانس مرجعFrequency command （XXX.XX Hz）

2102H

 فرکانس خروجیOutput frequency （XXX.XX Hz）

2103H

2104H

Output current（XX.XXA）.جریان خروجی درایو
When current is higher than 655.35,it will shift decimal as
The decimal can refer to High byte of 211F. （XXX.XA）
DC-BUS Voltage （XXX.XV）

2105H
DC-BUS مقدار ولتاژ
2106H

Output voltage（XXX.XV）
ولتاژخروجی

2107H

Current step number of Multi-Step Speed Operation
 در این آدرس می توان مرحله حال حاضر کارMulti-Step Speed در استفاده از فانکشن
. درایو را خواند
رزرو است

2108H

Counter value

2109H

Power Factor Angle (XXX.X)

210AH
فقط قابل خواندن
Output Torque （XXX.X%）
گشتاور خروجی
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Actual motor speed（XXXXXrpm)

210CH

سرعت موتور
210DH

Number of PG feed back pulses（0~65535）
PG تعداد پالس های فیدبک گرفته شده از

210EH

Number of PG2 pulse commands（0~65535）
) ( هنگام استفاده از آن برای کنترل فرکانس درایوPG2 تعداد پالس های دریافت شده از
Power output （X.XXX KWH）

210FH

توان خروجی
2116H

Multi-function display (Pr.00-04)
 می توان یک آپشن اضافه برای نمایش در کیپد انتخاب کرد و مقدار آن00-04 در پارامتر
. آپشن را در این آدرس می توان خواند
Max. opeartion frequency (Pr.01-00) or Max. user defined

211BH

value (Pr.00-26)
When Pr00-26 is 0, this value is equal to Pr01-00 setting

فقط قابل خواندن

When Pr00-26 is not 0, and the command source is Keypad,
this value = Pr00-24 * Pr00-26 / Pr01-00
When Pr00-26 is not 0, and the command source is 485, this
value = Pr09-10 * Pr00-26 / Pr01-00
High byte: decimal of current value (display)
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Display output current (A). When current is higher than

2200H

655.35,it will shift decimal as（XXX.XA）. The decimal can
refer
to High byte of 211F.
فقط قابل خواندن
2201H

Display counter value (c)
نمایش تعداد کانتر
Actual output frequency（XXXXXHz）

2202H

فرکانس خروجی درایو
2203H

DC-BUS voltage（XXX.XV）
DC-BUS ولتاژ

2204H

Output voltage（XXX.XV）
ولتاژ خروجی
Power angle（XXX.X）

2205H

Display actual motor speed kW of U, V, W（XXXXXkW）

2206H

Display motor speed in rpm estimated by the drive or encoder

2207H

feedback（XXXXXrpm）
Display positive/negative output torque in %, estimated by the
drive (t0.0: positive torque, -0.0: negative torque)（XXX.X）

563

2208H

فقط قابل خواندن

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

Display PG feedback (as Pr. 00-04 NOTE 1)

2209H

PID feedback value after enabling PID function（XXX.XX%）

220AH

Display signal of AVI analog input terminal, 0-10V corresponds
to 0.00~100.00% (1.) (as Pr. 00-04 NOTE 2)

220BH

 در ترمینال ورودیAVI نمایش مقدار آنالوگ
Display signal of ACI analog input terminal, 4-V20mA/0-10V

220CH

corresponds to 0.00~100.00% (2.) (as Pr. 00-04 NOTE 2)
 در ترمینال ورودیACI نمایش مقدار آنالوگ
Display signal of AUI analog input terminal, -10V~10V

220DH

corresponds to -100.00~100% (3.) (as Pr. 00-04 NOTE 2)
 در ترمینال ورودیAUI نمایش مقدار آنالوگ
IGBT temperature of drive power module （XXX.X℃）

220EH

IGBT نمایش دمای
The temperature of capacitance （XXX.X℃）

220FH
نمایش دمای خازن ها

The status of digital input (ON/OFF), refer to Pr.02-12
(as Pr.00-04 NOTE 3)

2210H
فقط قابل خواندن

The status of digital output (ON/OFF), refer to Pr.02-18
(as Pr.00-04 NOTE 4)
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The multi-step speed that is executing (S)

2212H

The corresponding CPU pin status of digital input (d.)
(as Pr.00-04 NOTE 3)

2213H

The corresponding CPU pin status of digital output (O.)
(as Pr.00-04 NOTE 4)

2214H

Number of actual motor revolution (PG1 of PG card) (P.) it will
start from 9 when the actual operation direction is changed or
keypad display at stop is 0. Max. is 65535

2215H

Pulse input frequency (PG2 of PG card)（XXX.XXHz）

2216H

Pulse input position (PG card PG2), maximum setting is

2217H

65535.
Position command tracing error

2218H

Display times of counter overload（XXX.XX%）

2219H

GFF（XXX.XX%）

221AH

DCbus voltage ripples（XXX.XV）

221BH

PLC register D1043 data (C)

221CH

Pole of Permanent Magnet Motor

221DH

User page displays the value in physical measure

221EH

Output Value of Pr.00-05（XXX.XXHz）

221FH
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Number of motor tunrns when drive operates (keeping when

2220H

drive stops, and reset to zero when operation)
Opeartion position of motor (keeping when drive stops, and

2221H

reset to zero when operation)
Fan speed of the drive（XXX%）

2222H

Control mode of the drive 0: speed mode 1: torque mode

2223H

Carrier frequency of the drive（XXKHZ）

2224H
فرکانس کریر درایو
رزرو است

2225H

2226H

Drive status
bit 1~0
00b: No direction
01b: Forward
10b: Reverse
bit 3~2 01b: Driver ready
10b: Error
bit 4 0b: Motor drive did not output
1b: Motor drive did output
bit 5 0b: No alarm
1b: Have Alarm
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Drive’s estimated output torque(positive or negative direction)
（XXXX Nt-m）
Torque command（XXX.X%）

2227H

KWH display（XXXX.X）

2228H

PG2 pulse input in Low Word

2229H

PG2 pulse input in High Word

222AH

Motor actual position in Low Word

222BH

Motor actual position in High Word

222CH

PID reference（XXX.XX%）

222DH

PID offset（XXX.XX%）

222EH

PID output frequency（XXX.XXHz）

2230H
PID فرکانس خروجی

. رزرو است

09-05
~ 09-08
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تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای 2.0 :

تاخیر زمانی در پاسخ دهی درایو
0.0~200.0ms

پس از دریافت فرمان از شبکه  ,درایو پس از زمان تاخیر در پاسخ دهی  ,پیام پاسخ را در شبکه ارسال می کند .

09-10

Main Frequency of the Communication

تنظیمات کارخانه ای :

60.00
تنظیمات 0.00~599.00Hz :


با تنظیم  Pr.00-20روی  , (RS485 communication). 1درایو آخرین فرکانس داده شده کاربراز شبکه را در پارامتر  09-10ذخیره
می کند .
با قطع برق به طور لحظه ایی  ,اگر فرکانس جدید به درایو داده نشود  ,درایو با فرکانس این پارامتر کار می کند  .به طور کلی اگر فرکانس از
طریق  485تغییر کند ( مرجع فرکانس باید  rs-485باشد )  ,مقدار این پارامتر هم تغییر می کند .

09-11

Block Transfer 1

09-12

Block Transfer 2

09-13

Block Transfer 3

09-14

Block Transfer 4

09-15

Block Transfer 5

09-16

Block Transfer 6

09-17

Block Transfer 7

09-18

Block Transfer 8

09-19

Block Transfer 9

09-20

Block Transfer 10

09-21

Block Transfer 11
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09-22

Block Transfer 12

09-23

Block Transfer 13

09-24

Block Transfer 14

09-25

Block Transfer 15

09-26

Block Transfer 16

تنظیمات :

Settings 0~65535
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تنظیمات کارخانه ای 0 :

پارامترهای (  Pr.09-11تا  ) Pr.09-26مربوط به  Block Transferدر درایو است  .با استفاده از کد  03Hدر مدباس می توان دیتای آدرس
هگز پارامتر ذخیره شده در  Block Transferرا خواند  .به خصوص در شرایطی که ارتباط  rs485مدباس نبوده و برای مثال  BACnetباشد .



در  Pr.09-11تا  Pr.09-26می توان آدرس هگز هر پارامتر دلخواه از درایو را بر مبنای هگز وارد کرده و مقدار آن را  readو  writeکرد  .برای
مثال آدرس پارامتر  2-18بر مبنای هگز  212هست  ,وقتی عدد  212را در  9-11وارد می کنید  9-11 ,از این پس دیتای پارامتر  2-18را
نشان داده و می توان آن را  readو  writeنمود .

09-27-09-29

رزرو است .
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1 : تنظیمات کارخانه ای

Communication Decoding Method

09-30
: تنظیمات

0: Decoding Method 1 (20xx)
1: Decoding Method 2 (60xx)

0 : تنظیمات کارخانه ای

Internal Communication Protocol

09-31
: تنظیمات

0: Modbus 485
-1: Internal Communication Slave 1
-2: Internal Communication Slave 2
-3: Internal Communication Slave 3
-4: Internal Communication Slave 4
-5: Internal Communication Slave 5
-6: Internal Communication Slave 6
-7: Internal Communication Slave 7
-8: Internal Communication Slave 8
-9: Reserve
-10: Internal Communication Master
-11: Reserve
-12: Internal PLC Control

570
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در  Internal Communicationپارامتر  09-31مطابق شکل زیر می توان به هر درایو شماره  1 ( slaveتا  ) 8و ) 10 ( Master
اختصاص داد .رجوع کنید به  CH16-10منوال .



در صورتیکه بخواهید از  PLCداخلی درایو در شبکه استفاده کنید ) , (Remote IO control applicationمقداراین پارامتر را روی 12
تنظیم کنید  .رجوع کنید به  CH16-12منوال درایو .
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09-32
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رزرو است .

09-34
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تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای 0 :

PLC command force to 0
0~65535

از این پارامتر در استفاده از  PLCداخلی درایو دستورات  FREQو  TORQاستفاده می شود .
به طور مثال با استفاده از دستور  FREQبا فعال شدن فلگ  , M10اینورتر با فرکانس  3هرتز  RUNمی شود ,
با غیرفعال شدن فلگ  M10دو حالت پیش می آید :
اگر بیت صفر پارامتر  09-33صفر باشد  :با غیرفعال شدن  , M10موتور از حرکت باز نمی ایستد و به چرخش خود ادامه می دهد .
اگر بیت صفر پارامتر  09-33یک باشد  :با غیر فعال شدن  , M10موتور از حرکت باز می ایستد و فرکانس صفر می شود .

09-35

PLC Address

تنظیمات :

1~254

09-36

CANopen Slave Address

تنظیمات :

1~127

تنظیمات کارخانه ای 2 :

تنظیمات کارخانه ای 0 :

 : 3غیرفعال
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0 : تنظیمات کارخانه ای

09-37

CANopen Speed

: تنظیمات
0: 1M bps
1: 500K bps
2: 250K bps
3: 125K bps
4: 100K bps (Delta only)
5: 50K bps

رزرو است

09-38

CANopen Warning Record

09-39

. فقط قابل خواندن است
bit 0: CANopen Guarding Time out
bit 1: CANopen Heartbeat Time out
bit 2: CANopen SYNC Time out
bit 3: CANopen SDO Time out
bit 4: CANopen SDO buffer overflow
bit 5: Can Bus Off
bit 6: Error protocol of CANOPEN
bit 7: Reserved
bit 8: The setting values of CANopen indexs are fail
bit 9: The setting value of CANopen address is fail
bit10: The checksum value of CANopen indexs is fail
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1 : تنظیمات کارخانه ای

CANopen Decoding Method

09-40
: تنظیمات

0: Delta defined decoding method
1: CANopen Standard DS402 protocol
0 : تنظیمات کارخانه ای

CANopen Status

09-41
: تنظیمات

0: Node Reset State
1: Com Reset State
2: Boot up State
3: Pre Operation State
4: Operation State
5: Stop State

CANopen Control Status

 فقط قابل خواند: تنظیمات کارخانه ای
0: Not ready for use state
1: Inhibit start state
2: Ready to switch on state
3: Switched on state
4: Enable operation state
7: Quick stop active state
13: Err reaction activation state
14: Error state
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رزرو است

0 : تنظیمات کارخانه ای

09-43~09-44

CANopen Master Function

09-45
: تنظیمات

0: Disable
1: Enable

100 : تنظیمات کارخانه ای

CANopen Master Address

09-46

0~127

: تنظیمات

رزرو است

09-47
~ 09-59

## : تنظیمات کارخانه ای

Identifications for Communication Card

09-60

: تنظیمات
0: No communication card
1: DeviceNet Slave
2: Profibus-DP Slave
3: CANopen Slave/Master
4: Modbus-TCP Slave
5: EtherNet/IP Slave
6~8: Reserved
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## : تنظیمات کارخانه ای

Firmware Version of Communication Card

09-61

فقط قابل خواندن

: تنظیمات

DeviceNet: As it connects to different kind of motor drive, it will have different product code.
Profibus: ID number of a communication card. Each Profibus selling in the market must apply
for an ID number at the Profibus International to be a unique product.

## : تنظیمات کارخانه ای

Product Code
فقط قابل خواندن

09-62
: تنظیمات

. یک کد خاصی داردcommunication هر کارت

## : تنظیمات کارخانه ای

Fault Code
فقط قابل خواندن

09-63
: تنظیمات

09-64
رزرو است

~
09-69

Address of Communication Card (for DeviceNet and PROFIBUS)
1 : تنظیمات کارخانه ای

DeviceNet: 0-63
Profibus-DP: 1-125
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2 : تنظیمات کارخانه ای

. ( رجوع کنیدPr.09-72 )  به پارامتر, DeviceNet تنظیم سرعت شبکه
(for DeviceNet and PROFIBUS)

Settings Standard DeviceNet:
0: 125Kbps
1: 250Kbps
2: 500Kbps
Non standard DeviceNet: (Delta only)
0: 10Kbps
1:

20Kbps

2: 50Kbps
3: 100Kbps
4: 125Kbps
5: 250Kbps
6: 500Kbps
7: 800Kbps
8: 1Mbps
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سایر تنظیمات سرعت (for DeviceNet and PROFIBUS) DeviceNet

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات :
0: Standard DeviceNet
1: Non standard DeviceNet



این پارامتر همراه  Pr.09-71باید تنظیم شود .



تنظیمات  : 0در این حالت  Baud rateمی تواند یکی ازموارد  0 , 1 , 2یا  3باشد .



تنظیمات  : 1در این حالت  Baud rateمی تواند مانند  CANopenیکی از تنظیمات  1تا  8باشد .

~09-73

رزرو است.

09-74

09-75

)IP Configuration of the Communication Card (for MODBUS TCP
ای 0 :

تنظیمات :
)1: DynamicIP (DHCP

0: Static IP

تنظیمات  IP address : 0باید توسط کاربر تنظیم شود .
تنظیمات  IP address : 1به طور اتوماتیک توسط کنترلر  hostتنظیم خواهد شد .
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IP Address 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-76

IP Address 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-77

IP Address 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-78

IP Address 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-79

0~65535

: تنظیمات کارخانه ای

: تنظیمات
0

 در صورت استفاده ازcommunication card , Pr.09-76~09-87. باید تنظیم شود
.  باشد پارامترهای فوق به صورت زیر تنظیم می شودIP address : 192.168.1.5 به طور مثال اگر
5=09-79 1=09-78 168=09-77 192=09-76

Address Mask 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-80

Address Mask 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-81

Address Mask 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-82

Address Mask 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-83

0 : تنظیمات کارخانه ای

0~65535

: تنظیمات

.  باشد پارامترهای فوق به صورت زیر تنظیم می شودaddress Mask : 255.255.255.0 به طور مثال اگر
0=09-83 255=09-82 255=09-81 255=09-80
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Getway Address 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-84

Getway Address 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-85

Getway Address 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-86

Getway Address 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP)

09-87

0~65535 : تنظیمات

تنظیمات

0 : کارخانه ای
.  باشد پارامترهای فوق به صورت زیر تنظیم می شودGetway address : 192.168.1.1 به طور مثال اگر
1=09-87 1=09-86 168=09-85 192=09-84
تنظیمات

Password for Communication Card (Low word) (for MODBUS TCP

09-88

0 : کارخانه ای
تنظیمات

Password for Communication Card (High word) (for MODBUS TCP)

09-89

0 : کارخانه ای
0~99

تنظیمات

Reset Communication Card (for MODBUS TCP)

: تنظیمات

09-90

0 : کارخانه ای
 غیرفعال: 0
.  ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برگردد: 1
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تنظیمات

Additional Setting for Communication Card (for MODBUS TCP)

09-91

1 : کارخانه ای
Enable IP Filter : 0 بیت

: تنظیمات

Internet parameters enable(1bit) : 1 بیت
 ) این بیت پس از اتمام دریافت دیتا09-91:2 (.  بیت یک باید ست شود تا بتوان در پارامترهای درایودیتا نوشت, IP پس از تنظیم آدرس
.  می شودdisable از شبکه
Login password enable(1bit) : 2 بیت
When enter login password, this bit will be enabled. After updating the parameters of
communication card, this bit will change to disable.

تنظیمات

Status of Communication Card (for MODBUS TCP)

09-92

0 : کارخانه ای
password enable

: تنظیمات

 و در صورتیکه پسورد پاک شود.  می شود1  پسورد در نظر بگیرید این بیتCommunication Card  در صورتی که برای: 0 بیت
.  می گردد0 این بیت
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 -62-66پارامتر گروه : 10
پارامترهای کنترل حلقه بسته سرعت ( کنترل بر اساس فیدبک )
در پارامترهای این گروه  ASR ,مخفف  Adjust Speed Regulatorبه معنی تنظیم رگوالتور سرعت و  PGمخفف
 Pulse Generatorبه معنی تولید کننده پالس است .
10-00

تنظیمات کارخانه ای 0 :

انتخاب نوع انکدر

0: Disable
1: ABZ
)2: ABZ (Delta encoder for Delta Servo motor
3: Resolver
4: ABZ/UVW
5. MI8 single phase pulse input



برای کارت های  extentionمدل  extent EMC-PG01Lو  10-00 , EMC-PG01Oرا روی  1تنظیم کنید .
این دو کارت مختص فقط موتور های  IMاست .
توضیحات هرکدام از کارت های  extentionدر ابتدای این راهنما می باشد .



با استفاده از کارت  EMC-PG01Uو تنظیم  ( Pr.10-00=2انکدر دلتا )  ,سوییچ  SW1را حتما روی  (Delta type) Dقرار دهید .
با تغییر مقدار پارارمترهای  Pr.10-00, 10-01,10-02حتما درایو را خاموش و روشن کنید .



با استفاده از کارت  EMC-PG01Rو تنظیم  , Pr.10-00=3در  1024 10-01را بر حسب  PPRرا وارد کنید  .و  10-02را بسته به نوع
انکدر یک یا دو انتخاب کنید .
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با استفاده از کارت  EMC-PG01Uو تنظیم  ( Pr.10-00=4انکدر  , ) ABZ/UVWسوییچ  SW1را روی (Standard Type) S
تنظیم کنید .



با استفاده از ورودی پالس تک فاز  MI8به عنوان فرمان فرکانس  Pr10-02 ,را روی  ( 5ورودی تک فاز) تنظیم کنید .
این تنظیمات تنها در مدهای کنترلی زیر قابل استفاده است :
. VF, VFPG, SVC, IM/PM FOC Sensor-less, IM/PM TQC Sensor-less
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به طور مثال در مد  VFمی توان با استفاده از این ورودی پالس تک فاز فرکانس اینورتر را کنترل کرد  .با تنظیم
 10-00=5, 00-20=4و  10-16=5می توان فرکانس اینورتر را با استفاده از ورودی پالس  MI8کنترل کرد .


در صورتیکه از  MI8به عنوان ورودی فیدبک سرعت مورد استفاده قرار گیرد باید درایو در مد کنترلی  VFPGباشد .

10-01

تنظیمات کارخانه ای 600 :

تعداد پالس انکدر در هر دور
تنظیمات 1~20000 :



یک تولید کننده پالس ( ) ) Pulse Generator (PGیا انکدر به عنوان سنسور برای تولید سیگنال فیدبک از سرعت موتور استفاده می شود
در این پارامتر باید تعداد پالس تولید شده در هر سیکل از  PGرا وارد کنید  ( .تعداد پالس ها در هر سیکل از فاز  Aیا . ) B



در صورت استفاده از انکدر  ,رزولوشن انکدر (  ) PPRرا وارد کنید  .با رزولوشن باالتر دقت بیشتری در کنترل سرعت خواهید داشت .



تنظیم مقدار نادرست در  Pr.10-00باعث اضافه جریان  PM motor magnetic pole origin , motor stall ,شده و درایو ارور می
دهد .
اگر تنظیمات  Pr.10-00تغییر داده شود  ,حتما پارامتر  Pr.05-00را نیز چک کنید و آن را روی  4تنظیم کنید .
(static test for PM motor magnetic pole and PG origin again).
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تنظیمات :
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تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدر

:0

Disable

 : 1فاز  Aناشی از فرمان  RUNدر جهت  forwardو فاز  Bناشی از فرمان  RUNدر جهت  reverseاست .

 : 2فاز  Bناشی از فرمان  RUNدر جهت  forwardو فاز  Aناشی از فرمان  RUNدر جهت  reverseاست .

 : 3فاز  Aبرای ورودی پالس و فاز  Bورودی تعیین جهت است .
( ) H=forward direction , L= reverse direction

 : 4فاز  Aبرای ورودی پالس و فاز  Bورودی تعیین جهت است .
( ) L=forward direction , H= reverse direction

 : 5پالس تک فاز
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10-03

تنظیمات کارخانه ای 1 :

)Output Setting for Frequency Division (denominator
1~255

تنظیمات :
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با استفاده از کارت  EMC-PG01L , PGو  , EMC-PG01Oاین پارامتر به عنوان مخرج تقسیم کننده فرکانس پالس خروجی تنظیم
می شود .
برای مثال با تنظیم  2در این پارامتر برای تعداد پالس فیدبک  , 1024 pprخروجی کارت  PGبرابر با  1024/2=512pprمی شود .

10-04

Electrical Gear at Load Side A1

10-05

Electrical Gear at Motor Side B1

10-06

Electrical Gear at Load Side A2

10-07

Electrical Gear at Motor Side B2

تنظیمات 1~65535 :



تنظیمات کارخانه ای 100 :

پارامترهای  10-04تا  10-07به همراه ترمینال های ورودی چند منظوره به کارمی رود
( یکی از ترمینال های ورودی را روی  48تنظیم کنید ( رجوع به پارامترهای گروه  ) ) 2که برای سوییچ
 Pr.10-04~10-05به  Pr.10-06~10-07مطابق شکل زیر استفاده می شود .

10-08

عملکرد درایو در صورت تشخیص خطا از فیدبک گرفته شده از انکدر یا هر نوع تشخیص دهنده سرعت
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تنظیمات کارخانه ای 2 :

تنظیمات :
 : 0هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد .
 : 1هشدار داده وبه تدریج  stopمی شود .
 : 2هشدار داده وبه طور ناگهانی  stopمی شود .
10-09

تعیین طول بازه زمانی تشخیص خطا از فیدبک گرفته شده از انکدر یا هر نوع تشخیص دهنده سرعت دیگر تا عکس العمل
تنظیمات کارخانه ای 1.0 :

نشان دادن درایو
تنظیمات  0.0~10.0 :ثانیه
No function : 0


هرکدام از  pulse signal setting error , encoder signal error , encoder lossیا  signal errorممکن است در ارتباط
انکدر یا
پالس دهنده با درایو رخ دهد  .اگر زمان رخداد این وقایع از زمان تعیین شده در ) (Pr.10-09بیشتر شود  encoder signal error ,رخ
می دهد  .سپس درایو بنا بر تنظیمات  10-08عکس العمل نشان می دهد.



درصورتیکه سیگنال کنترل کننده سرعت نرمال نباشد پس از طی زمان تعیین شده در ) , (Pr.10-09درایو مطابق با تنظیمات Pr.10-08
عمل می کند .

10-10

تنظیمات کارخانه ای 115 :

Encoder/Speed Observer Stall Level

تنظیمات :
0~120%
0: No function



در صورتیکه سرعت انکدر بیشتر از حد تعیین شده در این پارامتر گردد  ,درایو پس از گذشت زمان تعیین شده در  , Pr.10-11مطابق تنظیمات
Pr.10-12عمل می کند ) Max output frequency : 10-10=100% ( .
سرعت انکدر در برخی مواقع می تواند از حد فرکانس ماکزیمم بیشتر شود  ,در مواردی چون آسانسور و جرثقیل ممکن است که موتور از کنترل درایو
خارج شده و موتور  run awayشود  .مثال در یک جرثقیل ممکن است بار رها شود .
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همچنین در مواردی که انکدر سیگنال اشتباه بفرستد .
10-11

Detection Time of Encoder/ Speed Observer Stall

تنظیمات کارخانه ای 0.1 :

بازه زمانی تشخیص سرعت بیش از حد انکدر
تنظیمات  0.0~2.0 :ثانیه

10-12

Treatment for Encoder/ Speed Observer Stall

تنظیمات کارخانه ای 2 :

عملکرد درایو پس از افزایش سرعت انکدر بیشترازحد مجاز 10-10
تنظیمات :
 : 0هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد .
 : 1هشدار داده وبه تدریج  stopمی شود .
 : 2هشدار داده وبه طور ناگهانی  stopمی شود .
10-13

تنظیمات کارخانه ای 50 :

Encoder/ Speed Observer Slip Range
( تفاضل سرعت انکدر از سرعت موتور ( لغزش انکدر) )

تنظیمات 0~50% :
Disable : 0



اگر  ( < Pr.10-13تفاضل سرعت انکدر از سرعت موتور )  ,درایو طول زمان های وقوع آن را جمع میزند در صورتی که جمع زمان های وقوع این
رخداد
بیش از زمان تعیین شده در  Pr.10-14شود  ,درایو خطای فیدبک انکدر داده
) )encoder feedback signal errorو مطابق تنظیمات  Pr.10-15عمل می کند  .در مواردی چون آسانسور و جرثقیل ممکن است که
موتور از
کنترل درایو خارج شود  ,مثال در یک جرثقیل ممکن است بار رها شود  .ولی معموال سرعت چرخش انکدر با موتور برابر است .
10-14

 ( Detection Time of Encoder/ Speed Observer Slipجمع زمانی ایجاد خطا )
تنظیمات کارخانه ای 0.5 :
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تنظیمات  0.0~10.0 :ثانیه

10-15

عملکرد درایو پس از تشخیص خطا Encoder/ Speed Observer Slip
تنظیمات کارخانه ای 2 :

تنظیمات :
 : 0هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد .
 : 1هشدار داده وبه تدریج  stopمی شود .
 : 2هشدار داده وبه طور ناگهانی  stopمی شود .
10-16

تعیین نوع پالس ورودی به کانال دوم کارت (PG card: PG2) PG

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات :
(  1و ) A / B Phase : 2
(  3و ) Pulse + Direction : 4
 : 5پالس تک فاز از ورودی MI8
 : 1غیرفعال
 : 1فاز  Aناشی از فرمان  RUNدر جهت  forwardو فاز  Bناشی از فرمان  RUNدر جهت  reverseاست .

 :2فاز  Bناشی از فرمان  RUNدر جهت  forwardو فاز  Aناشی از فرمان  RUNدر جهت  reverseاست .

 :3فاز  Aبرای ورودی پالس و فاز  Bورودی تعیین جهت است .
( ) H=forward direction , L= reverse direction
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 : 4فاز  Aبرای ورودی پالس و فاز  Bورودی تعیین جهت است .
( ) L=forward direction , H= reverse direction

 : 5پالس تک فاز از ورودی : MI8
به طور مثال در مد  VFمی توان با استفاده از این ورودی پالس تک فاز فرکانس اینورتر را کنترل کرد  .با تنظیم
 10-00=5, 00-20=4و  10-16=5می توان فرکانس اینورتر را با استفاده از ورودی پالس  MI8کنترل کنید .
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در صورتیکه مقدار فرکانس کار درایو از ورودی پالس تعیین شود  , (Pr.00-20 : 4 or 5),اگر مقدار این پارامتر با  Pr.10-02متفاوت باشد ,
تعداد پالس شمارش شده در هر دور (  , ) pprچهار برابر شمارش می شود .
برای مثال اگر  Pr.10-01=1024, Pr.10-02=1, Pr.10-16=3, Pr.00-20=5,و  MI=37و فعال باشد 4096 ,پالس نیاز است تا
موتور یک دور بچرخد .
و اگر  Pr.10-01=1024, Pr.10-02=1, Pr.10-16=1, Pr.00-20=5,و  MI=37و فعال باشد 1024 ,پالس نیاز است تا موتور یک
دور بچرخد .



دیاگرام کنترل پوزیشن :
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تنظیمات کارخانه ای 100 :

تنظیمات 1~65535 :


سرعت چرخش :
Rotation speed = pulse frequency/encoder pulse (Pr.10-01) * PG Electrical Gear A / PG
Electrical Gear B

10-19

تعیین موقعیت شافت موتور برحسب موقعیت انکدر متصل شده به موتور



تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات -32767~2400 :



برای استفاده از این پارامتر باید یکی از ترمینال های ورودی را روی  35تنظیم کنید  (enable position control) ,با فعال کردن ورودی
موردنظر
شافت موتور به موقعیت تنظیم شده در پارامتر می رود .برای استفاده از این پارامتر درایو باید در مد  FOC+PGو  Close loopشده با انکدر باشد .



با پالس  Zانکدر موقعیت شافت موتور تعیین می شود .
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تنظیمات کارخانه ای 10 :

رنج پالس خوانده شده از پوزیشن بدست آمده از انکدر

تنظیمات  0~65535 :پالس



این پارامتر رنج قابل قبول پوزیشن بدست آمده در مد پوزیشن داخلی را تعیین می کند .
برای مثال  :اگر  Pr.10-19را  1000تنظیم کرده و  10-20را روی  10تنظیم کنید  ,رنج قابل قبول  990 – 1010خواهد بود .
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تنظیمات کارخانه ای 0.100 :

زمان فیلتر ( ) PG2

تنظیمات 0.000~65.535 :


در صورتیکه  Pr.00-20را روی  5تنظیم کنید و یکی از ورودی های دیجیتال روی  37و غیرفعال باشد  ,پالس ورودی تعیین کننده فرکانس کار درایو
می شود  ,با تنظیم این پارامتر جهش های ناگهانی سرعت فیلتر می شود .
10-22

تنظیمات کارخانه ای 0 :

مد سرعت ( ) PG2

Electronic Frequency : 0
Mechanical Frequency (base on pole pair) : 1

10-23

10-24

رزرو است .

تنظیمات کارخانه ای 0 :

کنترل TQC&FOC

تنظیمات 0~65535 :



به جز بیت صفرام که مربوط به  Closed loopاست  ,بقیه بیت ها مربوط به  open loopمی باشد .



توضیحات بیت  : 11در صورتیکه  torque commandصفر باشد  ,موتور هم گشتاوری نخواهد داشت  ,ولی در بعضی کاربردها در سرعت های
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, 10-24  پارامتر11  بنابراین وقتی بیت.  مثال در مواقعی که بخواهید مانع افتادن بار بشوید,  ) نیاز به گشتاور استzero speed ( نزدیک به صفر
 دستگاه تعیین میfirmware  با توجه بهDC  البته گشتاور این ترمز.  فعال می باشدDC  ترمز, torque command  با صفر بودن, صفر باشد
.  عمل می کندPr.10-26  غیرفعال شده و درایو برحسب فرکانسDC  ترمز,  در صورتیکه این بیت را یک کنید. شود
: 15 توضیحات بیت
Our Sensorless Control in TQC only has a good test in electromotive mode. If we go to
regenerative mode, the torque output will be very low when frequency limitation below 10HZ.So that
is dangerous. Hence, we use Pr.10-24 bit 15 to 0 for opening direction limitation to prohibit the
regenerative mode application.
Of course, if you set Pr.10-24 bit 15 to 1, the direction limitation also can be canceled and you can
go to regenerative mode. But please ensure the speed limitation higher than 10HZ for safe.
Hence, currently, please forget TQC sensorless in regenerative
application and make Pr10-24 bit 15=0.

596



خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

10-25

www.deltakaran.com

تنظیمات کارخانه ای 40.0 :

 FOC Bandwidthمشاهده گر ( تخمینگر ) سرعت

تنظیمات 20.0~100.0Hz :



هرچه مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,زمان پاسخ سرعت کاهش می یابد ولی باعث ایجاد نویز و اغتشاش در پاسخدهی برای مشاهده گر سرعت می
شود .



در  FOCsensorlessبهتر است این پارامتر رو ی تنظیمات کارخانه ایی بماند  ,با این وجود اگر نوسانات جریانی داشتید می توان مقدار این پارامتر را
کاهش داد ( شکل  (1و اگر اینکار باعث تاخیر در پاسخ دهی به جریان شد باید مقدار این پارامتر را افزایش دهید ( .شکل ) 2



تنظیم این پارامتر تا حد زیادی به شرایط کار بستگی دارد ولی تنظیمات کارخانه ایی معموال قابل قبول است .
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( شکل (1

(شکل (2
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تنظیمات کارخانه ای 2.0 :

FOC Minimum Stator Frequency

تنظیمات 0.0~10.0%fN :


در این پارامتر حداقل فرکانس استاتور تنظیم می شود  ,تنظیم این پارامتر پایداری و دقت تخمینگر سرعت را تضمین می کند و باعث جلوگیری از
تداخل فرکانس  ,جریان و پارامترهای موتور می شود  fN ( .فرکانس نامی موتور است ).



برای مثال اگر  10-26=10و  01-00=50HZباشد  ,حداقل فرکانس استاتور 01-00*10-26/100=5HZ :



بنابراین اگر محدوده فرکانس کار درایو از  5Hzکمتر شود  ,فرکانس خروجی از  5Hzکمتر نمی شود .



کنترل  FOC sensorlessو  TQCsensorlessدرایو دلتا بر اساس کنترل تطبیقی  MRASمی باشد و طبعا این کنترل در یک رنج معین بهترین
پاسخ دهی را دارد بنابراین افزایش یا کاهش بیش از حد این پارامتر توصیه نمی شود و پیشنهاد میدهیم که  10-25تا  10-28را در تنظیمات کارخانه
ایی قرار بدید .



الزم به ذکر است در مراجع زیادی روش های کنترل بدون سنسور سرعت موتور القایی مانند روش های حلقه باز تخمین سرعت  ,روش های مدل
مرجع (  , ) MRASاستفاده از هوش مصنوعی یا شبکه عصبی  ,تخمین سرعت توسط فیلتر کالمن  ,مورد استفاده قرار گرفته اند .
 یادآوری  MRAS :روشی جهت تخمین سرعت یا هر متغیری می باشد  .شکل زیر یک مثال کلی از شبیه سازی این روش در تخمین سرعت است
و صرفا جهت یادآوری کاربرد روش : MRAS
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SPEED SENSORLESS FIELD-ORIENTED CONTROL OF INDUCTION MOTOR
در شکل ) )aسرعت در  100 rpmثابت و سرعت تخمین زده شده مشاهده می گردد  .و در شکل )  ) bسرعت از  100به  150تغییر داده
شده است .

10-27
تنظیمات :


تنظیمات کارخانه ای 50 :

ثابت زمانی فیلتز پایین گذر FOC
1~1000ms

این پارامتر برای تنظیم ثابت زمانی فیلتز پایین گذر تخمینگر شارمغناطیسی در هنگام راه اندازی درایو است  ,اگر موتور در مواردی که
سرعت های باال نیاز است راه اندازی نشد  ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .

10-28
تنظیمات :

FOC Gain of Excitation Current Rise Time
33~100% Tr

تنظیمات کارخانه ای 100 :

( ثابت زمانی روتور ) Tr :



این پارامتر برای تنظیم  Rise Timeجریان تحریک درایو در هنگام راه اندازی در مد  TQCsesorlessاست .



در صورتیکه زمان عکس العمل درایو در مد  TQCsesorlessطوالنی باشد  ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .
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تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

حد باالی انحراف فرکانس

تنظیمات 0.00~200.00Hz :


 Pr.10-29این پارامتر برای تنظیم ماکزیمم انحراف فرکانس است .



با افزایش مقدار این پارامتر  ,میزان لغزش موتور بیشتر می شود و طبعا باعث ایجاد ارور PG
) (PGF3, PGF4می شود .



با تنظیم  Pr10-10و  Pr10-13روی صفر  ,ارور  PGF3و PGF4ایجاد نمی شود ولی باید حتما از صحت سیم کشی انکدر و سایر
موارد اطمینان حاصل کرد زیرا هیچ گونه حفاظت بر عملکرد  PGنخواهید داشت .



به طور کلی افزایش بیش از حد این پارامتر رایج نیست .

10-30

تعداد جفت قطب های ریزولور برای مثال جهت کاربرد PM Testing with Resolver
تنظیمات کارخانه ای 1 :

تنظیمات  ( 1~50 :از روی  name plateانکدر )


10-31

برای استفاده از این پارامتر باید ابتدا در  10-00=3نوع انکدر را ریزولور انتخاب کنید .

تنظیمات کارخانه ای 40 :

I/F Mode, current command
Low-speed Current Command under PMSVC

تنظیمات 0~150% rated (Rated current % of the motor) :


مد  IFنوع خاصی از مد  VFاست با این تفاوت که می توان مطابق شکل زیر به جریان فیدبک محاسبه شده  , Idمقدار * Idرا با استفاده
از  Pr.10-31افزود .



در مواردی چون  C2000 Drive PM with FOC Sensorlessاز این پارامتر به عنوان  Id commandبرای کنترل جریان
خروجی در مد  IFاستفاده می شود که با اضافه شدن  Vcompباعث افزایش گشتاور خروجی می شود .
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افزایش زیاد این پارامتر برای از بین بردن لرزش موتور مناسب است ولی چون با افزایش فرکانس خروجی بیش از مقدار , Pr.10-39
کنترل از  IFبه  FOCسوییچ می شود  ,دراین شرایط ارور  OCیا OLخواهید داشت .



در  PM FOC sensorless controlدر فرکانس های کمتر از  10-39و سرعت های پایین مقدار این پارامتر به مقدار جریان
در مد  IFافزوده می شود  ,در  start-upبار سنگین و یا تغییر جهت موتور درصورتیکه  ocرخ دهد مقدار این پارامتر را کاهش دهید .
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PM FOC Sensorless Speed Estimator Bandwidth

تنظیمات کارخانه ای 5.00 :

تنظیمات 0.00~600.00Hz :


این پارامتر تعیین کننده پهنای باند تخمین گر سرعت است  .تنظیم این پارامتر بر ثبات و دقت سرعت موتور تاثیر دارد  .در صورت وجود
نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ( شکل موج شبیه موج سینوسی )  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در صورت وجود نوسان در
فرکانس های
باال در خروجی ( شکل موج دندانه ای ) ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .

10-33

رزرو است .

10-34

PM Sensorless Observer Low-pass Filter Gain

تنظیمات 0.00~655.35 :


این پارامتر مربوط به سرعت پاسخدهی تخمینگر سرعت در تخمین سرعت است .
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 .در صورت وجود نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ( شکل موج شبیه موج سینوسی )  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در
صورت وجود نوسان در فرکانس های باال در خروجی ( شکل موج دندانه ای ) ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .

10-35

)) Active Magnetic regulator ( AMR (Kp

تنظیمات کارخانه ای 1.00 :

تنظیمات 0.00~3.00 :

10-36

)) Active Magnetic regulator ( AMR (Ki

تنظیمات کارخانه ای 0.20 :

تنظیمات 0.00~3.00 :



این دو پارامتر بر کنترل شار مغناطیسی بر ناحیه  field weakeningتاثیر گذار است  .مقدار این پارامتر را در صورتی می توانید افزایش
دهید که  )1 :تغییرات ناگهانی در برق ورودی دارید ( ولتاژ ورودی به طور ناگهانی کم می شود ,
 )2در صورت ورود به ناحیه field weakening
 ) 3در ) Automatic Current Regulation (ACRاگر به هر دلیل کنترل از دست برود و مقدار جریان از حد مجاز بیشتر شود
منجر به ارور  OCمی شود  ( .به طور مثال در دستگاه پرس که  DC BUSبه طور ناگهانی به مقدار زیادی کاهش می یابد ) .



اگر با افزایش این پارامتر شکل موج  Idبه صورت دندانه دار شد و یا نویز فرکانس باال در جریان خروجی ایجاد شد  ,مقدار پارامتر را کاهش
دهید ولی این کار باعث کندی پاسخ درایو می شود .
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تنظیمات کارخانه ای 0000 :

PM Sensorless Control Word

تنظیمات 0000~FFFFh :



این پارامتر مختص کنترل  PM Sensorlessاست :



در شکل های زیر کارکرد  10-37و  10-39و  10-40نشان داده شده است .



مد  VFرایج و به راحتی قابل فهم است ولی در این مد از غیرقابل تغییر بودن جریان خروجی اطمینانی وجود ندارد .



مد  IFبرپایه مد  VFاست ولی می توان از تغییر نداشتن و ثابت بودن جریان خروجی اطمینان حاصل کرد که این امر با افزودن  Idمیسر
است .
این نکته برای از بین بردن لرزش بسیار مهم است  .پیشنهاد می شود در فرکانس های کمتر از  , 10-39از مد  IFاستفاده کنید.
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رزرو است.

10-39

Frequency Point when switch from I/F mode to PM Sensorless mode
تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :



همانطور که در شکل پارامتر  10-37می بینید  ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس کم به فرکانس باال است  ,در مد
 , PM Sensorlessرویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد .



اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,بنابراین در این فرکانس
سوییچ
ممکن است ارور  OCرخ دهد .



اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,درایو در فرکانس باالتری وارد مد  IFشده و باعث افزایش مصرف انرژی می شود ( .به این دلیل که
درفرکانس های کمتر از  10-40و بعد از سوییچ دراین فرکانس  ,بر اساس مقدار
 Pr.10-31به جریان خروجی اضافه می شود ,حال اگر مقدار  10-31هم زیاد تنظیم شده باشد باعث جریان کشی می شود).

10-40

Frequency Point when switch from I/F Sensorless Observation mode to V/F mode
تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :



همانطور که در شکل پارامتر  10-37می بینید  ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس باال به فرکانس کم است  ,در مد
 , PM Sensorlessرویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد .



اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,بنابراین در این فرکانس ممکن
است ارور  OCرخ دهد .



اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,درایو در فرکانس باالتری وارد مد  IFشده و باعث افزایش مصرف انرژی

می شود ( .به این دلیل که در

فرکانس های کمتر از  10-40و بعد از سوییچ دراین فرکانس  ,بر اساس مقدار  Pr.10-31به جریان خروجی اضافه می شود ,حال اگر مقدار
 10-31هم زیاد تنظیم شده باشد ,باعث جریان کشی می شود).
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تنظیمات کارخانه ای 0.2 :

I/F mode, low pass-filter time

تنظیمات  0.0~6.0 :ثانیه


این پارامتر تنظیم زمان فیلتر پارامتر  10-31است و منجر به افزایش تدریجی جریان در مد  I/Fمی شود .



برای افزایش تدریجی  Idو جلوگیری از افزایش پله ایی آن در  10-41 , start-upرا افزایش و برای افزایش سریع و پله ایی جریان , Id
10-41
را کاهش دهید .

10-42

تنظیمات کارخانه ای 1 :

Initial Angle Detection Time

تنظیمات 0.0~3.0 ms :



در مد کنترلی  , PM Sensorlessدرایو قادر به کنترل موتور  PMبدون فیدبک از موتور به طور مثال انکدر یا ریزولور است.



در این گونه موارد ,اتفاقی که می تواند رخ دهد این است که با اولین  runشدن درایو ,موتور کمی در خالف جهت خواسته شده شروع به
چرخش می کند و سپس جهت چرخش درست می شود .



برای جلوگیری از این اتفاق یا حداقل کاهش اثرات آن  ,پارامتر  10-53=2و مقدار  10-42را افزایش دهید .وقتی به درایو فرمان run
دهید  ,قبل ازاینکه موتور تا فرکانس  commandشتاب بگیرد  ,درایو پالس های ولتاژی فرکانس باالی مختصری به موتور می دهد .این
پارامتر بر مقدار پالسی که درایو به موتور برای تشخیص زاویه می فرستند  ,اثرگذاراست.



هرچه مقدار این پالس بزرگتر باشد دقت تشخیص موقعیت موتور بیشتر می شود .ولی افزایش بیش از حد  ,ممکن است باعث ایجاد  ocدر
لحظه استارت بشود  .با رخداد  ocدر لحظه استارت  ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید.
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: PM Sensorless (I/f + FOC) روش تنظیمات



 برای مانیتورVFD-Soft ( ( می توانید از نرم افزارIPM)PM  موتور05-00=13  در انجام مراحل زیر برای تست استاتیک (با تنظیم.1
:تنظیمات استفاده کنید
, ( محاسبه شودcalculating of Rs, Ld, Lg)  را اتوتیون کنید تا مقادیرPM  ابتدا مطابق مراحل زیر موتور.2
: )  است05-00 ( توضیحات بیشتر در
A. Set control mode as VF mode (Pr00-10=0, Pr00-11=0)
B. Output Frequency of Motor 1 (Pr01-01)
C. Output Voltage of Motor 1 (Pr01-02)
D. Induction Motor and Permanent Magnet Motor Selection (Pr05-33=1 or 2)
E. Full-load current of Permanent Magnet Motor(Pr05-34)
F. . Set Static test for PM(IPM) (05-00=13), then run the drive

(Parameters 00-10=0, 00-11=6)  قرار دهیدPM sensorless Mode  مد کنترل را در حالت.3
: VFD  سایر تنظیمات.4
A. Pr05-35 Rated Power of Permanent Magnet Motor
B.Pr05-36 Rated speed of Permanent Magnet Motor
C.Pr05-37 Pole number of Permanent Magnet Motor
D.Pr05-38 Inertia of Permanent Magnet Motor
: ASR  تنظیم پارامترهای.5
A.Pr11-00 bit0=1: Auto tuning for ASR and APR
B. Pr11-02：ASR1/ASR2 Switch Frequency, it is recommended to set Pr10-39 higher than
10Hz.
C. Pr11-03: ASR1 Low-speed Bandwidth and Pr11-03, ASR2 High-speed Bandwidth. Do not set
Low-speed Bandwith too high to avoid dissipation of the estimator.
:  پارامترهای کنترل سرعت و تخمینگر سرعت.6
A. Pr10-39 Frequency when switch from I/F Mode to PM sensorless mode.
B. Pr10-32 PM Sensorless Obeserver Bandwith for High Speed Zone
: Zero load  تست.7
:  مطابق مراحل زیر عمل کنیدFOC  بهI/F حال برای تنظیم نقطه سوییچ از
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* IPM control method SOP
1. Set up IPM motor
Pr05-33=2
2. Set up motor parameter according to the motor Nameplate
Pr01-01 Output Frequency of Motor 1（base frequency and motor rated frequency
Pr01-02 Output Voltage of Motor 1（base frequency and motor rated frequency）
Pr05-34 Full-load current of Permanent Magnet Motor
Pr05-35 Rated Power of Permanent Magnet Motor
Pr05-36 Rated speed of Permanent Magnet Motor
Pr05-37 Pole number of Permanent Magnet Motor
3. Execute Auto-tuning Set upPr05-00=13 for IPM motor tuning and press Run(static-tuning).
,  ذخیره می شودMotor Lq  وMotor Ld  وStator Resistance  مقادیرStator Resistance پس از پایان تیون در پارامترهای زیر
: 05-00 توضیحات بیشتر در
Pr05-39 Stator Resistance of PM Motor
Pr05-40 Permanent Magnet Motor Ld
Pr05-41 Permanent Magnet Motor Lq
4. Set up control mode: Pr00-10=0 velocity mode, Pr00-11=7 IPM sensor-less
5. Turn OFF the power and power ON again.
6. Modify the ASR Kp and Ki according to system need.

PG ورژن کارت

 قابل: تنظیمات کارخانه ای

10-43

خواندن
0~655.35 : تنظیمات
: ورژن
PG02U 21.XX
PG01U 31.XX
PG01O/PG01L 11.XX
PG02O/PG02L 14.XX
PG01R 41.XX
. رزرو است
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تنظیمات کارخانه ای  00.000 :ثانیه

Zero voltage time while start up

تنظیمات  00.000~60.000 :ثانیه



وقتیکه که موتور در  startupدر وضعیت  static statusاست  ,دقت تخمین زاویه افزایش می یابد  ,در وضعیت , static status
خروجی سه فاز  U,V,Wدرایو  0Vاست و  10-49تعیین کننده بازه زمانی خروجی صفر ولت است .برای تنظیم این پارامتر حتما باید
 Pr07-12≠0باشد .



در بعضی شرایط ممکن است موتور به دلیل نیروی خارجی وارد بر آن به  static statusنرود  ,درصورتیکه در  0.2ثانیه هم به
 static statusنرفت مقدار این پارامتر را افزایش دهید  .افزایش بیش از حد این پارامتر باعث افزایش زمان  start-upدرایو می شود .

10-50

تنظیمات کارخانه ای  10.00 :درجه

)Reverse angle limit (Electrical angle

تنظیمات  0.00~30.00 :درجه


درصورتیکه درایو را  runکنید  ,ممکن است در شروع حرکت موتور در خالف جهت خواسته شده حرکت کند  ,اگر زاویه این حرکت در جهت
اشتباه بیشتر از مقدار  10-50بشود  ,درایو ارور  ScRvمی دهد .



اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,تلرانس خطا را افزایش داده اید و در صورت وجود بار زیاد ارور  ocرخ می دهد  .با کاهش این پارامتر حد
مجاز خطا کاهش می باید .

10-51

تنظیمات کارخانه ای 500 :

Injection Frequency
Hz

تنظیمات 0~1200 Hz :



این پارامتر تنها در  PMSVCیا  PM/IPM sensorlessاستفاده می شود و تعیین کننده مقدار High Frequency
تزریق شونده به موتور است .



اگر فرکانس نامی موتور (مثال  411هرتز) نزدیک به مقدار این پارامتر (مثال  511هرتز) باشد  ,دقت تشخیص زاویه بیشتر تحت تاثیر
قرار می گیرد  .پس قبل از تنظیم این پارامتر مقدار  Pr01-01را نیز در نظر بگیرید .



اگر مقدار  00-17کمتر از  Pr10-51*10باشد  ,فرکانس موج کریر را افزایش دهید .
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Injection Magnitude

تنظیمات کارخانه ای :

15/30V
تنظیمات 0.0~200.0V :


در مد کنترل  PMSVCیا  IPM HFI sensor-lessاین پارامتر تعیین کننده سطح ولتاژ پالس فرکانس باال به موتور است .



با افزایش این پارامتر می توان دقت تخمین زاویه موتور را افزایش داد  .ولی افزایش بیش از حد باعث نویز الکترومغناطیس می شود.



پس از اتوتیون تمام مقادیر موتور در درایو خودکار ذخیره می شود  ,این پارامتر بر دقت درایو در تخمین زاویه تاثیر می گذارد.


10-53

اگر نسبت ) (Lq/Ldکم باشد  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,تا تشخیص زاویه دقیقتر شود .
PM Motor Initial Rotor Position Detection Method

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات :
0: No function
1: DC injection
2: High frequency injection
3: Pulse injection
4~5: Reserved

It is suggested to set as “2” if it’s IPM; set as “3” if it’s SPM. If there is bad effect when set
as “2” or “3”, then set as “1”.
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-62-62گروه  : 66پارامترهای پیشرفته


در پارامترهای این گروه  ASR ,مخفف  Adjust Speed Regulatorبه معنی تنظیم رگوالتور سرعت است .

11-00

تنظیمات کارخانه ای 0 :

System Control

تنظیمات :
Bit 0: Auto tuning for ASR and APR
)Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode
Bit 2: Zero servo
Bit 3: Dead time compensation closed
Bit 6: 0Hz linear-cross
Bit 7: Selection to save or not save the frequency
Bit 8: Maximum speed of point to point position control



 Pr.11-06 : Bit 0=0تا  11-11قابل تنظیم و  Pr.11-03~11-05غیرقابل تنظیم می شود .
در این حالت تنظیم اتوماتیک  ASRغیرفعال است و  PI ASRدر حین  runningدرایو ثابت است .



 : Bit 0=1درایو  ASRرا خودکار تنظیم می کند و  Pr.11-06تا  11-11غیرقابل تنظیم و  Pr.11-03~11-05قابل تنظیم می شود و
کاربر می تواند بعد از اتوتیونینگ خود مقدار  ASR PIرا با توجه به وضعیت جریان درایو تغییر دهد .
نکته  :در  TQC+ PG, FOC + PG , TQCsensorless , IM FOC sensorless , PM sensorlessو غیره تنظیمات بیت  0را مورد
توجه قرار دهید .



: Bit 1=0: no function.



 : Bit 1=1فعالسازی فانکشن تخمین اینرسی بار ( در صورتیکه فانکشن فعال نشد با تنظیم  , 05-00=12تخمین اینرسی در
 FOC/TQC Sensorless inertia estimatingآغاز می شود ).
نکته :برای عملکرد بهتر در کنترل  FOC+PGو  , TQC+PGحتما  inertia Auto-tuningرا انجام دهید  .به طور مثال در FOC+PG
پس از تنظیم  11-00=2مطابق زیر عمل کنید تا مقدار اینرسی در  11-01به مقدار ثابتی برسد :

 در پارامتر  , 05-03سرعت موتور را  2/3سرعت نامی تنظیم کنید .
 زمان  accelerationو  decelerationرا روی یک یا  1.5ثانیه تنظیم کنید .
 سپس در پارامتر  11-11موتور را چندین بار  FWDو  REVکنید تا عدد نشان داده شده در این پارامتر ثابت شود .
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Bit 2=0: no function.
.  اجرا می شودzero servo ,  باشدFmin (Pr.01-07),  کمتر ازfrequency command در صورتیکه
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 : Bit 6=0در این حالت در هنگام  FWDو  REVخروجی درایو به صورت منحنی  Sتغییر می کند و در هنگام  RUNو  , STOPمطابق شکل
زیر



www.deltakaran.com

خروجی درایو مطابق با تنظیمات  Acceleration timeو  deceleration timeپارامترهای (  ) Pr01-24 ~ 27می باشد .

 : Bit 6=1در این حالت در هنگام  FWDو  REVخروجی درایو به صورت منحنی  Sتغییر می کند و در هنگام  RUNو  , STOPمطابق شکل
زیر

خروجی درایو مطابق با تنظیمات  Acceleration timeو  deceleration timeپارامترهای (  ) Pr01-24 ~ 27می باشد .



 : Bit 7=0فرکانس قبل از خاموش شدن درایو ذخیره می شود  ,و با روشن شدن مجدد فرکانس نمایش داده می شود .



 : Bit 7=1فرکانس قبل از خاموش شدن درایو ذخیره نمی شود  ,و با روشن شدن مجدد فرکانس  0.00نمایش داده می شود



 : Bit 8=0ماکزیمم سرعت در کنترل پوزیشن  point-to-pointبا پارامتر  Pr.11-43کنترل می شود .



 : Bit 8=1ماکزیمم سرعت در کنترل پوزیشن  point-to-pointاز طریق تنظیمات  multi-step speedترمینال های ورودی درایو کنترل
می شود  .اگر سرعت  multi-step speedترمینال درایو  0باشد  maximum operation speed ,مطابق  Pr.11-43می شود .

برای آشنایی با تنظیمات پارا مترهای  Pr.11-00و  Pr.11-01می توانید به مثال تنظیمات  FOCPGمراجعه کنید .
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تنظیمات کارخانه ای 256 :

Per Unit of System Inertia

تنظیمات 1~65535（256=1PU） :


برای مشاهده اینرسی سیستم در پارامتر  , 11-01کاربر باید بیت  1در  11-00را یک کند و با درایو را با  forward/reverseکردن در
حالت  RUNنگه دارد .تا عدد خوانده شده در  11-01به مقدار ثابتی برسد .



واحد اینرسی موتور القایی  0.001kg-m^2است :



در  Pr.05-28مقدار ابتدایی برای اینرسی سیستم موتور القایی در نظر گرفته شده است .



در  FOC sensorlessمقدار  11-00=1تنظیم کرده و  11-01را کاربر باید خود تنظیم کند .



تاثیر پارامتر  11-01در فلوچارت زیر نمایش داده شده است :
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به توضیحات مثال  Pr00-11=6 , 4و ) PM Sensorless (I/F + FOCبرای توضیحات بیشتر مراجعه کنید .
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تنظیمات کارخانه ای 7.00 :

ASR1/ASR2 Switch Frequency

تنظیمات 5.00~599.00Hz :



پارامتر  11-02مربوط به فرکانس سویچ  low-speed/high-speed bandwidthاست .



توصیه می شود در  PM with FOC Sensorlessمقدار این پارامتر را حدود  10 Hzاز  10-39بیشتر تنظیم کنید تا از ایجاد لرزش
حین سوییچ از  ASR1/ ASR2جلوگیری شود .

11-03

تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR1 Low-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :


در مثال های بخش  12-13روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .

11-04

تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR2 High-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-05

تنظیمات کارخانه ای 10 :

Zero-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :


در مثال های بخش  12-13روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .



بعد از تخمین اینرسی و تنظیم  bit0=1در  , (auto tuning) Pr.11-00کاربر می تواند  Pr.11-03, 11-04, Pr.11-05را با
توجه به سرعت پاسخدهی تنظیم کند  .هرچه این مقادیر را افزایش دهید  ,پاسخ سریعتر می شود .



در کنترل پوزیشن ) (MIx=37به صورت  Pulse commandو در کنترل پوزیشن  , P2Pاین پارامتر را نیز تنظیم کنید  ,افزایش این
پارامتر خطای حالت ماندگار را کاهش می دهد.
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تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 1

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :


11-07

در مثال های بخش  12-13روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .
تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 1

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :


11-08

در مثال های بخش  12-13روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .
تنظیمات کارخانه ای 10 :

)ASR (Auto Speed Regulation) control (P

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :


11-09

در مثال هایبخش  12-13روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .
ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 2

تنظیمات کارخانه ای 10 :

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :


11-10

در مثال های بخش  12-13روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .
ASR(Auto Speed Regulation) Control (P) of Zero Speed

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :



در مثال های بخش  12-13روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .
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ASR(Auto Speed Regulation) Control (I) of Zero Speed

تنظیمات کارخانه ای 0.100 :

تنظیمات 0.000~10.000 sec :



در مثال های بخش  12-13روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .

11-12

تنظیمات کارخانه ای 0 :

Gain for ASR Speed Feed Forward

تنظیمات 0~150% :


11-13

این پارامتر برای بهبود سرعت پاسخدهی است .

تنظیمات کارخانه ای 30 :

PDFF Gain Value

تنظیمات 0~200% :


با تنظیم  bit 0=1در  Pr.11-00و اتمام  , Auto tuningاز  Pr.11-13برای کاهش  overshootاستفاده کنید .
مقدار  PDFFرا در با توجه به وضعیت کارکرد و پاسخدهی درایو باید تنظیم کنید .



در صورتیکه  , Pr.05-24= 1این پارامتر قابل تنظیم نمی باشد .
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0.008 : تنظیمات کارخانه ای

Low-pass Filter Time of ASR Output

11-14

0.000~0.350 sec : تنظیمات

.  استASR command  درfilter time این پارامتر به منظور تنظیم

0 : تنظیمات کارخانه ای

Notch Filter Depth



11-15

0~20db : تنظیمات

0.00 : تنظیمات کارخانه ای

Notch Filter Frequency

11-16

0.00~200.00Hz : تنظیمات
This parameter is used to set resonance frequency of mechanical system. It can be used to
suppress the resonance of mechanical system.
The larger number you set Pr.11-15, the better suppression resonance function you will get. This
parameter is used to set resonance frequency of mechanical system. It can be used to

 در نظرTorque Limit  مقایسه می شود و مقدار کوچکترPr.03-00=7, 8, 9, 10  با مقادیرPr.11-20  تاPr.11-17 تنظیمات



:  به شکل زیر رجوع کنید,  = جریان نامی درایو100% . گرفته می شود
: رابطه محاسبه گشتاور نامی موتور
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Forward Motor Torque Limit

11-18

Forward Regenerative Torque Limit

11-19

Reverse Motor Torque Limit

11-20

Reverse Regenerative Torque Limit
تنظیمات کارخانه ای 500 :

تنظیمات 0~500%:



مد کنترلی  FOCPGو : FOC sensor-less



پارامترهای  Pr11-17~Pr11-20تعیین کننده حد مجاز جریان خروجی است و  100%برابر با جریان نامی درایو است.
تنظیمات  Pr.11-17تا  Pr.11-20با مقادیر  Pr.03-00=7, 8, 9, 10مقایسه می شود و مقدار کوچکتر Torque Limit
در نظر گرفته می شود  .به شکل زیر توجه کنید :



مد کنترلی  TQCPGو : TQC Sensor-less



پارامترهای  Pr11-17~Pr11-20تعیین کننده حد مجاز جریان خروجی است و  100%برابر با جریان نامی درایو است.
تنظیمات  Pr.11-17تا  Pr.11-20با مقادیر  Pr06-12مقایسه می شود و مقدار کوچکتر  Torque Limitدر نظر گرفته می شود .
به شکل زیر توجه کنید :



مد کنترلی  VF,VFPGو : SVC
پارامترهای  Pr11-17~Pr11-20تعیین کننده حد مجازجریان خروجی است و  100%برابر با جریان نامی درایو است.
تنظیمات  Pr.11-17تا  Pr.11-20با مقادیر  Pr06-12مقایسه می شود و مقدار کوچکتر حد مجاز جریان خروجی در نظر گرفته می
شود .
اگر جریان خروجی درایو در هنگام  ( accelerationافزایش شتاب سرعت ) یا در حالت کار به حد مجاز تعیین شده برسد ,
عملکرد  Over current Stallدرایو فعال می شود .
( رجوع به پارامترهای گروه ) 6
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Gain Value of Flux Weakening Curve for Motor 1

تنظیمات کارخانه ای 90 :

تنظیمات 0~200% :

11-22

Gain Value of Flux Weakening Curve for Motor 2

تنظیمات 0~200% :



 Pr.11-21و  11-22برای تنظیم ولتاژ منحنی  flux weakeningاست .



در موتور اسپیندل روش تنظیم یه شرح زیر است :
 .1هدف تنظیم ولتاژ خروجی در هنگام افزایش فرکانس درایو بیش از فرکانس نامی است .
 .2ولتاژ خروجی را مانیتور کنید .
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 را طوری تنظیم کنید که مقدار ولتاژ خروجی به ولتاژPr.11-22 (motor 2)  وPr.11-21 (motor 1)  مقدار پارامترهای.3
. نامی موتور برسد
.  هرچه مقدار این پارامتر را افزایش دهید مقدار ولتاژ خروجی افزایش می یابد.4

65 : تنظیمات کارخانه ای

11-23

Speed Response of Flux Weakening Area

: تنظیمات
0: Disable
0~150%

. تنظیم این پارامتر ضروری نیست





It is used to control the speed in the flux weakening area. The larger value is set in Pr.11-23,
the
faster acceleration/deceleration will generate. In general, it is not necessary to adjust this
parameter.

10.00 : تنظیمات کارخانه ای

APR Gain

11-24

0.00~40.00 (IM)/ 0~100.00Hz (PM) : تنظیمات
(MI=35) .  در مد پوزیشن داخلیKip تنظیم مقدار گین
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30 : تنظیمات کارخانه ای

Gain Value of APR Feed Forward

11-25

0~100 : تنظیمات
. ( استفاده می شودMI=37) ( و کنترل پوزیشن از طریق پالس دریافتیMI=35) این پارامتر تنها در مد پوزیشن داخلی



o To set a larger value in Pr.11-25, it can shorten the pulse differential and speed up the
position response.But it may cause overshoot.

3.00 : تنظیمات کارخانه ای

APR Curve Time

11-26

0.00~655.35 sec : تنظیمات

.  این پارامتر قابل تنظیم است, ) تنظیم کنیدON( 35  درایو راmulti-function در صورتیکه یکی از ورودی های



o The larger it is set, the longer the position time will be.
100 : تنظیمات کارخانه ای

Max. Torque Command

11-27

0~500% : تنظیمات

The upper limit of torque command is 100%.
: رابطه محاسبه گشتاور نامی موتور
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تنظیمات کارخانه ای 0 :

Source of Torque Offset

تنظیمات :
 : 0غیر فعال
 : 1ورودی آنالوگ )(Pr.03-00~Pr.03-02
 : 2مطابق تنظیمات )Torque offset setting (Pr.11-29
 : 3کنترل از طریق ترمینال خارجی  ,توضیحات در )(by Pr.11-30 to Pr.11-32



این پارامتر برای تعیین روش تنظیم  Torque Offsetاست .که می تواند سه روش باشد.



در صورتیکه  3تنظیم شود  Torque Offset ,بر اساس مقدار تنظیم شده در  Pr.11-31 , Pr.11-30و  Pr.11-32تنظیم می شود .
به این منظور باید ورودی های درایو ) (MIرا در (  31,32و  ) 33تنظیم کنید و با فعال شدن هرکدام از ورودی ها  ,یکی از مقادیر
 Pr.11-31 , Pr.11-30و  Pr.11-32درنظرگرفته می شود.
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تنظیمات کارخانه ای 0.0 :

Torque Offset Setting

تنظیمات -100.0%~100.0% :



در این پارامتر می توان  Torque Offsetرا تنظیم کرد  .گشتاور نامی موتور  100%است .



رابطه محاسبه گشتاور نامی موتور :

11-30

تنظیمات کارخانه ای 30.0 :

High Torque Offset

تنظیمات -100.0%~100.0% :

11-31

تنظیمات کارخانه ای 20.0 :

Middle Torque Offset

تنظیمات -100.0%~100.0% :

11-32

تنظیمات کارخانه ای 10.0 :

Low Torque Offset

تنظیمات -100.0%~100.0% :


پارامتر  Pr.11-28در صورتیکه  3تنظیم شود  Torque Offset ,بر اساس مقدار تنظیم شده در  Pr.11-31 , Pr.11-30و Pr.11-32
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تنظیم می شود  .به این منظور باید ورودی های درایو ) (MIرا در (  31,32و  ) 33تنظیم کنید و با فعال شدن هرکدام از ورودی ها ,یکی از
مقادیر  Pr.11-31 , Pr.11-30و  Pr.11-32درنظرگرفته می شود.


رابطه محاسبه گشتاور نامی موتور :

11-33

تنظیمات کارخانه ای 0 :

Source of Torque Command

تنظیمات :
0

 :ازطریق کیپد)(Pr.11-34

1

 :ازطریق ارتباط RS485

2

 :سیگنال آنالوگ)(Pr.03-00

3

CANopen :

 : 4رزرو است
: 5

Communication card



اگر  Pr.11-33روی  0یا  1تنظیم شود  ,گشتاور مورد نظر را از طریق  Pr.11-34تنظیم می شود .



اگر  Pr.11-33روی  2یا  3تنظیم شود  ,پارامتر  Pr.11-34فقط مقدار  Torque Commandنمایش می دهد.
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تنظیمات کارخانه ای 0.0 :

Torque Command

تنظیمات -100.0~100.0%(Pr.11-27=100%) :



اگر  11-33=0باشد فرکانس با این پارامتر تعیین می شود .



این پارامتر برای تنظیم ( مقدار گشتاور مطلوب )  Torque Commandاست  .اگر  Pr.11-27را روی  250%تنظیم کنید و
 Pr.11-34برابر با  100تنظیم شود  torque command ,مقدار زیر است :
torque command=250X100%=250% motor rated torque

11-35

Low-pass Filter Time of Torque Command

تنظیمات کارخانه ای 0.000 :

تنظیمات 0.000~1.000 sec :


اگر زمان این پارامتر را افزایش دهید  ,کنترل پایدارتر و با تاخیر در پاسخ دهی می شود  .اگر زمان را خیلی کاهش دهید  ,کنترلر سریعتر و
ناپایدارتر می شود  .کاربر می تواند بنا به شرایط کنترل و سرعت پاسخ دهی این پارامتر را تنظیم کند.

11-36

تنظیمات کارخانه ای 0 :

انتخاب روش Speed limit

تنظیمات :
)0: Set by Pr.11-37 (Forward speed limit) and Pr.11-38 (Reverse speed limit
)1: Set by Pr.11-37,11-38 and Pr.00-20 (Source of Master Frequency Command
2: Set by Pr.00-20 (Source of Master Frequency Command).



فانکشن  : Speed limitدر  , TQCPGاگر سرعت موتور به مقدار  speed limitافزایش پیدا کند
) (Pr.11-36, 11-37 , 11-38درایو به مد کنترل سرعت سوییچ می کند تا افزایش شتاب متوقف شود .



: Pr11-36=1
در صورتیکه گشتاور موردنظر کاربر مثبت باشد  forward speed limit ,برابر مقدار تنظیم شده در  Pr00-20و
 reverse speed limitبرابر مقدار تنظیم شده در  Pr11-38می شود .
در صورتیکه گشتاور موردنظر کاربر منفی باشد  forward speed limit ,برابر مقدار تنظیم شده در  Pr.11-37و
 reverse speed limitبرابر مقدار تنظیم شده در  Pr00-20می شود .



در  Torque command direction , Unwind applicationدر جهت مخالف با جهت چرخش موتور می باشد  .که این نشان دهنده
این است که موتور در حال کشیدن بار است  .در این حالت  speed limitمطابق  Pr.11-37یا
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 Pr.11-38شده و اگر  Torque command directionو  speed limitهردو در یک جهت باشد  speed limit ,برابر با مقدار
 Pr00-20می شود .
در مد کنترلی  , Torqueمی توان مقدار  present speed limit valueرا در کیپد نشان داد .
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10 : تنظیمات کارخانه ای

Forward Speed Limit (torque mode)

11-37

0~120% : تنظیمات

10 : تنظیمات کارخانه ای

Reverse Speed Limit (torque mode)

11-38

0~120% : تنظیمات

.  و جهت مخالف آن به کار می رودrunning  در جهتspeed limit  در مد گشتاور به منظور11-37, 11-38 پارامترهای



,  باشدPr01-00=50Hz  تنظیم شود و ماکزیمم فرکانس خروجی10% به طور مثال اگر این پارامتر
forward / reverse speed limit = 5Hz
0 : تنظیمات کارخانه ای

Zero Torque Command Mode

11-39
: تنظیمات

0: Torque mode
1: Speed mode

.  به کار می رودTQCPG PM  وTQCPG IM این پارامتر فقط در



.  استSpeed mode  یاTorque mode  این پارامتر تعیین کننده, تنظیم کنید0Hz  یا0%  راSpeed limit در صورتیکه



 تا درایوبه مد,  تنظیم کنید1  را روی11-39  می توانید, Speed limit=0  وtorque command = 0%  اگر, TQC+PG در مد



. نیز گشتاور خروجی داشته باشد0Hz  درایو با فرکانس, FOCPG  تا مشابه کارکرد درایو در مد.  برودFOCPG
When Pr.11-39 is set as 1 (the speed mode), if torque command is 0% and speed limit is 0Hzthe AC motor
drive can still produce torque current through speed controller (at this moment, the torque limit is Pr06-12)
and the control mode will change from TQCPG to FOCPG mode. The motor will have a holding torque.
If the speed command is not 0, motor drive will change to be 0

.
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Command Source of Point-to-Point Position Control

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات :
 : 0ترمینال های درایو
 : 1رزرو است
: 2

RS485

CANopen : 3
: 4

رزرو است

Communication card : 5

11-41

11-42

رزرو است

تنظیمات کارخانه ای 0000 :

System control flag

تنظیمات 0000~FFFFh :

11-43
تنظیمات :

تنظیمات کارخانه ای 10.00 :

فرکانس ماکزیمم کنترل پوزیشن Point- to-Point
0.00~599.00Hz
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تنظیمات کارخانه ای 1.00 :

 Accel. Timeکنترل پوزیشن Point- to-Point
0.00~655.35 sec

تنظیمات کارخانه ای 3.00 :

 Decel. Timeکنترل پوزیشن Point- to-Point

تنظیمات 0.00~655.35 sec :
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 -62-69مثال های کنترل درایو با استفاده از پارامترهای گروه 66
مثال  : 6تنظیمات مد کنترلی  FOC+PGو کنترل فرکانس درایو با انکدر دوم
در این مثال از موتور  2.2 kwسه فاز با سربندی ستاره با مشخصات زیر و از اینورتر  C2000سه فاز  380 Vاستفاده شده است :
توان نامی موتور

2.2 kW

دور نامی موتور

1425 RPM

جریان بار کامل موتور در سربندی ستاره

4.9 A

جریان بار کامل موتور در سربندی مثلث

8.6 A

ولتاژ موتور در سربندی ستاره

400 V

ولتاژ موتور در سربندی مثلث

230 V
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در این مثال از اینورتر  C2000سه فاز  380 Vو موتور سه فاز با سربندی ستاره استفاده شده است .
ابتدا در پارامترهای زیر مشخصات موتور را وارد کنید :
پارامترها

تنظیمات

توضیحات

00-02

پارامتر ریست

01-00

ماکزیمم فرکانس خروجی

50 Hz

11-11

فرکانس خروجی برای موتور ( فرکانس نامی موتور)

50 Hz

01-02

ولتاژ خروجی برای موتور ( ولتاژ نامی موتور)

380 V

05-01

جریان بار کامل موتور

4.9 A

05-02

توان نامی موتور

05-03

سرعت نامی موتور

05-04

تعداد قطب های موتور
RPM = 1425

9

2.2 KW
1425 rpm
RPM = 120*f / P

4

F = 50 Hz

سپس با تنظیم  05-00بر روی  1موتور را بدون بار اتوتیون کنید  ,بعد از اتمام اتوتیون موتور متوقف می شود و مشخصات موتور در پارامترهای
 05-06 , 05-07, 05-08 , 05-09ذخیره می شود.
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سپس اینورتر را خاموش کرده و کارت انکدر را نصب کنید .
نکته  :به دلیل اثر نویز در کارت  PGو ایجاد اختالل در تیون  ,بدون کارت  PGاینورتر را تیون کنید .
در این مثال انکدر (  600 PPR , ) 7~24 VDCبه موتور کوپل شده و از کارت  EMC-PG01Oبرای خواندن پالس انکدر و  CLOSE LOOPدرایو
و موتور استفاده می شود .
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مشخصات کارت : EMC-PG01O

ترمینال ها
PG1

VP

توضیحات
ولتاژ خروجی +5V/+12V ±5% :
( با استفاده از  FSW3برای سوئیچ بین  ) +5V/+12Vماکزیمم جریان خروجی 200mA :

DCM

پایه مشترک  Powerو سیگنال

A1, /A1, B1,

سیگنال ورودی انکدر (  Line Driveیا ) Open Collector

/B1, Z1, /Z1

ولتاژ ورودی  ( +5~+24V : Open Collectorنکته ) 1
 : EMC-PG01Oماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
سه عدد مقاومت  Pull-UPدر داخل جعبه کارت قرار داده شده است ) 1kΩ/1.2W(.
( جلوگیری از اثر نویز در انکدرهای ) Open Collector
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سیگنال ورودی پالس (  Line Driveیا ) Open Collector
A2, /A2,

ولتاژ ورودی  ( +5~+24V : Open Collectorنکته ) 1

B2, /B2

ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز
 : EMC-PG01Oماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
در این قسمت حتما از مقاومت  1 ~ 2 kΩ , Pull-upاستفاده کنید .

PG
OUT

V+, V+

برای  PG OUTبه منبع تغذیه خارجی نیاز است  .ترمینال ورودی ولتاژ  +12V ~ +24Vاز منبع
تغذیه

V-

ترمینال ورودی ولتاژ منفی از منبع تغذیه
برای سیگنال های خروجی  , Open Collectorبه این ترمینال ها مقاومت Pمتصل کرده و از طرف دیگر
به  +24Vمنبع تغذیه خارجی وصل کنید  ( .برای جلوگیری از تداخل و نویز هنگام صفر و یک شدن پالس )

A/O, B/O,
Z/O

نکته  (: 3سه مقاومت در داخل جعبه دستگاه به این منظور قرار داده شده است ) (1.8kΩ/1W) .
 : EMC-PG01Oماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
 : EMC-PG02Oماکزیمم فرکانس ورودی 30kHz :

نکته  : .در استفاده از انکدر  ، Open Collectorاز یک مقاومت  Pull-Upاستفاده کنید  .بعضی مواقع وجود نویز باعث می شود حالت صفر یا یک به
خوبی از هم تفکیک نشود  ,برای رفع این مورد استفاده از مقاومت توصیه می شود  .در داخل جعبه کارت  PG01Oسه عدد مقاومت ( ) 1kΩ/1.2Wبه
این منظور وجود دارد .
5V

مقاومت 100~220 , 1/2W : Pull Up

12V

مقاومت 510~1.35k , 1/2W : Pull Up

24V

مقاومت 1.8k~3.3k , 1/2W : Pull Up
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دیاگرام سیم بندی کارت : PG1

با استفاده از انکدر  open collectorمطابق شکل زیر از مقاومت های  Pull-Upداخل جعبه کارت  EMC-PG01Oاستفاده کنید .
اگر ولتاژ  VCCانکدر  12 , Open Collectorولت است از منبع تغذیه خارجی نیز می توان استفاده کرد  .به شکل  1توجه کنید .
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نحوه سیم بندی انکدر به کارت : PG
نوع هریک از کابل های انکدر را می توان از رنگ آن تشخیص داد  .در انکدر استفاده شده در این مثال مشخصات کابل های آن به قرار زیر است :
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مطابق شکل زیر شیلد کابل انکدر حتما بسته شود :

پس از نصب کارت  PGو انکدر مشخصات انکدر را در پارامترهای گروه  11وارد کنید و اینورتر را در مد  FOC+PGقرار دهید :
پارامتر
10-00
10-01
10-02

توضیحات

1

انتخاب نوع انکدر

611

تعداد پالس انکدر در هر دور

2

تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدر

00-11

روش کنترل در مد سرعت -

00-10

مد کنترلی

تنظیمات

3

FOC+PG

1

سپس اینورتر را با فرکانس پایین  runکنید اگر ارور  pgfظاهر شد سیم بندی انکدر را چک کنید یا  10-02را روی یک قرار دهید .
بعد از این مرحله باید  inertia Auto-tuningرا مطابق مراحل زیر انجام دهید .
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در ادامه به تنظیمات  Interia tuningو تنظیمات  ASRمخفف  Adjust Speed Regulatorبه معنی تنظیم رگوالتور سرعت با استفاده از
 11-00و  11-01پرداخته می شود .

11-00

تنظیمات کارخانه ای 0 :

System Control

تنظیمات :
Bit 0: Auto tuning for ASR and APR
تخمین اینرسی

)Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode
Bit 2: Zero servo
Bit 3: Dead time compensation closed

Bit 7: Selection to save or not save the frequency
Bit 8: Maximum speed of point to point position control

پارامتر  11-00را روی  )Bit 1=1( 2تنظیم کنید تا فانکشن تخمین اینرسی فعال شود .
سپس تنظیمات جدول زیر را انجام دهید :
پارامتر

توضیحات

تنظیمات

05-03

سرعت نامی موتور

 2/3سرعت نامی موتور تنظیم کنید 951 :

01-12

تنظیم زمان acceleration

1s

01-13

تنظیم زمان deceleration

1s

توجه داشته باشید موتور بدون بار باشد :
سپس فرکانس اینورتر را از روی کیپد  33Hzتنظیم کرده و روی پارامتر  11-01اینورتر را  RUNکنید تا بتوان مقدار  11-01راخواند .
دکمه  FWD/REVرا هر  3 – 2ثانیه یک بار فشرده تا موتور در حالت  RUNتغییر جهت دهد و مقدار اینرسی خوانده شده در  11-01به مقدار ثابتی
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برسد  ,مقدار ثابت را در  11-01ذخیره کنید و تیونینگ اینرسی در این مرحله تمام می شود .
سپس بار را به موتور متصل کنید و اتوتیون را مجدد تکرار کنید  ( ,طبیعتا یک سری محدودیت ها از نظر نوع بار وجود دارد ).اگر بتوان این مرحله را
با بار به درستی تکرار کنید و مقدار ثابت بدست آمد  ,تیون با بار نیز تمام می شود  .اگر این عمل موفقیت آمیز نبود مقداری کمی بیشتر از عدد بدست
آمده از تیون بدون بار را در پارامتر  11-01استفاده کنید.
به طور مثال اگر مقدار بدست آمده از تیون بی بار  111باشد  ,اگر تیون با بار مقدور نبود  ,مقدار  11-01را بیشتر از  111تنظیم کنید  .اگر کمتر از
 111ارور  OCیا  OCAرخ می دهد .
بعد از تخمین اینرسی در  TQC+ PG, FOC + PG , TQCsensorless , IM FOC sensorless , PM sensorlessو غیره تنظیمات بیت 0
پارامتر  11-00را مورد توجه قرار دهید  .در ادامه به توضیح آن می پردازیم .
با استفاده از بیت  1می توان سرعت پاسخ دهی درایو را در فرکانس های صفر  low speed ,و  high speedرا تنظیم کنید .به این منظور بیت  1پارامتر
 11-00را می توان روی صفر یا یک قرار داد .


«««  Pr.11-06 : Bit 0=0تا  11-11قابل تنظیم و  Pr.11-03~11-05غیرقابل تنظیم می شود .
در این حالت تنظیم اتوماتیک  ASRغیرفعال است و  PI ASRدر حین  runningدرایو ثابت است .



«««  : Bit 0=1درایو  ASRرا خودکار تنظیم می کند و  Pr.11-06تا  11-11غیرقابل تنظیم و  Pr.11-03~11-05قابل تنظیم می شود و
کاربر می تواند بعد از اتوتیون خود مقدار  ASR PIرا با توجه به وضعیت جریان درایو تغییر دهد .

با تنظیم  bit0=1در  11-00و تنظیم آن در  ,1کاربر می تواند  Pr.11-03, 11-04, Pr.11-05را با توجه به سرعت پاسخ دهی تنظیم کند  .هرچه
این مقادیر را افزایش دهید  ,پاسخ سریعتر می شود  .توجه داشته باشید افزایش یا کاهش بیش از حد این سه پارامتر می تواند باعث لرزش شود .
به طور مثال در فرکانس صفر اگر شفت موتور در حد مطلوب قفل نباشد  ,می توانید مقدار  11-05را تا  31افزایش دهید .


در کنترل پوزیشن ) (MIx=37به صورت  Pulse commandو در کنترل پوزیشن  , P2Pاین پارامتر را نیز تنظیم کنید  ,افزایش این پارامتر
خطای حالت ماندگار را کاهش می دهد.
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در این راهنما  11-00را روی  (Bit0=1) 6تنظیم کنید و با تنظیم  11-05روی  23شفت موتور در فرکانس صفر کامال قفل می شود .
11-03

تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR1 Low-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-04

تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR2 High-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-05

تنظیمات کارخانه ای 10 :

Zero-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

پس از طی مراحل فوق تنظیمات مد  FOC+PGبه پایان می رسد و می توان موتور را حتی در فرکانس های پایین با گشتاور باال تحت کنترل
داشت و کنترل سرعت بهتر را در این مد داشت  .به طور مثال می توان فرکانس چرخش شفت موتور را با یک انکدر دوم سنکرون کرد  .این
انکدر مطابق شکل زیر به  PG2کارت  PG01Oکوپل می شود .

646

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

برای کنترل فرکانس درایو با انکدر دوم ابتدا  00-11را روی  3قرار دهید تا درایو در مد سرعت  FOC+PGتنظیم شود .
سپس برای اینکه فرکانس درایو با پالس انکدر دوم تنظیم شود بایست  00-20را روی  5تنظیم کنید .
سپس با تنظیم پارامتر  10-16آن را از حالت  Disableخارج کرده و با تنظیم آن روی  1جهت چرخش موتور به ازای فاز  Aراستگرد و به ازای فاز  Bانکدر
چپگرد در نظر بگیرید .
فاز  Aحرکت در جهت  forwardو فاز  Bحرکت در جهت : reverse

توضیحات

تنظیمات

پارامتر
00-11

کنترل مد

3 – FOC+PG

11-21

تعیین مرجع فرکانس

5

11-16

تعیین نوع پالس ورودی به کانال دوم کارت

1

(PG card: PG2) PG
01-12

تنظیم زمان acceleration

0.01 S

01-13

تنظیم زمان deceleration

0.01 S
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مثال  : 2کنترل موقعیت و فرکانس درایو  C2000از طریق پی ال سی DVP-28SV2
 .1ساختار کلی
 .2سیم بندی انکدر به کارت  PGو ارسال پالس از  PLCبه کارت  PGو ارسال پالس از خروجی کارت به ورودی PLC
و اطالعات کلی در مورد کارت PG
 .3تنظیمات پارامترهای درایو و مد FOC+PG
 .4تنظیمات پارامترهای درایو مربوط به کارت PG
 .5برنامه PLC
 .1ساختار کلی  :موقعیت و سرعت موتور  IMبا استفاده از انکدر کوپل شده و کارت  EMC-PG01با درایو  C2000به صورت
 Close Loopاز طریق پالس  PLCکنترل می شود .
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 .2سیم بندی انکدر به کارت  PGو ارسال پالس از  PLCبه کارت  PGو ارسال پالس از خروجی کارت به ورودی  PLCو اطالعات کلی
در مورد کارت . PG

: EMC-PG01O
ترمینال ها
PG1

VP

توضیحات
ولتاژ خروجی +5V/+12V ±5% :
( با استفاده از  FSW3برای سوئیچ بین  ) +5V/+12Vماکزیمم جریان خروجی :
200mA

DCM

پایه مشترک  Powerو سیگنال

A1, /A1, B1,

سیگنال ورودی انکدر (  Line Driveیا ) Open Collector

/B1, Z1, /Z1

ولتاژ ورودی  ( +5~+24V : Open Collectorنکته ) 1
ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .
 : EMC-PG01Oماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
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 : EMC-PG02Oماکزیمم فرکانس ورودی  ( 30kHz :نکته ) 2
سه عدد مقاومت  Pull-UPدر داخل جعبه کارت قرار داده شده است ) 1kΩ/1.2W(.
( جلوگیری از اثر نویز در انکدرهای ) Open Collector
PG2

سیگنال ورودی پالس (  Line Driveیا ) Open Collector
A2, /A2,

ولتاژ ورودی  ( +5~+24V : Open Collectorنکته ) 1

B2, /B2

ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .
 : EMC-PG01Oماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
 : EMC-PG02Oماکزیمم فرکانس ورودی  ( 30kHz :نکته ) 1
در این قسمت حتما از مقاومت  1 ~ 2 kΩ , Pull-upاستفاده کنید .

PG
OUT

برای  PG OUTبه منبع تغذیه خارجی نیاز است .
V+, V+

ترمینال ورودی ولتاژ  +12V ~ +24Vاز منبع تغذیه
ترمینال ورودی ولتاژ منفی از منبع تغذیه

VPG Card Output signals. It has division frequency function:
times 1~255
برای سیگنال های خروجی  , Open Collectorبه این ترمینال ها مقاومت Pمتصل کرده و
از طرف دیگر به  +24Vمنبع تغذیه خارجی وصل کنید  ( .برای جلوگیری از تداخل و نویز
هنگام صفر و یک شدن پالس )
نکته  (: 3سه مقاومت در داخل جعبه دستگاه به این منظور قرار داده شده است .
)) (1.8kΩ/1W
A/O, B/O, Z/O
 : EMC-PG01Oماکزیمم فرکانس ورودی 300kHz :
 : EMC-PG02Oماکزیمم فرکانس ورودی 30kHz :
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نکته  : .در استفاده از انکدر  ، Open Collectorاز یک مقاومت  Pull-Upاستفاده کنید  .بعضی مواقع وجود نویز باعث می شود حالت
صفر یا یک به خوبی از هم تفکیک نشود  ,برای رفع این مورد استفاده از مقاومت توصیه می شود .
در داخل جعبه کارت  PG01Oسه عدد مقاومت ( ) 1kΩ/1.2Wبه این منظور وجود دارد .
5V

مقاومت 100~220 , 1/2W : Pull Up

12V

مقاومت 510~1.35k , 1/2W : Pull Up

24V

مقاومت 1.8k~3.3k , 1/2W : Pull Up

نکته  : 2در صورتیکه فرکانس پالس ورودی کمتر از  30kHzباشد برای جلوگیری از تداخالت از مدل  EMC-PG02O/PG02Lاستفاده کنید.
دیاگرام سیم بندی کارت  ( : PG1شکل  .و  1مربوط به انکدر  ) Open Collectorاست .
در این مثال از شکل  .برای وایرینگ انکدر استفاده شده است .

در این مثال از یک انکدر  600 PPR , ) 7~24 VDC ( Push-Pullاستفاده شده و به کارت  EMC-PG01Oبسته شده است .
( شیلد کابل انکدر حتما بسته شود ) .
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اگر ولتاژ  VCCانکدر  12 , Open Collectorولت است از منبع تغذیه خارجی نیز می توان استفاده کرد  .به شکل  1توجه کنید .



دیاگرام سیم بندی : PG2
در قسمت  PG2حتما از مقاومت  1~2kΩ , Pull-Upاستفاده کنید .
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نکته  : 3از قسمت  PG OUTکارت  PGبرای ارسال پالس از کارت  PGبه  PLCحتما از مقاومت  Pull-Upبرای ارسال پالس به ورودی کنترلراستفاده
کنید .
به این منظور از سه عدد مقاومت (  ) 1.8kΩ/1Wداخل جعبه کارت استفاده کنید .
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در این مثال تنظیمات درایو باید مطابق با بخش  ( 1تنظیمات  ) FOC+PGانجام شده باشد و کافیست تنظیمات زیر را انجام دهید تا بتوان از طریق PLC
با ارسال پالس به درایو  ,پوزیشن و فرکانس درایو را کنترل می کند .

پارامتر

توضیحات

تنظیمات

00-20

پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو

5

00-21

به درایوRUN/STOPنحوه ارسال فرمان

1

10-16

)PG (PG card: PG2تعیین نوع پالس ورودی به کانال دوم کارت

00-11

روش کنترل در مد سرعت -

00-10

مد

3
3

FOC+PG
1

کنترلی
02-01

از طریق ورودی پالسFull position control

37

یکی از ورودی ای چند منظوره درایو را روی  37تنظیم کنید و ورودی دیجیتال را
فعال کنید.
با تنظیم  10-16بر  : 3در این حالت با تعداد چهار برابر تعداد پالس انکدر  ,موتور یک دور می زند  .یعنی برای یک دور زدن با انکدر  611پالس ,
 2411تعداد پالس در دستور  DDRVIالزم است .
ضریب گیربکس =  , 10-17 / 10-18این ضریب در تنظیم کارخانه ایی  1است  ,اگر دو برابر شود موتور با همان تعداد پالس دو دور می زند .
برای  Enableشدن و اجرای کنترل با پالس ورودی یکی از ورودی های دیجیتال را روی  37تنظیم کنید و ورودی را فعال کنید .
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: PLC برنامه

 ازHigh speed counter نکته برای نوشتن دستور
.  استفاده کنیدwizard>Program Example Generator>High speed counter
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نکته  :با منفی دادن تعداد پالس موتور تغییر جهت می دهد .
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مثال  : 9تنظیمات و پارامترهای مد  FOCدر موتور : IM
فلوچارت پارامترها :
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روش تنظیمات :
 .1ابتدا درایو را ریست کنید Pr00-02=10 or 9 .
 .2پارامترهای زیر را مطابق پالک موتور تنظیم کنید :
）Pr01-01 Output Frequency of Motor 1（base frequency and motor rated frequency
）Pr01-02 Output Voltage of Motor 1（base frequency and motor rated frequency
Pr05-01 Full-lad current
Pr05-02 Rated power
Pr05-03 Rated speed
Pr05-04 Pole








 .3حال باید با تنظیم  Pr05-00روی  1یا  6و با فشردن کلید  RUNاتوتیون
 IM magnetic flux curve dynamic testرا شروع کنید  .در این مرحله از بی باری موتور اطمینان حاصل کنید  .بعد از پایان
اتوتیون پارامترهای زیر را چک کنید ببینید پارامترهای موتور در آن ذخیره شده است :
Pr05-06 Rs Stator resistance
Pr05-07 Rr Rotor resistance
Pr05-08 Lm Magnetizing inductance
Pr05-09 Lx Stator inductance






 .4تخمین اینرسی موتور  .پس از تنظیم پارامترهای زیر کلید  RUNرا فشار دهید و پس از پایان تخمین مقدار اینرسی ذخیره شده
در  Pr.11-01را چک کنید ببینید مقدار ذخیره شده در آن منطقی است یا خیر  .می توان مقدار ذخیره شده در آن را با جدول زیر
مقایسه کنید ):(Unit: 0.001kg-m^2

 .5پس از تنظیم پارامترهای زیر درایو را در مد  run , IM sensorless FOC modeکنید :
 Pr00-10 = 0, set as speed mode
 Pr00-11 = 5, set as FOC sensorless mode
 Pr11-00-bit0 =1, ASR gain auto tuning
حال باید تست بدون بار را اجرا کنید و با  Rated speedدرایو را  runکنید و سپس فرکانس را کاهش دهید تا درایو  stopشود  ,چک
کنید آیا موتور به نرمی کار می کند یا نه .
تنظیمات  IM Sensorless FOCزمانی موفقیت آمیز است که موتور به نرمی کار کند ولی اگر موتور با  RUNشدن درایو به نرمی کار
نکرد
و یا در آغاز به  RUNشدن به مشکل مواجه شود  ,باید مراحل زیر تنظیمات را نیز طی کنید :
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 Pr11-00-bit0=1 .6را تنظیم کنید  ,در این حالت گین  ASRبه طور اتوماتیک تنظیم می شود .
 ASR gain will auto adjust
 Pr11-03 ASR1 low-speed bandwidth
اگر افزایش سرعت در فرکانس های پایین مطابق با  accel.commandنباشد  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید.
 Pr11-04 ASR2 high-speed bandwidth
اگر افزایش سرعت در فرکانس های باال باعث ایجاد لرزش شود و یا با  accel.commandمطابق نباشد  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید .
 Pr11-05 Zero-speed bandwidth
اگر در هنگام راه اندازی سرعت موتور کند باشد و یا درایو قادر به راه اندازی موتور نباشد  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید .
 با افزایش مقدار تنظیم  , ASR bandwidthسرعت پاسخدهی سریعتر می شود .
 پیشنهاد می شود مقدار  low-speed bandwidthرا بیش از حد افزایش ندهید زیرا باعث ایجاد خطا می شود.

 .7تنظیمات  FOC speed observerو  ( per-unit value of inertiaمقدار اینرسی ) برای حل برخی مسایل رایج :
 : Pr10-25 تنظیمات FOC bandwidth of speed observer
 .1اگر  Speed commandبه سرعت تغییر کند یعنی فرکانس درایو را به سرعت تغییر دهید ولی سرعت موتور تغییر نکرد ,
مقدار این پارامتر را افزایش دهید .
)(Speed response is too slow→ Increase the setting value
 .2در صورت ایجاد نویز در  observerو ایجاد خطا مقدار این پارامتر را کاهش دهید.
)(Speed noise is too large→Decrease
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 : Pr11-01 تنظیم  per-untاینرسی :
 .1در هنگام راه اندازی  ocرخ دهد .
 .2در هنگام کار درایو و یا  , stopارور  OCNرخ دهد .

00-11



مقدار  11-01ر چک کنید که مقدار آن بیش از حد تنظیم نشده باشد .



مقدار  Pr10-25یا  Pr11-05را کاهش دهید .
تنظیم کارخانه 0 :

کنترل در مد سرعت

): 1کنترل :VF (IM V/fکاربر می تواند نسبت  V/fرا تنظیم کرده و چندین موتور را به طور هم زمان کنترل کند .
 ): 1انکدر  +کنترل  :VFPG (IM V/fکاربر می تواند از کارت های  PGاستفاده کرده و سرعت را به صورت  closed-loopکنترل کند .
 : SVC (IM Sensorless vector control( : 2با اتوتیون پارامترهای موتور  ,می توان کنترل را انجام داد .
 ( : 3انکدر  +کنترل برداری FOCPG ) IM FOC
 ( : 4انکدر  +کنترل برداری FOCPG ) PM FOC
IM field oriented sensorless vector control:Sensorless FOC: 5
PM field oriented sensorless vector control: PM Sensorless: 6
IPM field oriented sensorless vector control : IPM Sensorless :7
11 – 11

فرکانس خروجی برای موتور  ( 1فرکانس مبنا و فرکانس نامی موتور)
تنظیمات 1.11 – 599.11 Hz

تنظیمات کارخانه61.11 / 51.11 :

این پارامتر باید طبق فرکانس نامی موتور ،همانطور که در پالک نام موتور نشان داده شده است ،تنظیم شود .اگر موتور  60 Hzاست باید روی
 60Hzتنظیم شود .اگر موتور  50 Hzاست باید روی  50Hzتنظیم شود.
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ولتاژ خروجی برای موتور  ( 1فرکانس مبنا و فرکانس نامی موتور)

تنظیمات کارخانه 211.1 / 411.1 :

تنظیمات  :سری  0.0 ~ 255.0 V : 230Vسری 0.0 ~ 510.0 V : 460V
این پارامتر باید طبق ولتاژ نامی موتور که در پالک نام موتور نشان داده شده است تنظیم شود .اگر موتور  220Vاست این پارامتر باید روی 220.0
تنظیم شود .اگر موتور  200Vاست این پارامتر باید روی  211.1تنظیم شود.درصنعت انواع و اقسام موتورهای مختلف وجود دارد و شبکه ی نیروی
کشورها نیز متفاوت هستند .روش مناسب و مقرون به صرفه حل این مشکل این است که درایو نصب شود .بنابراین با استفاده از ولتاژ ها و فرکانس های
مختلف مشکلی ایجاد نمی شود و همچنین می توان مشخصه اولیه و عمر موتور را افزایش داد.
15-11

اتوتیون موتور

تنظیمات

 : 1بدون عملکرد

تنظیمات کارخانه ای 1:

 Rolling test for induction motor (Rs, Rr, Lm, Lx, no-load current) : 1تست رولینگ موتور القایی
( در حالت بی باری)
 Rolling test for induction motor : 2تست رولینگ موتور القایی
 : 3بدون عملکرد
 Rolling test for PM motor magnetic pole : 4تست رولینگ موتور با قطب مغناطیسی PM
 Rolling test for PM motor : 5تست رولینگ موتور PM
Rolling test for IM motor flux curve : 6
FOC Sensorless inertia estimation : 12
High frequency and blocked rotor test for PM motor parameter : 13
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تنظیمات کارخانه ایی ## :

 15-02توان نامی موتور القایی ) KW ( 1

تنظیمات

0~655.35 Kw
این پارامتر برای تنظیم توان نامی موتور  1به کار می رود  .تنظیمات کارخانه ای برابر با توان درایو است .

15-04

تنظیمات کارخانه ایی 4 :

تعداد قطب های موتور القایی 1

تنظیمات 2 ~ 64
این پارامتر برای تنظیم تعداد قطب های موتور است  ( .این تعداد باید زوج باشد ) .



پارامتر  05-04را بعد از  05-03و  01-01تنظیم کنید تا مطمین شوید که موتور به طور نرمال کارمی کند .



برای مثال  :رنج تنظیمات کارخانه ای این پارامتر  4-2است .اگر از موتور  6قطب استفاده کرده باشید و  01-01و  05-03را مطابق پالک موتور
تنظیم کرده باشید  ,رنج تنظیمات  05-04به طور اتوماتیک  2-6می شود .



بر اساس تنظیمات  Pr01-01و  05-03این پارامتر خود تنظیم می شود  .به طور مثال :
اگر  Pr01-01=20Hzو  Pr05-03=39rpmباشد بر اساس فرمول 120 x 20Hz / 39rpm = 61.5
تعداد قطب  60نمایش داده می شود .

15-05

جریان بی باری موتور القایی ) A ( 1

تنظیمات کارخانه ایی ## :

واحد  :آمپر

مقدار این پارامتر باید بین  1تا مقدار تنظیمات کارخانه ایی در  Pr.05-01باشد .
مقدار تنظیمات کارخانه ایی  40% :جریان نامی است .

15-16

مقاومت استاتور (  ) Rsموتور القایی 1

15-17

مقاومت روتور (  ) Rrموتور القایی 1
تنظیمات کارخانه ای ##:

تنظیمات 0~65.535Ω :
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تنظیمات کارخانه ای ##:

تنظیمات 0~6553.5mH:

10-25

تنظیمات کارخانه ای 40.0 :

 FOC Bandwidthمشاهده گر ( تخمینگر ) سرعت

تنظیمات 20.0~100.0Hz :

هرچه مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,زمان پاسخ سرعت کاهش می یابد ولی باعث ایجاد نویز و اغتشاش در پاسخدهی برای مشاهده گر سرعت می شود
11-00

تنظیمات کارخانه ای 0 :

System Control

تنظیمات :
Bit 0: Auto tuning for ASR and APR
)Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode
Bit 2: Zero servo
Bit 3: Dead time compensation closed
Bit 7: Selection to save or not save the frequency
Bit 8: Maximum speed of point to point position control



 Pr.11-06 : Bit 0=0تا  11-11قابل تنظیم و  Pr.11-03~11-05غیرقابل تنظیم می شود .
در این حالت تنظیم اتوماتیک  ASRغیرفعال است و  PI ASRدر حین  runningدرایو ثابت است .



 : Bit 0=1درایو  ASRرا خودکار تنظیم می کند و  Pr.11-06تا  11-11غیرقابل تنظیم و  Pr.11-03~11-05قابل تنظیم می شود و
کاربر می تواند بعد از اتوتیونینگ خود مقدار  ASR PIرا با توجه به وضعیت جریان درایو تغییر دهد .
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تنظیمات کارخانه ای 256 :

Per Unit of System Inertia

تنظیمات 1~65535（256=1PU） :



برای مشاهده اینرسی سیستم در پارامتر  , 11-01کاربر باید بیت  1در  11-00را یک کند و با درایو را با  forward/reverseکردن در
حالت
 RUNنگه دارد .تا عدد خوانده شده در  11-01به مقدار ثابتی برسد .



واحد اینرسی موتور القایی  0.001kg-m^2است :



در  Pr.05-28مقدار ابتدایی برای اینرسی سیستم موتور القایی در نظر گرفته شده است .
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تنظیمات کارخانه ای 7.00 :

ASR1/ASR2 Switch Frequency

تنظیمات 5.00~599.00Hz :



پارامتر  11-02مربوط به فرکانس سویچ  low-speed/high-speed bandwidthاست .



توصیه می شود در  PM with FOC Sensorlessمقدار این پارامتر را حدود  10 Hzاز  10-39بیشتر تنظیم کنید تا از ایجاد لرزش
حین سوییچ از  ASR1/ ASR2جلوگیری شود .

11-03

تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR1 Low-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-04

تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR2 High-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-05

تنظیمات کارخانه ای 10 :

Zero-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :



بعد از تخمین اینرسی و تنظیم  bit0=1در  , (auto tuning) Pr.11-00کاربر می تواند  Pr.11-03, 11-04, Pr.11-05را با
توجه به سرعت پاسخدهی تنظیم کند  .هرچه این مقادیر را افزایش دهید  ,پاسخ سریعتر می شود .
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مثال : 4تنظیمات موتور Pr00-11=2 SVC (Pr05-33=1 or 2) , PM
; تنظیمات راه اندازی بدون بار :
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تنظیمات درایو جهت راه اندازی آن با بار :
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: تنظیمات
2  یا1 : Pr05-33  انتخاب نوع موتور در.1
:  تنظیم پارامترهای زیر مطابق پالک موتور.2
Pr01-01 Output Frequency of Motor 1（base frequency and motor rated frequency）
Pr01-02 Output Voltage of Motor 1（base frequency and motor rated frequency）
Pr05-34 Full-load current of Permanent Magnet Motor
Pr05-35 Rated Power of Permanent Magnet Motor
Pr05-36 Rated speed of Permanent Magnet Motor
Pr05-37 Pole number of Permanent Magnet Motor
:  اجرای اتوتیون.3
Set upPr05-00=13 for IPM motor tuning and press Run(static-tuning). When the tuning is
done, the following parameters will be obtained.
Pr05-39 Stator Resistance of PM Motor
Pr05-40 Permanent Magnet Motor Ld
Pr05-41 Permanent Magnet Motor Lq
Pr05-43 (V/1000rpm), the Ke parameter of PM motor ( this can be calculated
automatically according to power, current and speed of motor).
Pr10-52 Injection magnitude

Pr00-10=0, Pr00-11=2 SVC :  مد کنترل سرعت را تنظیم کنید.4
.  درایو را روشن و خاموش کنید,  بعد از پایان تیونینگ.5
1:20 = Ration , PMSVC  در مد.6
:  سرعت نامی شود1/20  سرعت کمتر ازPMSVC  اگر در.7
load bearing capacity=100% motor rated torque
. قابل استفاده نیستzero speed control  درPMSVC .8
: forward/reverse  و تغییر جهتStart up  در هنگامPMSVC  در.9
load bearing capacity of PMSVC control mode= 100% rated torque of motor
:  تنظیمات تخمینگر سرعت به صورت زیر است.11
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تنظیمات کارخانه ای 40 :

I/F Mode, current command
Low-speed Current Command under PMSVC

تنظیمات 0~150% rated (Rated current % of the motor) :


درناحیه سرعت پایین (  , ) frequency command< Pr10-39این پارامتر تعیین کننده مقدار
 current commandاست  .توضیحات بیشتر در توضیحات پارامتر . 10-31



در صورتیکه در هنگام استارت یا  fwd/revبا بار لغزش وجود دارد  ,می توان مقدار این پارامت را اقزایش دهید در صورت بروز  , OCکاهش
دهید .

10-32

PM FOC Sensorless Speed Estimator Bandwidth
تنظیمات کارخانه ای 5.00 :

تنظیمات 0.00~600.00Hz :


این پارامتر تعیین کننده پهنای باند تخمین گر سرعت است  .تنظیم این پارامتر بر ثبات و دقت سرعت موتور تاثیر دارد  .در صورت وجود
نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ( شکل موج شبیه موج سینوسی )  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در صورت وجود نوسان در
فرکانس های باال
در خروجی ( شکل موج دندانه ای ) ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .

10-34

PM Sensorless Observer Low-pass Filter Gain
تنظیمات کارخانه ای 1.00 :

تنظیمات 0.00~655.35 :


این پارامتر مربوط به سرعت پاسخدهی تخمینگر سرعت در تخمین سرعت است .



 .در صورت وجود نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ( شکل موج شبیه موج سینوسی )  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در
صورت وجود نوسان در فرکانس های باال در خروجی ( شکل موج دندانه ای ) ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .

10-39

Frequency Point when switch from I/F mode to PM Sensorless mode
تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :
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همانطور که در شکل پارامتر  10-37می بینید  ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس کم به فرکانس باال است  ,در مد
 , PM Sensorlessرویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد .



اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,بنابراین در این فرکانس
سوییچ ممکن است ارور  OCرخ دهد .



اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,درایو در فرکانس باالتری وارد مد  IFشده و باعث افزایش مصرف انرژی می شود ( .به این دلیل که
در فرکانس های کمتر از  10-40و بعد از سوییچ دراین فرکانس  ,بر اساس مقدار
 Pr.10-31به جریان خروجی اضافه می شود ,حال اگر مقدار  10-31هم زیاد تنظیم شده باشد باعث جریان کشی می شود).

10-42

تنظیمات کارخانه ای 1 :

Initial Angle Detection Time

تنظیمات 0.0~3.0 :



در مد کنترلی  , PM Sensorlessدرایو قادر به کنترل موتور  PMبدون فیدبک از موتور به طور مثال انکدر یا ریزولور است.



در این گونه موارد ,اتفاقی که می تواند رخ دهد این است که با اولین  runشدن درایو ,موتور کمی در خالف جهت خواسته شده شروع به
چرخش می کند و سپس جهت چرخش درست می شود .



برای جلوگیری از این اتفاق یا حداقل کاهش اثرات آن  ,پارامتر  10-53=2و مقدار  10-42را افزایش دهید .وقتی به درایو فرمان run
دهید  ,قبل ازاینکه موتور تا فرکانس  commandشتاب بگیرد  ,درایو پالس های ولتاژی فرکانس باالی مختصری به موتور می دهد .این
پارامتر بر مقدار پالسی که درایو به موتور برای تشخیص زاویه می فرستند  ,اثرگذاراست.



هرچه مقدار این پالس بزرگتر باشد دقت تشخیص موقعیت موتور بیشتر می شود .ولی افزایش بیش از حد  ,ممکن است باعث ایجاد  ocدر
لحظه استارت بشود  .با رخداد  ocدر لحظه استارت  ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید.

10-49

تنظیمات کارخانه ای  00.000 :ثانیه

Zero voltage time while start up

تنظیمات  00.000~60.000 :ثانیه



وقتیکه که موتور در  startupدر وضعیت  static statusاست  ,دقت تخمین زاویه افزایش می یابد  ,در وضعیت , static status
خروجی سه فاز  U,V,Wدرایو  0Vاست و  10-49تعیین کننده بازه زمانی خروجی صفر ولت است .برای تنظیم این پارامتر حتما باید
 Pr07-12≠0باشد .



در بعضی شرایط ممکن است موتور به دلیل نیروی خارجی وارد بر آن به  static statusنرود  ,درصورتیکه در  0.2ثانیه هم به static
 statusنرفت مقدار این پارامتر را افزایش دهید  .افزایش بیش از حد این پارامتر باعث افزایش زمان  start-upدرایو می شود .
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اگر  Pr10-49را بیش از حد افزایش دهید  ,زمان  start-upبه طور چشمگیر افزایش می یلبد  .اگر این پارامتر را خیلی کاهش دهید ,در
 brakingکیفیت کاهش می یابد .

10-52

تنظیمات کارخانه ای 15/30V :

Injection Magnitude

تنظیمات 0.0~200.0V :



در مد کنترل  PMSVCیا  IPM HFI sensor-lessاین پارامتر تعیین کننده سطح ولتاژ پالس فرکانس باال به موتور است .



با افزایش این پارامتر می توان دقت تخمین زاویه موتور را افزایش داد  .ولی افزایش بیش از حد باعث نویز الکترومغناطیس می شود.



پس از اتوتیون تمام مقادیر موتور در درایو خودکار ذخیره می شود  ,این پارامتر بر دقت درایو در تخمین زاویه تاثیر می گذارد.



اگر نسبت ) (Lq/Ldکم باشد  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,تا تشخیص زاویه دقیقتر شود .



اگر مقدار  00-17کمتر از  Pr10-51*10باشد  ,فرکانس موج کریر را افزایش دهید .

10-53

PM Motor Initial Rotor Position Detection Method

تنظیمات کارخانه ای 0 :

تنظیمات :
0: No function
1: DC injection
2: High frequency injection
3: Pulse injection
4~5: Reserved


”It is suggested to set as “2” if it’s IPM; set as “3” if it’s SPM. If there is bad effect when set as “2
or “3”, then set as “1”.
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 .11پارامترهای تنظیم سرعت :
07-26

گین جبرانساز گشتاور ( در مد کنترلی  V/Fیا ) SVC

تنظیمات کارخانه ای 0 :

)(1 in SVC mode
تنظیمات :

0~10



این پارامتر در جریان خروجی در حین  runبودن درایو تاثیر دارد  .در سرعت های پایین این پارامتر تاثیر چندانی در عملکرد ندارد .



اگر مدار جریان خروجی در حالت بی باری زیاد است مقدار پارامتر را افزایش دهید  .ولی افزایش بیش از حد باعث لرزش موتور می شود  ,در
صورت لرزش موتور در حین  , runningپارامتر را کاهش دهید .
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: PM Sensorless (I/F + FOC)  وPr00-11=6 : 5 مثال
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: روش تنظیمات
2  یا1 : Pr05-33 انتخاب نوع موتور در

.1

:  تنظیم پارامترهای زیر مطابق پالک موتور.2
Pr01-01 Output Frequency of Motor 1（base frequency and motor rated frequency）
Pr01-02 Output Voltage of Motor 1（base frequency and motor rated frequency）
Pr05-34 Full-load current of Permanent Magnet Motor
Pr05-35 Rated Power of Permanent Magnet Motor
Pr05-36 Rated speed of Permanent Magnet Motor
Pr05-37 Pole number of Permanent Magnet Motor
:  اجرای اتوتیون.3
Set upPr05-00=13 for IPM motor tuning and press Run(static-tuning). When the tuning is
done, the following parameters will be obtained.
Pr05-39 Stator Resistance of PM Motor
Pr05-40 Permanent Magnet Motor Ld
Pr05-41 Permanent Magnet Motor Lq
PM sesorless control (I/F+FOC)  رویPr00-11=6  تنظیم.4
.  را برای عملکرد بهتر درایو تنظیم کنیدASR  پارامترهای مربوط به تخمینگر سرعت و.5
:  تنظیم پارامترهای تخمینگر سرعت.6
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تنظیمات کارخانه ای 40 :

I/F Mode, current command
Low-speed Current Command under PMSVC

تنظیمات 0~150% rated (Rated current % of the motor) :



درناحیه سرعت پایین (  , ) frequency command< Pr10-39این پارامتر تعیین کننده مقدار
 current commandاست  .توضیحات بیشتر در توضیحات پارامتر . 10-31



در صورتیکه در هنگام استارت یا  fwd/revبا بار لغزش وجود دارد  ,می توان مقدار این پارامتر را اقزایش دهید در صورت بروز  , OCکاهش
دهید .

10-32

PM FOC Sensorless Speed Estimator Bandwidth

تنظیمات کارخانه ای 5.00 :

تنظیمات 0.00~600.00Hz :


این پارامتر تعیین کننده پهنای باند تخمین گر سرعت است  .تنظیم این پارامتر بر ثبات و دقت سرعت موتور تاثیر دارد  .در صورت وجود
نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ( شکل موج شبیه موج سینوسی )  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در صورت وجود نوسان در
فرکانس های
باال در خروجی ( شکل موج دندانه ای ) ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .

10-34

PM Sensorless Observer Low-pass Filter Gain

تنظیمات کارخانه ای 1.00 :

تنظیمات 0.00~655.35 :



این پارامتر مربوط به سرعت پاسخدهی تخمینگر سرعت در تخمین سرعت است .



 .در صورت وجود نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ( شکل موج شبیه موج سینوسی )  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در
صورت وجود نوسان در فرکانس های باال در خروجی ( شکل موج دندانه ای ) ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .
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)) Active Magnetic regulator ( AMR (Kp

تنظیمات کارخانه ای 1.00 :

تنظیمات 0.00~3.00 :

10-36

)) Active Magnetic regulator ( AMR (Ki

تنظیمات کارخانه ای 0.20 :

تنظیمات 0.00~3.00 :



این دو پارامتر بر کنترل شار مغناطیسی بر ناحیه  field weakeningتاثیر گذار است  .مقدار این پارامتر را در صورتی می توانید افزایش
دهیدکه  )1 :تغییرات ناگهانی در برق ورودی دارید ( ولتاژ ورودی به طور ناگهانی کم می شود
 )2 ,در صورت ورود به ناحیه field weakening
 ) 3در ) Automatic Current Regulation (ACRاگر به هر دلیل کنترل از دست برود و مقدار جریان از حد مجاز بیشتر شود منجر
به ارور  OCمی شود  ( .به طور مثال در دستگاه پرس که  DC BUSبه طور ناگهانی به مقدار زیادی کاهش می یابد ) .
اگر با افزایش این پارامتر شکل موج  Idبه صورت دندانه دار شد و یا نویز فرکانس باال در جریان خروجی ایجاد شد  ,مقدار پارامتر را کاهش
دهید ولی این کار باعث کندی پاسخ درایو می شود .

10-39

Frequency Point when switch from I/F mode to PM Sensorless mode
تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :



همانطور که در شکل پارامتر  10-37می بینید  ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس کم به فرکانس باال است  ,در مد
 , PM Sensorlessرویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد .



اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,بنابراین در این فرکانس
سوییچ ممکن است ارور  OCرخ دهد .



اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,درایو در فرکانس باالتری وارد مد  IFشده و باعث افزایش مصرف انرژی می شود ( .به این دلیل که
درفرکانس های کمتر از  10-40و بعد از سوییچ دراین فرکانس  ,بر اساس مقدار
 Pr.10-31به جریان خروجی اضافه می شود ,حال اگر مقدار  10-31هم زیاد تنظیم شده باشد باعث جریان کشی می شود).
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Frequency Point when switch from I/F Sensorless Observation mode to V/F mode
تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :


همانطور که در شکل پارامتر  10-37می بینید  ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس باال به فرکانس کم است  ,در مد
 , PM Sensorlessرویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد .



اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,بنابراین در این فرکانس ممکن
است ارور  OCرخ دهد .



اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,درایو در فرکانس باالتری وارد مد  IFشده و باعث افزایش مصرف انرژی می شود ( .به این دلیل که
درفرکانس های کمتر از  10-40و بعد از سوییچ دراین فرکانس  ,بر اساس مقدار  Pr.10-31به جریان خروجی اضافه می شود ,حال اگر مقدار
 10-31هم زیاد تنظیم شده باشد ,باعث جریان کشی می شود).

10-42

تنظیمات کارخانه ای 1 :

Initial Angle Detection Time

تنظیمات 0.0~3.0 :


در مد کنترلی  , PM Sensorlessدرایو قادر به کنترل موتور  PMبدون فیدبک از موتور به طور مثال انکدر یا ریزولور است.



در این گونه موارد ,اتفاقی که می تواند رخ دهد این است که با اولین  runشدن درایو ,موتور کمی در خالف جهت خواسته شده شروع به
چرخش می کند و سپس جهت چرخش درست می شود .



برای جلوگیری از این اتفاق یا حداقل کاهش اثرات آن  ,پارامتر  10-53=2و مقدار  10-42را افزایش دهید .وقتی به درایو فرمان run
دهید قبل ازاینکه موتور تا فرکانس  commandشتاب بگیرد  ,درایو پالس های ولتاژی فرکانس باالی مختصری به موتور می دهد .این
پارامتر بر مقدار پالسی که درایو به موتور برای تشخیص زاویه می فرستند  ,اثرگذاراست.



هرچه مقدار این پالس بزرگتر باشد دقت تشخیص موقعیت موتور بیشتر می شود .ولی افزایش بیش از حد  ,ممکن است باعث ایجاد  ocدر
لحظه استارت بشود  .با رخداد  ocدر لحظه استارت  ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید.

 .7تنظیمات : ASR
11-00

تنظیمات کارخانه ای 0 :

System Control

تنظیمات :
Bit 0: Auto tuning for ASR and APR
)Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode
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 Pr.11-06 : Bit 0=0تا  11-11قابل تنظیم و  Pr.11-03~11-05غیرقابل تنظیم می شود .
در این حالت تنظیم اتوماتیک  ASRغیرفعال است و  PI ASRدر حین  runningدرایو ثابت است .



 : Bit 0=1درایو  ASRرا خودکار تنظیم می کند و  Pr.11-06تا  11-11غیرقابل تنظیم و  Pr.11-03~11-05قابل تنظیم می شود و
کاربر می تواند بعد از اتوتیونینگ خود مقدار  ASR PIرا با توجه به وضعیت جریان درایو تغییر دهد .

11-01

تنظیمات کارخانه ای 256 :

Per Unit of System Inertia

تنظیمات 1~65535（256=1PU） :



اگر شکل موج  Iq current commandدر  ASRبه صورت دندانه ایی باشد  ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .اگر سرعت
پاسخدهی درایو به تغییرات ناگهانی بار خیلی کند باشد  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید

11-02

تنظیمات کارخانه ای 7.00 :

ASR1/ASR2 Switch Frequency

تنظیمات 5.00~599.00Hz :


پارامتر  11-02مربوط به فرکانس سویچ  low-speed/high-speed bandwidthاست .



توصیه می شود در  PM with FOC Sensorlessمقدار این پارامتر را حدود  10 Hzاز  10-39بیشتر تنظیم کنید تا از ایجاد لرزش
حین سوییچ از  ASR1/ ASR2جلوگیری شود .

11-03

تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR1 Low-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-04

تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR2 High-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :
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تنظیمات کارخانه ای 10 :

Zero-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :


بعد از تخمین اینرسی و تنظیم  bit0=1در  , (auto tuning) Pr.11-00کاربر می تواند  Pr.11-03, 11-04, Pr.11-05را با
توجه به سرعت پاسخدهی تنظیم کند  .هرچه این مقادیر را افزایش دهید  ,پاسخ سریعتر می شود .



در کنترل پوزیشن ) (MIx=37به صورت  Pulse commandو در کنترل پوزیشن  , P2Pاین پارامتر را نیز تنظیم کنید  ,افزایش این
پارامتر خطای حالت ماندگار را کاهش می دهد.

11-06

ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 1

تنظیمات کارخانه ای 10 :

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-07

ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 1

تنظیمات کارخانه ای 10 :

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-08

ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 2

تنظیمات کارخانه ای 10 :

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-09

ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 2

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-10

ASR(Auto Speed Regulation) Control (P) of Zero Speed
تنظیمات کارخانه ای 10 :

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :
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0.100 : تنظیمات کارخانه ای

ASR(Auto Speed Regulation) Control (I) of Zero Speed

11-11

0.000~10.000 sec : تنظیمات
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مثال  : 1تنظیمات : Pr00-11=7 , IPM Sensorless
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: روش تنظیمات
2  یا1 : Pr05-33 انتخاب نوع موتور در

.1

:  تنظیم پارامترهای زیر مطابق پالک موتور.2
Pr01-01 Output Frequency of Motor 1（base frequency and motor rated frequency）
Pr01-02 Output Voltage of Motor 1（base frequency and motor rated frequency）
Pr05-34 Full-load current of Permanent Magnet Motor
Pr05-35 Rated Power of Permanent Magnet Motor
Pr05-36 Rated speed of Permanent Magnet Motor
Pr05-37 Pole number of Permanent Magnet Motor
:  اجرای اتوتیون.3
Set upPr05-00=13 for IPM motor tuning and press Run(static-tuning). When the tuning is
done, the following parameters will be obtained.
Pr05-39 Stator Resistance of PM Motor
Pr05-40 Permanent Magnet Motor Ld
Pr05-41 Permanent Magnet Motor Lq
PM motor inertia (E-4 kg-m2) Pr05-38 (power, current and speed of motor auto calculates
to get this value)
PM motor Ke (V/1000rpm) Pr05-43 (power, current and speed of motor auto calculates to
get this value)
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تنظیمات کارخانه ای 15/30V :

Injection Magnitude

تنظیمات 0.0~200.0V :


در مد کنترل  PMSVCیا  IPM HFI sensor-lessاین پارامتر تعیین کننده سطح ولتاژ پالس فرکانس باال به موتور است .



با افزایش این پارامتر می توان دقت تخمین زاویه موتور را افزایش داد  .ولی افزایش بیش از حد باعث نویز الکترومغناطیس می شود.



پس از اتوتیون تمام مقادیر موتور در درایو خودکار ذخیره می شود  ,این پارامتر بر دقت درایو در تخمین زاویه تاثیر می گذارد.



اگر نسبت ) (Lq/Ldکم باشد  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,تا تشخیص زاویه دقیقتر شود .
 .1مد کنترل سرعت را تنظیم کنید Pr00-10=0, Pr00-11-7 (IPM Sensorless) :
 .1توصیه می شود پس از پایان تیونینگ  ,درایو را روشن خاموش کنید .
 .3برای راه اندازی با بار  ,ابتدا باید مقدار مناسب اینرسی را در  11-01تنظیم کنید و
مقدار  high/low speed ASR Kp, Kiرا با توجه به سرعت سیستم به درستی تنظیم کنید .

10-32

PM FOC Sensorless Speed Estimator Bandwidth
تنظیمات کارخانه ای 5.00 :

تنظیمات 0.00~600.00Hz :


این پارامتر تعیین کننده پهنا ی باند تخمین گر سرعت است  .تنظیم این پارامتر بر ثبات و دقت سرعت موتور تاثیر دارد  .در صورت وجود
نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ( شکل موج شبیه موج سینوسی )  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در صورت وجود نوسان در
فرکانس های
باال در خروجی ( شکل موج دندانه ای ) ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .

10-34

PM Sensorless Observer Low-pass Filter Gain
تنظیمات کارخانه ای 1.00 :

تنظیمات 0.00~655.35 :


این پارامتر مربوط به سرعت پاسخدهی تخمینگر سرعت در تخمین سرعت است .



 .در صورت وجود نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ( شکل موج شبیه موج سینوسی )  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در
صورت وجود نوسان در فرکانس های باال در خروجی ( شکل موج دندانه ای ) ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .
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)) Active Magnetic regulator ( AMR (Kp

تنظیمات کارخانه ای 1.00 :

تنظیمات 0.00~3.00 :

10-36

)) Active Magnetic regulator ( AMR (Ki

تنظیمات کارخانه ای 0.20 :

تنظیمات 0.00~3.00 :



این دو پارامتر بر کنترل شار مغناطیسی بر ناحیه  field weakeningتاثیر گذار است  .مقدار این پارامتر را در صورتی می توانید افزایش
دهید که :
 )1تغییرات ناگهانی در برق ورودی دارید ( ولتاژ ورودی به طور ناگهانی کم می شود
 )2در صورت ورود به ناحیه field weakening
 ) 3در ) Automatic Current Regulation (ACRاگر به هر دلیل کنترل از دست برود و مقدار جریان از حد مجاز بیشتر شود منجر
به ارور  OCمی شود  ( .به طور مثال در دستگاه پرس که  DC BUSبه طور ناگهانی به مقدار زیادی کاهش می یابد ) .
اگر با افزایش این پارامتر شکل موج  Idبه صورت دندانه دار شد و یا نویز فرکانس باال در جریان خروجی ایجاد شد  ,مقدار پارامتر را کاهش
دهید ولی این کار باعث کندی پاسخ درایو می شود .

10-39

Frequency Point when switch from I/F mode to PM Sensorless mode
تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :



همانطور که در شکل پارامتر  10-37می بینید  ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس کم به فرکانس باال است  ,در مد
 , PM Sensorlessرویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد .



اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,بنابراین در این فرکانس
سوییچ
ممکن است ارور  OCرخ دهد .



اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,درایو در فرکانس باالتری وارد مد  IFشده و باعث افزایش مصرف انرژی می شود ( .به این دلیل که
درفرکانس های کمتر از  10-40و بعد از سوییچ دراین فرکانس  ,بر اساس مقدار
 Pr.10-31به جریان خروجی اضافه می شود ,حال اگر مقدار  10-31هم زیاد تنظیم شده باشد باعث جریان کشی می شود).
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Frequency Point when switch from I/F Sensorless Observation mode to V/F
mode
تنظیمات کارخانه ای 20.00 :

تنظیمات 0.00~599.00Hz :


همانطور که در شکل پارامتر  10-37می بینید  ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس باال به فرکانس کم است  ,در
مد  , PM Sensorlessرویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد .



اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,بنابراین در این فرکانس ممکن
است ارور  OCرخ دهد .



اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,درایو در فرکانس باالتری وارد مد  IFشده و باعث افزایش مصرف انرژی می شود ( .به این دلیل که
درفرکانس های کمتر از  10-40و بعد از سوییچ دراین فرکانس  ,بر اساس مقدار  Pr.10-31به جریان خروجی اضافه می شود ,حال اگر مقدار
 10-31هم زیاد تنظیم شده باشد ,باعث جریان کشی می شود).

10-42

Initial Angle Detection Time
تنظیمات کارخانه ای 1 :

تنظیمات 0.0~3.0 :



در مد کنترلی  , PM Sensorlessدرایو قادر به کنترل موتور  PMبدون فیدبک از موتور به طور مثال انکدر یا ریزولور است.



در این گونه موارد ,اتفاقی که می تواند رخ دهد این است که با اولین  runشدن درایو ,موتور کمی در خالف جهت خواسته شده شروع به
چرخش می کند و سپس جهت چرخش درست می شود .



برای جلوگیری از این اتفاق یا حداقل کاهش اثرات آن  ,پارامتر  10-53=2و مقدار  10-42را افزایش دهید .وقتی به درایو فرمان run
دهید  ,قبل ازاینکه موتور تا فرکانس  commandشتاب بگیرد  ,درایو پالس های ولتاژی فرکانس باالی مختصری به موتور می دهد .این
پارامتر بر مقدار پالسی که درایو به موتور برای تشخیص زاویه می فرستند  ,اثرگذاراست.



هرچه مقدار این پالس بزرگتر باشد دقت تشخیص موقعیت موتور بیشتر می شود .ولی افزایش بیش از حد  ,ممکن است باعث ایجاد  ocدر
لحظه استارت بشود  .با رخداد  ocدر لحظه استارت  ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید.

10-49

تنظیمات کارخانه ای  00.000 :ثانیه

Zero voltage time while start up

تنظیمات  00.000~60.000 :ثانیه
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وقتیکه که موتور در  startupدر وضعیت  static statusاست  ,دقت تخمین زاویه افزایش می یابد  ,در وضعیت , static status
خروجی سه فاز  U,V,Wدرایو  0Vاست و  10-49تعیین کننده بازه زمانی خروجی صفر ولت است .برای تنظیم این پارامتر حتما باید
 Pr07-12≠0باشد .



در بعضی شرایط ممکن است موتور به دلیل نیروی خارجی وارد بر آن به  static statusنرود  ,درصورتیکه در  0.2ثانیه هم به static
 statusنرفت مقدار این پارامتر را افزایش دهید  .افزایش بیش از حد این پارامتر باعث افزایش زمان  start-upدرایو می شود .

10-50

تنظیمات کارخانه ای  10.00 :درجه

)Reverse angle limit (Electrical angle

تنظیمات  0.00~30.00 :درجه



درصورتیکه درایو را  runکنید  ,ممکن است در شروع حرکت موتور در خالف جهت خواسته شده حرکت کند  ,اگر زاویه این حرکت در جهت
اشتباه بیشتر از مقدار  10-50بشود  ,درایو ارور  ScRvمی دهد .



اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,تلرانس خطا را افزایش داده اید و در صورت وجود بار زیاد ارور  ocرخ می دهد  .با کاهش این پارامتر حد
مجاز خطا کاهش می باید .

10-51

تنظیمات کارخانه ای 500 :

Injection Frequency
Hz

تنظیمات 0~1200Hz :





این پارامتر تنها در  PMSVCیا  PM/IPM sensorlessاستفاده می شود و تعیین کننده مقدار  High Frequencyتزریق شونده به
موتور است .
اگر فرکانس نامی موتور (مثال  411هرتز) نزدیک به مقدار این پارامتر (مثال  511هرتز) باشد  ,دقت تشخیص زاویه بیشتر تحت تاثیر قرار می
گیرد  .پس قبل از تنظیم این پارامتر مقدار  Pr01-01را نیز در نظر بگیرید .
اگر مقدار  00-17کمتر از  Pr10-51*10باشد  ,فرکانس موج کریر را افزایش دهید .
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پارامترهای : ASR
11-00

تنظیمات کارخانه ای 0 :

System Control

تنظیمات :
Bit 0: Auto tuning for ASR and APR
)Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode



 Pr.11-06 : Bit 0=0تا  11-11قابل تنظیم و  Pr.11-03~11-05غیرقابل تنظیم می شود .
در این حالت تنظیم اتوماتیک  ASRغیرفعال است و  PI ASRدر حین  runningدرایو ثابت است .



 : Bit 0=1درایو  ASRرا خودکار تنظیم می کند و  Pr.11-06تا  11-11غیرقابل تنظیم و  Pr.11-03~11-05قابل تنظیم می شود
و کاربر می تواند بعد از اتوتیونینگ خود مقدار  ASR PIرا با توجه به وضعیت جریان درایو تغییر دهد .

11-01

تنظیمات کارخانه ای 256 :

Per Unit of System Inertia

تنظیمات 1~65535（256=1PU） :



اگر شکل موج  Iq current commandدر  ASRبه صورت دندانه ایی باشد  ,مقدار این پارامتر را کاهش دهید .اگر سرعت پاسخدهی
درایو به تغییرات ناگهانی بار خیلی کند باشد  ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید

11-02

تنظیمات کارخانه ای 7.00 :

ASR1/ASR2 Switch Frequency

تنظیمات 5.00~599.00Hz :


پارامتر  11-02مربوط به فرکانس سویچ  low-speed/high-speed bandwidthاست .



توصیه می شود مقدار این پارامتر را مقداری از  10-39بیشتر تنظیم کنید تا از ایجاد لرزش حین سوییچ از
 ASR1/ ASR2جلوگیری شود .

Low-speed/ high speed switch point of ASR in FOC area. This provides higher response
in high speed area and lower response in low speed area to meet customers demand. It
is suggested that the switch point should >Pr10-39.
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If the setting value is too low, it will not cover Pr10-39. If it’s too high, the range of high
speed will be too narrow.
11-03



تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR1 Low-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-04

تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR2 High-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-05

تنظیمات کارخانه ای 10 :

Zero-speed Bandwidth

تنظیمات 1~40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :



بعد از تخمین اینرسی و تنظیم  bit0=1در  , (auto tuning) Pr.11-00کاربر می تواند  Pr.11-03, 11-04, Pr.11-05را با
توجه به سرعت پاسخدهی تنظیم کند  .هرچه این مقادیر را افزایش دهید  ,پاسخ سریعتر می شود .



در کنترل پوزیشن ) (MIx=37به صورت  Pulse commandو در کنترل پوزیشن  , P2Pاین پارامتر را نیز تنظیم کنید  ,افزایش این
پارامتر خطای حالت ماندگار را کاهش می دهد.

11-06

ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 1

تنظیمات کارخانه ای 10 :

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-07

تنظیمات کارخانه ای 10 :

ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 1

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :

11-08

ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 2

تنظیمات 0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) :
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10 : تنظیمات کارخانه ای

ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 2

11-09

0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) : تنظیمات

10 : تنظیمات کارخانه ای

ASR(Auto Speed Regulation) Control (P) of Zero Speed

11-10

0~40 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) : تنظیمات

0.100 : تنظیمات کارخانه ای

ASR(Auto Speed Regulation) Control (I) of Zero Speed

11-11

0.000~10.000 sec : تنظیمات
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فصل سیزدهم
کدهای  Warningو خطای درایو
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-69-6کد های : warning

شماره

هشدار

Warning
1

توضیحات
در ارتباط مدباس  function codeخطای

CE01
Comm. Error 1

Warning
5

CE 02

خطا در آدرس دهی در ارتباط مدباس

Com m. Error 2

Warning
3

CE03

خطای ارسال دیتا در مدباس

Comm. Error 3

Warning
4

CE04

خطا درارتباط مدباس

Comm. Error 4

Warning
2

CE10

خطای  time-outدر ارتباط مدباس

Comm. Error 10

692

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

Keypad COPY error 1
7

Warning
SE1
Save Error 1

خطا در simulation keypad
شامل تاخیر در ارتباط  ,خطا در برقراری ارتباط
(کیپد خطای  FF86میگیرد) و مقدار پارامترها اشتباه است.
Keypad COPY error 2

8

Warning

خطا در تغییر دادن مقدار پارامتر  simulation keypadانجام شده است .

SE2
Sav e Err or 2

Warning
9

گرمای بیش از حد IGBT

oH1
Ov er hea t 1 warn

10

Warning

گرمای بیش از حد خازن ها

oH2
Ov er hea t 2 warn

Warning
11

خطا در فیدبک PID

PID
PID FBK Error

12

Warning
ANL

خطا در سیگنال ACI
درصورتیکه  Pr03-19روی  1یا  5تنظیم شده باشد .

Ana log loss
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Low current

Warning
uC

13

Under Current

Warning
PG خطا در فیدبک

PGFB

15

PG FBK Warn

Warning
هشدار سرعت باال

oSPD

17

Ov er Speed Warn

هشدار انحراف از سرعت باال

Warning
DAvE

18

Dev iation Warn

Warning
قطعی فاز ورودی

PHL

19

Phas e Los s

1 گشتاور بیش از حد

Warning
ot1
Ov er Torque 1
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2 گشتاور بیش از حد

Warning
ot2

21

Ov er Torque 2

گرمای بیش از حد موتور

Warning
oH3

22

Motor Ov er Heat

Over slip

Warning
oSL

24

Ov er Slip Warn

اجرای پروسه اتوتیونینگ

Warning
tUn

25

Auto tuni ng

قطعی فاز خروجی

Wa r ni n g
O PH L

28

O u tp ut PH L Wa r n

Keypad COPY error 3
Keypad copy between different power range drive

Warni ng
SE3
Copy M odel E rr 3
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Warning
CAN guarding time-out 1

CGdn

36

Guarding T-out
Warning
CAN heartbeat time-out 2

CHbn

37

Heartbeat T-out

Warning
CAN bus off

CbFn

39

Can Bus Off

Warning
CAN index error

CIdn

40

CAN/S Idx ex ceed

Warning
CAN station address error

CAdn

41

CAN/S Addres s et

Warning
CAN memory error

CFrn
CAN/S FRAM fail
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Warning
CAN SDO transmission time-out

CSdn

43

SDO T-out

Warning
CAN SDO received register overflow

44

CSbn
Buf O verflow
Warning

CAN format error

46

CPtn
Error Protoc ol

Warning
Adjust RTC

47

Plra
RT C A d ju s t

Warning
PLC download error

PLod

50

Oppos ite Defect

Wa rn in g
Save error of PLC download

PLSv
Save m em defec t
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Warning
Data error during PLC operation

PLdA

52

Data defect

Warning
Function code of PLC download error

PLFn

53

Function defect
Wa rn in g
PLC register overflow

PLor

54

Buf ov erflow

Warning
Function code of PLC operation error

PLFF

55

Func tion defect

Warning
PLC checksum error

PLSn

56

Check sum error
Warning
PLC end command is missing

PLEd

57

No end command

Wa rn in g
PLC MCR command error

PLCr
PL C M CR e r ro r
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War n in g
PLC download fail

PLdF

59

Dow nload fail

Warning
PLC scan time exceed

PLSF

60

Sc ane time fail

Warning
CAN Master guarding error

PCGd

61

CA N/M G uar d er r

CAN Master bus off

Warning

62

PCbF
CA N/M b us off

Warning
CAN Master node error

PCnL

63

CA N/M Node La ck

Warning
CAN/M cycle time-out

PCCt
CAN/M cycle
time-out

699

64

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

Warning
CAN/M SDOover

PCSF

65

CA N/M SDO ove r
Warning
CAN/M SDO time-out

PCSd

66

CA N/M Sdo Tout

Warning
CAN/M station address error

PCAd

67

CA N/M Addres s et
Wa r ni n g
PLC/CAN Master Slave communication time out

P C To

68

CA N /M T-O u t
Duplicate MAC ID error
Node address setting error

War n in g

70

ECid
Ex Com ID failed
Warning

Low voltage of communication card

ECLv

71

Ex Com pwr los s
Warning
ECtt
Communication card in test mode
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War n in g
DeviceNet bus-off

73

ECbF
Ex Co m Bus o ff

War n in g
DeviceNet no power

74

ECnP
Ex Com No pow er

War n in g
Factory default setting error

ECFF

75

Ex Com Facty def

War n in g
Serious internal error

ECiF

76

Ex Com Inner err

War n in g
IO connection break off

ECio

77

Ex Com ION et brk

War n in g
Profibus parameter data error

ECPP
Ex Com Pr data
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War n in g
Profibus configuration data error

ECPi

79

Ex Com Conf data
War n in g
Ethernet Link fail

ECEF

80

Ex Co m L ink fa il

War n in g
Communication time-out for communication card and drive

81

ECto
Ex Com Inr T-out
War n in g

Check sum error for Communication card and drive

ECCS

82

Ex Com Inr C RC

War n in g
Communication card returns to default setting

ECrF

83

Ex Co m Rtn d ef
War n in g
Modbus TCP exceed maximum communication value

84

ECo0
ExCom MT C P over

War n in g
EtherNet/IP exceed maximum communication value

ECo1
ExCom EIP over
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War n in g
IP fail

ECiP

86

ExCom IP fail

Warning
Mail fail

EC3F

87

ExC om Mail fai l

Warning
Communication card busy

Ecby

88

ExC om Busy

Wa r ni n g
Copy PLC password error

CP LP

90

Cop y P LC P ass W d

Wa r ni n g
Copy PLC Read mode error

CP L0

91

Cop y P LC M o de Rd

Wa r ni n g
Copy PLC Write mode error

CP L1
Cop y P LC M o de Wt
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Copy PLC Version error

Wa r ni n g
CP Lv

93

Copy PLC Version
Copy PLC Capacity size error

Wa r ni n g
CP LS

94

Cop y P LC S ize

Wa r ni n g
Copy PLC time out

CP Lt

96

Cop y P LC T ime Out

Warning
Internal communication is off

ictn
In r C O M Tim e O u
t
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-69-2کدهای خطا ( ) Fault



به پارامترهای  Pr06-17 ~ Pr06-22رجوع کنید .

شماره

نام خطا

روش رفع خطا

توضیحات
Over-current at accel

Fault
1

ocA
O c at accel

اضافه جریان در خروجی هنگام

 .1در خروجی اتصال کوتاه رخ داده است  .در خروجی درایو
موتور این مورد را بررسی کنید .
 .5زمان  accelerationکوتاه تنظیم شده است  ,زمان

افزایش شتاب

آن را افزایش دهید

() acceleration

.3

درایوی با توان باالتر انتخاب کنید .

( جریان در هنگام accel
بیشتر از جریان نامی شده
است).
Over-current at decel
Fa ult
5

ocd
Oc at decel

اضافه جریان در خروجی هنگام

 .1در خروجی اتصال کوتاه رخ داده است  .در خروجی
درایو موتور این مورد را بررسی کنید
 .5زمان  decelerationکوتاه تنظیم شده است ,

کاهش شتاب

زمان آن را افزایش دهید

() deceleration
( جریان در هنگام decal
بیشتر از جریان نامی شده
است).

705

.3

درایوی با توان باالتر انتخاب کنید .
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Fault

 .1در خروجی اتصال کوتاه رخ داده است  .در خروجی درایو

Over-current
ocn

موتور این مورد را بررسی کنید
 .5افزایش ناگهانی بار موتور و جریان کشی

O c at norm al SP D
رخداد اضافه جریان در هنگام
کارکرد درایو

( ) stall motor
.3

درایوی با توان باالتر انتخاب کنید .

(هنگام کار درایو با سرعت
ثابت جریان خروجی از جریان
نامی بیشتر شود).

4

Fault

اگر یکی از ترمینال های خروجی  ,متصل به زمین شود و

Ground fault

جریان اتصال کوتاه بیش از  50%جریان نامی شود  ,برد
 powerدرایو آسیب میبیند .

GFF

 .1سیم کشی بین درایو و موتور را بررسی کنید که اتصال

G round fault

کوتاه یا  groundنشده باشد .
 .5برد  powerو  IGBTباید بررسی شود که آسیب
ندیده باشد .
 .3قطعی سیم کشی در خروجی درایو را بررسی کنید .
Fault
2

occ
Short Circuit

ماژول  IGBTاتصال کوتاه شده
است .
اتصال کوتاه بین upper
bridgeوlower bridge
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مشکل سخت افزاری در

به واحد واحد تعمیرات مراجعه شود .

تشخیص جریان توسط درایو

O c at stop

اضافه ولتاژ در  DC BUSدر
Fault
2

ovA
O v at accel

هنگام افزایش شتاب
() acceleration
)(46V: DC 900V

.1ولتاژ ورودی چک شود که در رنج ولتاژ مجاز ورودی درایو
است یا خیر.
.5بررسی کنید که تغییرات ولتاژ ناگهانی و گذرا در شبکه
وجود نداشته باشد .
 .3اگر افزایش ولتاژ  DC BUSدراثر ولتاژ
 regenerativeباشد  ,زمان  accelerationرا افزایش
دهید و یا از مقاومت ترمز استفاده کنید.

2

 .1ولتاژ ورودی چک شود که در رنج ولتاژ مجاز ورودی

Fault

درایو است یا خیر.

افزایش ولتاژ در DC
ovd

 BUSدر هنگام کاهش

وجود نداشته باشد .

شتاب
Ov at dec el

 .3اگر افزایش ولتاژ  DC BUSدراثر ولتاژ

( ) deceleration

 regenerativeباشد  ,زمان  decelerationرا

)(460V: DC 900V

2

افزایش دهید و یا از مقاومت ترمز استفاده کنید.

 .1ولتاژ ورودی چک شود که در رنج ولتاژ مجاز ورودی

Fa ult

درایو است یا خیر.

افزایش ولتاژ در DC
ovn

 .5بررسی کنید که تغییرات ولتاژ ناگهانی و گذرا در شبکه

 BUSدر هنگام کار درایو

 .5بررسی کنید که تغییرات ولتاژ ناگهانی و گذرا در شبکه
وجود نداشته باشد .

با سرعت ثابت

 .3اگر افزایش ولتاژ  DC BUSدراثر ولتاژ

O v at nor mal
SPD

 regenerativeباشد  ,زمان  decelerationرا
افزایش دهید و یا از مقاومت ترمز استفاده کنید.

707

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

)(460V: DC 900V

13

Fa ult
ovS

مشکلی سخت افزاری در
تشخیص میزان ولتاژ

(مراجعه به جدول مقاومت ترمز )

 .1ولتاژ ورودی چک شود که در رنج ولتاژ مجاز ورودی
درایو است یا خیر.
 .5بررسی کنید که تغییرات ولتاژ ناگهانی و گذرا در شبکه
وجود نداشته باشد .

O v at stop

Fault
11

LvA
Lv at accel

ولتاژ  DC BUSدر حین

 .1ولتاژ ورودی را چک کنید که نرمال است یا خیر.
 .5تغییر ناگهانی بار را چک کنید .

acceleration
کمتراز Pr.06-00
است .

15

Fault
Lvd

ولتاژ  DC BUSدر حین
 decelerationکمتراز
 Pr.06-00است .

 .1ولتاژ ورودی را چک کنید که نرمال است یا خیر.
 .5تغییر ناگهانی بار را چک کنید .

Lv at decel

13

Fault
ولتاژ  DC BUSدر حین
Lvn
Lv at normal
SPD

کار درایو با سرعت ثابت
کمتراز Pr.06-00
است.
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 .1ولتاژ ورودی را چک کنید که نرمال است یا خیر.
 .5تغییر ناگهانی بار را چک کنید .
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ولتاژ  DC BUSدر
هنگام  stopبا سرعت

 .5تغییر ناگهانی بار را چک کنید .

ثابت کمتراز Pr.06-

Lv at stop

 00است.

Fa ult

Phase Loss

OrP

 .1ولتاژ ورودی را چک کنید که نرمال است یا خیر.

برق ورودی درایو را چک کنید که هر سه فاز متصل باشد و
هیچکدام قطع نشده باشد .

قطعی یکی از فاز های ورودی

برای مدل  40hpو باالتر فیوز برق ورودی درایو را چک کنید
.

Ph as e lac k ed

For models 40hp and above, please
check if the fuse for the AC input circuit
is blown.

12

 .1ابتدا اطمینان حاصل کنید که دمای محیط دررنج

Fault
دمای بیش از حد IGBT
oH1

مناسب کار درایو است یا خیر .
 .5از تهویه مناسب و پر نشدن سوراخ های بدنه درایو
اطمینان حاصل کنید .

IG BT over heat
دمای  IGBTبیشتر از سطح

 .3هیت سینک درایو را چک کنید که ما بین پره های آن
آلودگی و جسمی نباشد و در مجاورت ان مانعی برای

حفاظتی شده است.

تبادل حرارت نباشد.
( تبادل حرارتی با محیط)
 .4فن درایو را چک کنید که تمیز باشد.
 .2فاصله ی مناسب را برای بهبود تهویه فراهم کنید .
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گرمای بیش از حد در هیت
سینک

 .1ابتدا اطمینان حاصل کنید که دمای محیط دررنج
مناسب کار درایو است یا خیر .
 .5هیت سینک درایو را چک کنید که ما بین پره های آن

oH2

آلودگی و جسمی نباشد و در مجاورت ان مانعی برای

Heat Sink oH
به دلیل گرمای بیش از حد

تبادل حرارت نباشد.

هیت سینک دما بیش از

( تبادل حرارتی با محیط)

اندازه افزایش یافته است

 .3فن را چک کنید که کار می کند یا خیر .
 .4از تهویه مناسب در هنگام کار درایو اطمینان حاصل
کنید.

به واحد تعمیراتمراجعه شود .
12

Fa ult

ایراد از IGBT

tH1o
Th erm o 1 open

12

به واحد تعمیراتمراجعه شود .
Fault

ایراد از خازن های درایو

tH2o
Therm o 2 open

51
 .1اضافه بار موتور را چک کنید .

Overload
Fault
درایو جریان کشی بیش از حد
oL
O ver load

در خروجی را تشخیص داده
است .
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55
Fault
EoL1

حفاظت

 .1تنظیمات رله حرارتی الکترونیکی را چک کنید.

رله حرارتی الکترونیکی 1

)(Pr.06-14
.5

درایوی با توان باالتر انتخاب کنید .

Therm al relay 1
Electronics thermal
relay 1 protection
53
Fa ult
EoL2
Th erm al relay 2

حفاظت
رله حرارتی الکترونیکی 5
Electronics thermal
relay

 .1تنظیمات رله حرارتی الکترونیکی را چک کنید.
)(Pr.06-28
.5

درایوی با توان باالتر انتخاب کنید .

2 protection
54
Fault
oH3
M otor over heat

افزایش بیش از حد دمای
موتور

 .1اطمینان حاصل کنید که چیزی مانع تبادل حرارتی

درایو تشخیص داده است که
دما از دو مقدار زیر بیشتر شده
است :

موتور با محیط نیست.
 .5دمای محیط کمتر از رنج دمای مناسب باشد.
 .3موتور را با توان باالتر تعویض کنید.

.
Pr.06-30 (PTC
)levelیا Pr.06-57
(PT100 level 2).
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در صورتیکه  Pr06-06یا

 .1اضافه بار موتور را چک کنید .

 Pr06-09روی  5یا  4تنظیم

 .5تنظیمات جریان نامی موتور در

شده باشد  ,اگرجریان خروجی
درایو بیش ازحد اضافه

(  ) Pr.05-01را چک کنید.
 .3درایو با توان باالتر انتخاب کنید.

گشتاورتعیین شده در
(  Pr06-07یا  ) Pr06-10و

52
Fault

(  Pr06-08یا ) Pr06-11
بشود  ,این ارورها نمایش داده

ot2

می شود .

Over torque 2

52

تشخیص جریان پایین
Fault

Pr.06-71, Pr.06-72, Pr.06-73
چک شود .

uC
Under torque

52

Limit error
Fa ult
LMIT
Limit Err o r

33

 EEPROMداخلی را نمی
Fa ult

توان پروگرام نمی شود .

cF1
EEP RO M wr it e e
rr
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 .1کلید  RESETرافشارداده و ریست فکتوری کنید .
 .5به واحد تعمیراتمراجعه کنید .
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 EEPROMداخلی را نمی
Fa ult

توان خوانده نمی شود .

 .1کلید  RESETرافشارداده و ریست فکتوری کنید .
 .5به واحد تعمیراتمراجعه کنید .

cF2
EEP RO M read
e rr
33
Fault

یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به واحد

خطای فاز U

تعمیراتمراجعه کنید .

cd1
Ia s sensor err

یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به واحد
34

Fa ult

خطای فاز V

تعمیراتمراجعه کنید .

cd2
Ibs sensor err

خطای فاز V
32

یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به واحد
تعمیراتمراجعه کنید .

Fault
cd3
Ic s sensor err
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)CC (current clamp
32

یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به واحد
تعمیراتمراجعه کنید .

Fa ult
Hd0
cc HW error

32

Fa ult

خطای سخت افزاری OC

یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به واحد
تعمیراتمراجعه کنید .

Hd1
Oc HW error

32

Fault
خطای سخت افزاری OV
Hd2

یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به واحد
تعمیراتمراجعه کنید .

Ov HW error

32

F aul t

خطای سخت افزاری Occ

یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به واحد
تعمیراتمراجعه کنید .

Hd 3
occ HW error
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کابل های بین درایو و موتور را بررسی کنید و مجدد اتوتیون

خطای اتوتیونینگ

کنید.
AuE1 no current feedback error
AuE2 motor phase loss error
AuE3 no-load current measurement
error
AuE4 Lsigma measurement error

AUE
Au to tuning err

41

Fault

خطای قطعی (  ) ACIدر

AFE

PID

 .1سیم بندی فیدبک  PIDرا چک کنید.
 .5تنظیمات پارامترهای  PIDرا چک کنید.

PID Fb k error

45

Fa ult

خطای فیدبک PG

درستی پارامترهای مربوط به انکدر را چک کنید اگر انکدر
فیدبک کنترل است.

PGF1
PG F bk e rror

43

Fa ult
قطعی فیدبک PG
PGF2
PG F bk lo ss

715

سیم کشی فیدبک  PGرا چک کنید
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Fa ult

 .1سیم کشی فیدبک  PGرا چک کنید

PGF3

 .5تنظیمات  PI gainو  decelerationرا چک کنید.
PG feedback stall

PG F bk o ver
SPD

 .3به واحد تعمیراتمراجعه کنید .

 .1سیم کشی فیدبک  PGرا چک کنید
42

Fault

PG slip error

 .5تنظیمات  PI gainو  decelerationرا چک کنید.
 .3به واحد تعمیراتمراجعه کنید .

PGF4
PG F bk deviate

 .1سیم بندی  ACIرا چک کنید.
42

Fa ult

 .5چک کنید ورودی  ACIکمتر از  4میلی آمپر نباشد.

قطعی ACI

ACE
AC I los s

 .1هرگاه یکی از ترمینال های ورودی که روی )EF(N.O.
42

Fa ult
EF
Ex ternal fault

خطای خارجی

تنظیم شده  ,فعال شود  ,خروجی  U,V,Wقطع می

( ترمینال ورودی EF

گردد.
 .5بعد از پاک شدن خطا  ,کلید  RESETرا فشار دهید.

( ) External Fault
فعال شده است) .

.
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 .1هرگاه یکی از ورودی های دیجیتال
23

Fa ult

Emergency stop

EF1

ترمینال ورودی تنظیم شده روی

Em ergen cy
stop

 Emergency stopفعال
شده است.

با فعال شدن آن خروجی  U,V,Wدرایو ناگهانی قطع
می گردد .
 .5پس از پاک شدن خطا  ,کلید  RESETرا فشار دهید.

External Base Block
21

 MI1تا  MI6روی  Emergency stopتنظیم شده باشد

Fa ult

ترمینال ورودی تنظیم شده روی

EF1

 B.Bفعال شده است.

 .1درصورتیکه ترمینال ورودی مختص ) (B.Bفعال
شود  ,خروجی درایو قطع می شود .
 .5باید ورودی ( ) B.Bقطع شود تا بتوان مجدد درایو
را راه اندازی کرد .

Em ergen cy
stop
کیپد قفل است  .درایو را روشن و خاموش کرده و مجدد
Password is locked
25

Fa ult

پسورد صحیح را وارد کنید  Pr.00-07 .و  Pr.00-08را
چک کنید.

Pcod
Pa ssword error

در ارتباط مدباس  function codeرا چک کنید .
24

Fa ult
اشتباه است function
CE1

code

PC err co m
mand

717
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آدرس  stationارتباط مدباس را چک کنید.
22

Fa ult

آدرس اشتباه است.
)(00H ~ 254H

CE2
PC err ad dress

22

Fault

مقدار دیتاهای ارسال شده

مقدار دیتاها خارج از رنج  min/maxمجاز پارامتر است.

اشتباه است .

CE3
PC err data

آدرس مورد نظر را چک کنید که فقط قابل خواندن نباشد و
22

Fa ult
CE4

دیتاهای مدنظر برای نوشتن را

بتوان برای نوشتن در آن دیتا فرستاد .

برای آدرس های فقط خواندنی
ارسال کرده اید .

PC slave fault

22

ارتباط مدباس قطع است .

Fa ult
CE10
PC tim e o ut

718
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درصورتیکه با فشردن کلید  RESETاین خطا برطرف نشد ,
23

Fa ult

خطای مقاومت ترمز

به نمایندگی مراجعه کنید .

bF
Braking fault

21

Fault

خطای سوییچ اتصال ستاره Y
 /مثلث ∆

 .1سیم کشی ستاره/مثلث را چک کنید .
 .5تنظیمات پارامترها را چک کنید.

ydc
Y-delt a connect

Fa ult
25

dEb
De c. Ene rgy
bac k

درصورتیکه Pr.07-13

 Pr.07-13 .1را روی صفر تنظیم کنید.
 .5برق ورودی را چک کنید.

روی صفر نباشد و برق به
طور لحظه ایی قطع شود,
نمایشگر در حین افزایش یا
کاهش شتاب یا , stop
خطای  dEbنمایش می
دهد .
هنگامی که لغزش موتور از حد

23

Fault
oSL

تعیین شده در  07-29و 07-
 30بیشتر شود  ,درایو ارور
 Oslمی دهد .

Ov er slip er ror
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 .1پارامترهای موتور را چک کنید و در صورتیکه اضافه
بار روی موتور است بار اضافی را کم کنید.
 .5تنظیمات  07-29و  07-30را چک کنید .
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خطای سوییچ ولو الکتریکی (  ) Electric valveدر هنگام استارت
( این هشدار مربوط به فریم  Eو فریم های باالتر است ).
در حال کار درایو  RSTرا قطع نکنید .

خطای سخت افزاری کارت PG
محل نصب کارت  PGرا روی درایو چک کنید که روی  slotمربوطه اش نصب شده باشد و
تنظیمات پارامترهای درایو را نیز چک کنید .

PG H W Error

22

Fa ult
SdRv

جهت چرخش تشخیص داده شده در مد  sensorlessتوسط درایو  ,مغایر با جهت فرمان داده
شده به آن است.
تنظیمات پارامترها رو بررسی کنید .

Sp dFbk D ir R ev
پارامتر  estimator`s bandwithرا افزایش دهید و درستی سایر پارامترهای مربوط به
 semsorlessرا هم چک کنید .

22

Fa ult
SdOr
Sp dFbk o v er
SPD

در مد  sensorlessسرعت زیاد چرخش تشخیص داده شده است .
تنظیمات پارامترهای درایو را بررسی کنید .
پارامتر  estimator`s bandwithرا افزایش دهید و درستی سایر پارامترهای مربوط به
 semsorlessرا هم چک کنید .
Verify if the gains of the speed circuit is reasonable.
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تشخیص تفاوت زیاد بین سرعت فرمان داده شده به موتور و سرعت تشخیص داده شده توسط
.  تنظیمات پارامترهای درایو را بررسی کنیدSensorless درایو در مد
 را افزایش دهید و درستی سایر پارامترهای مربوط بهestimator`s bandwith پارامتر
.  را هم چک کنیدsemsorless

Fa ult

23

SdDe
Sp dFbk d eviate

Verify if the gains of the speed circuit is reasonable.

STO1~SCM1 internal hardware detect error

F au l t

72

ST OL

S TO L o ss 1

Emergency stop for external safety
Fa ult

23

S1
S1 -em erg y s top

Fault
Safety Torque Off function active
ST O

STO

721
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F au l t
STO2~SCM2 internal hardware detect error

22

STOL

STO Loss 2

F au l t
STO1~SCM1 and STO2~SCM2 internal hardware detect error

22

STOL

STO Loss 3

Fa ult
OPHL

82

Output phase loss (Phase U)
U phase lacked

Fa ult
Output phase loss (Phase V)

23

OPHL
V p hase lack ed

Output phase loss (Phase W)
Fa ult
OPHL
W phase lacked

722
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سیگنال  ABZکارت  PGقطع است .
22

F au l t

پارامترهای مربوط به تنظیمات کارت  PGو سیم بندی کارت را چک کنید

AboF
PG ABZ Line
off

22

F au l t

سیگنال  UVWکارت  PGقطع است .

UvoF

پارامترهای مربوط به تنظیمات کارت  PGو سیم بندی کارت را چک کنید

PG UV W L ine
off

F au l t
22

RoP
d

خطا درتشخیص موقعیت روتور
کابل خروجی  UVWرا چک کنید .
 Coilداخلی موتور را بررسی کنید که سالم است یا خیر

R ot or Pos.
Error

Fa ult
23

Fstp

خروجی  UVWدرایو را بررسی کنید و از درستی آن اطمینان یابید.

 PLCداخلی  ,استپ شده است .
تنظیمات  Pr.00-32را بررسی کنید .

Fo r c e Stop
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CANopen guarding error

Fa ult
CGdE

131

G uar ding T-out

CANopen heartbeat error

Fa ult
CHbE

135

He artbea t T-out

CANopen bus off error

Fa ult
CbFE

134

Ca n bus o ff
CANopen index error

Fa ult
CIdE

132

Ca n bus Index
Er r
Fa ult
CANopen station address error
CAdE

132

Ca n bus Add.
Err
Fa ult
CANopen memory error
CFrE
Ca n bus o ff

724

132

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

Internal communication time-out

Fa ult
ictE

111

InrC om Time
Ou t
Motor shaft lock error
) . ) فرکانس خروجی درایو صفر نیست ولی موتور نیز نمی چرخد

F au l t

. تنظیمات پارامترهای موتور را چک کنید

Sf
LK

PML ess Sh
aftLock

725
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فصل چهاردهم
عملکرد ترمینال های STO

726
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-64-6عملکرد ترمینال های  STOو  SCMبرای قطع گشتاور شفت موتور و توقف آن ( جهت ایمنی )
در این فانکشن با باز شدن اتصال کوتاه ترمینال های  STOو  , SCMخروجی اینورتر به موتور قطع می شود و بنابراین موتور نمی تواند گشتاوری تولید کند
.

سیم بندی :
به صورت کارخانه ای  +24V-STO1-STO2و  SCM1-SCM2-DCMاتصال کوتاه هستند :
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سیم بندی مد  STOو استفاده از : ESTOP
 .1ابتدا اتصال کوتاه  +24V-STO1-STO2و DCM-SCM1-SCM2را باز کنید .
 .2مطابق شکل زیر از یک نرمال کلوز  ESTOPاستفاده کنید  .تازمانیکه آن بسته است درایو می تواند  RUNشود .
 .3در  STOمد  ,با باز شدن  , ESTOPدرایو  STOPو موتور متوقف می شود و کیپد  STOنمایش می دهد .

پارامترهای مورد استفاده :
تنظیمات کارخانه ایی 1 :

 06-44تنظیم  Latchشدن آالرم STO

تنظیمات  : 1 :آالرم  Latch , STOباشد .
 : 1آالرم  Latch , STOنباشد .


 : Pr.06-44 = 0بعد از برطرف شدن علت وقوع آالرم  , STOباید برای برطرف نمودن آالرم کلید ریست را بزنید .



 : Pr.06-44 = 1بعد از برطرف شدن علت وقوع آالرم  , STOآالرم اتوماتیک برطرف می شود .



تمام آالرم های  , STL1 ~ STL3به صورت  Latchهستند و پارامتر  06-44مربوط به این آالرم ها نیست .
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02-13

خروجی چند منظوره ) Relay 1 (1

تنظیمات کارخانه11 :

02-14

خروجی چند منظوره ) Relay 2 (2

تنظیمات کارخانه1 :

02-16

خروجی چند منظوره )MO1(3

02-17

خروجی چند منظوره )MO2(4

خروجی های چند منظوره را می توان برای فعال شدن هنگام وقوع ارور  STOو  STLبه کار برد .
66

SO contact A
)(N.O.

68

SO contact B
)(N.C.

00-04

تنظیمات 45 :

تعیین پارامتر قابل نمایش

Hardware version

توصیف عملکرد این فانکشن :


در شرایط عادی که  STO1~SCM1و  STO2~SCM2همه  ONهستند و از فانکشن  STOاستفاده نشده است  ,خروجی درایو بر
اساس فرمان  RUNیا  STOPعمل می کند .
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: STO，Pr06-44=0，Pr02-35=0

در صورتیکه  STO1~SCM1و  STO2~SCM2هر دو  OFFشوند  ,فانکشن  STOفعال می شود و درایو  STOPمی گردد  ,که در این
شرایط  STOPشدن درایو  ,بستگی به فرمان  RUN/STOPهم ندارد .



: STO，Pr06-44=0，Pr02-35=1
مطابق شکل زیر اگر  p2-35=1باشد  ,بعد از فرمان  , RESETاگر فرمان  RUNهنوز فعال باشد  ,درایو سریعا بعد از ریست مجدد  RUNمی
شود .



: STO，Pr06-44=1
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کد های ارور فانکشن : STO
06-17

آخرین خطای رخداده

06-18

دومین خطای اخیر رخداده

06-19

سومین خطای اخیر رخداده

06-20

چهارمین خطای اخیر رخداده

06-21

پنجمین خطای اخیر رخداده

06-22

ششمین خطای اخیر رخداده

تنظیمات

71

STO Loss 1

76

STO

77

STO Loss 2

72

STO Loss 3
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فصل پانزدهم
 PLCداخلی درایو
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 PLCداخلی درایو :
با استفاده از برنامه  WPLSoftو دستورات آن به راحتی می توان  plcداخلی درایو را مانند سایر  PLCهای دلتا برنامه نویسی کرد .
پی ال سی داخلی دارای تنظیمات اولیه  7,N,2,9600و شماره شناسه  1است  .شماره شناسه  PLCداخلی را با استفاده از پارامتر  09-35به راحتی
تغییر داد.
در اینورتر  C2000دو پورت سریال برای پروگرام  PLCداخلی تعبیه شده است (  . ) SG+ , SG-کانال  1نشان داده شده در شکل زیر دارای
تنظیمات  19200,8,N,2 RTUاست و از آن برای ارتباط با کیپد استفاده می شود .



پی ال سی داخلی در زمان دانلود یا آپلود برنامه  Disable ,می شود .



از دستور  WPRبرای نوشتن دیتا در پارامترها استفاده می شود .



با تنظیم پارامتر  00-04روی  , 28محتوای رجیستر  D1043روی کیپد نشان داده می شود .
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در صورتیکه  PLCدرحال  RUNیا  STOPباشد  ,نمی توان با استفاده از  ( 00-02روی  9یا  ( 11اینورتر را ریست فکتوری کرد .



با تنظیم  00-02=6می توان  PLC ,را ریست فکتوری کرد .



در صورتیکه در برنامه  PLCاز  Xها استفاده کنید  ,فانکشن  MIها غیرفعال می شود .



در صورتیکه فرمان  RUN/STOPاز  PLCصادر شود  ,پارامتر  00-21تاثیری در آن نخواهد داشت .



در صورتیکه مقدار فرکانس از طریق برنامه  PLCتعیین شود  ,تنظیمات  00-21و حالت  HANDتاثیری در مقدار فرکانس نخواهد داشت .



در صورتیکه مقدار گشتاور از طریق برنامه  PLCتعیین شود  ,تنظیمات  11-33و حالت  HANDتاثیری در مقدار فرکانس نخواهد داشت .



در صورتیکه مقدار پوزیشن از طریق برنامه  PLCتعیین شود  ,تنظیمات  11-40و حالت  HANDتاثیری در مقدار فرکانس نخواهد داشت .



در صورتیکه فرمان  RUN/STOPاز  PLCصادر شود و  STOPروی کیپد هم فعال باشد  ,با فشردن کلید  , STOPو با ارور  FStpاستپ می
شود.
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-65-6برقراری ارتباط با  PLCداخلی :
 .aبا فشردن کلید  , Menuمورد چهارم (  ) 4: PLCرا انتخاب کنید و سپس در قسمت  , PLCمورد سوم (  ) PLC Stopرا انتخاب
کنید:

 .bسپس با استفاده ازمبدل  USBبه  IFD6500 ( RS485دلتا ) می توان به  PCمتصل شد :

وضعیت  PLCداخلی درایو :
 .1غیر فعال ( ) Disable
 PLC .2فعال است (PLC Run).
 PLC .3استپ است (PLC Stop).
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سپس در نرم افزار  WPLSoftبرنامه جدید را با انتخاب مدل  c2000ایجاد کنید و  okرا کلیک کنید :

شکل 4
ابتدا در قسمت  Device managerپورت  comکه درایو به آن متصل است را پیدا کنید  .سپس در نرم افزار  WPLSoftقسمت
 Communication Setting - optionپنجره زیر همراه با تنظیمات کارخانه ایی شبکه درایو باز می شود ,کافیست برروی  Auto-detectکلیک
کنید تا ارتباط با  PLCبرقرار شود  ( .نیازی به تغییر تنظیماتی که نرم افزار مانند شکل زیر نشان می دهد نیست) .
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 PLCداخلی درایو با ظرفیت برنامه نویسی  10Kstepو دارای  11ورودی و  4خروجی است و می توان تعداد آن را با کارت های EMC- , EMC-D42A
 R6AAو  EMC-D611Aافزایش داد .
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نکته  :با استفاده از ورودی و خروجی های چند منظوره (  ) DI , DOدر  PLCداخلی  ,تنظیمات دیفالت آن ها غیرفعال می شوند .
رجیسترهای خاص  D1040و  D1045برای خروجی آنالوگ  AFM1و  AFM2استفاده می شوند  .وضعیت  DO , DIو  AOرا می توان در پارامترهای
 02-53 , 02-52و  03-30مشاهده نمود ( .به توضیحات پارامترها مراجعه شود ).
مثال  :با استفاده از  PLCداخلی درایو می توان سرعت چرخش موتور را در مد سرعت کنترل کرد  .در این برنامه با استفاده از  PLCداخلی
درایو  ,موتور در مد سرعت  FOC+PGو  VFکنترل می شود  .به طوری که پس از  RUNشدن درایو موتور با فرکانس
 11هرتز در جهت راستگرد و با فشردن یک شستی با فرکانس  21هرتز در جهت چپگرد شروع به چرخش کند  .در  PLCداخلی درایو مشابه
برنامه نویسی  PLCهای دلتا از  Xو  Mو  ...برای برنامه نویسی استفاده می شود  .مطابق شکل زیر هریک از ترمینال های  MIدرایو منطبق با  Xو Y
می باشد پس از  Xو  Yمتناظر با هر  MIدر برنامه نویسی استفاده کنید :
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-65-2برنامه نویسی در  PLCداخلی درایو :
.1با استفاده از نرم افزار  WPLSoftمی توان  plcداخلی را برنامه نویسی کرد :

.2در شکل زیردر قسمت  Fileیک پروژه جدید باز کنید :
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.3سپس مدل دستگاه را  VFDو در قسمت  selectمدل  c2000را انتخاب کنید :

.4سپس در قسمت  communication settingصفحه زیر باز می شود  ,دقت کنید تنظیمات  Parity , Data lengthو  ...مطابق شکل زیر باشد :
با فشردن  Auto-detectارتباط بین نرم افزار با درایو برقرار می شود :

742

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

.5سپس مطابق شکل زیر می توان برنامه نویسی را آغاز نمود :
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مثال  : 6کنترل فرکانس درایو با استفاده از  PLCداخلی
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المان ها :
عملکرد

المان
D1060

رجیستر تعیین مد کنترل درایو

M1026

فلگ تعیین جهت چرخش موتور

0：Speed
1：Position
2：Torque
3：Homing Origin

)FWD(Off) / REV(On
M1040

فلگ قفل شدن شفت موتور
با استفاده از مد  FOC+PGبا فعال شدن آن شفت موتور قفل می شود .
با غیرفعال شدن آن شفت موتور آزاد می شود .

M1025

بعد از  , M1041=ONبا فعال شدن این فلگ اینورتر  RUNو با غیرفعال شدن آن اینورتر  STOPمی شود .

M1044

فلگ Pause
با فعال شدن آن موتور با زمان  declerationتعیین شده در دستور  FREQمتوقف می شود .

M1042

فلگ توقف بالفاصله موتور
با فعال شدن این فلگ موتور در همان لحظه ار حرکت باز می ایستد .

M1052

فلگ Lock
در صورتیکه این فلگ فعال شود و موتور را با استفاده از  M1042یا  M1044متوقف کنید  ,موتور را تازمانیکه این فلگ
غیرفعال شود نمی توان راه اندازی کرد .

D1020

خواندن فرکانس خروجی درایو

D1021

خواندن جریان خروجی درایو با ضریب  , 11یعنی جریان  2.7آمپر عدد  27خوانده می شود .
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طرز کار برنامه کنترلی :
 .1دستور : FREQ
از این دستور برای تعیین فرکانس کار درایو ( کنترل سرعت موتور ) و تعیین زمان  accelerationو  decelerationاستفاده می شود.

 : S1مقدار فرکانس با ضریب  ( 111عدد  4511برابر است با فرکانس  45هرتز )
 : S2تعیین زمان  ( Accelerationشتابگیری موتور )
 : S3تعیین زمان  ( Decelerationکاهش شتاب موتور)
تعیین ضریب مقادیر  S2و  S3با استفاده از پارامتر  01-45انجام می شود  .تنظیمات پیش فرض  01-45برابر با  0.01است ( , ) 01-45=0
پس به عنوان مثال برای زمان  1sباید عدد  111را در دستور  FREQبنویسید  .این دستور همراه با فلگ ها و رجیسترهای خاص استفاده
می شود که در ادامه بررسی آن ها می پردازیم .
 .2برای کنترل درایو در مد سرعت به منظور کنترل فرکانس  ,جهت چرخش  ,تعیین زمان  ACC/DECابتدا با استفاده از رجیستر  D1060درایو
را در مد سرعت قرار دهید .به این منظور صفر را به رجیستر  D1060منتقل کنید و از دستور  FREQاستفاده کنید .
.3

چنانچه از مد  FOC+PGاستفاده کرده باشید  ,با فعال شدن ورودی  MI1ترمینال درایو  ,فلگ  M1040فعال شده و در نتیجه شفت موتور
قفل می شود  .اگر در حین کار این ورودی غیر فعال شود موتور آزادانه می چرخد تا بایستد .
( برنامه این مثال در مد  FOC+PGنوشته شده است )

 .4در هر دو مد  V/Fو  FOCPGمی توان با استفاده از  PLCداخلی فرکانس درایو را کنترل کرد ( رجوع به برنامه کنترل در مد . ) V/F
 .5با فعال شدن ورودی  MI2و  M1025اینورتر  RUNمی شود و با وجود تیغه بسته  , X0موتور با فرکانس  11هرتز در جهت راستگرد
(  ) Dec=1s , Acc=2sراه اندازی می شود .
 .6با فعال شدن ورودی  FWDبرروی ترمینال درایو  ,تیغه باز  X0بسته شده و با فعال شدن فلگ  M1026موتور با فرکانس  21هرتز در جهت
چپگرد (  ) Dec=1s , Acc=5sشروع به چرخش می کند .
دراین برنامه با غیر فعال شدن ورودی  FWDموتور مجدد در جهت راستگرد شروع به چرخش می کند .
 .7با فعال شدن  M1044 , MI3فعال می شود در نتیجه موتور با توجه به زمان  Accelerationو  Decelerationدر دستور  FREQمتوقف
می شد و غیرفعال شدن این فلگ موتور مجدد شروع به حرکت می کند  MI4 ( .غیرفعال )
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 .8با فعال شدن  , MI5فلگ  M1042موتور در همان لحظه می ایستد و با غیر فعال شدن آن موتور مجدد می چرخد.
(  MI4غیرفعال)
 .9با فعال شدن ورودی  , MI4فلگ  ) Lock ( M1052فعال می شود  .در توضیح کارکرد این فلگ می توان گفت که اگر این فلگ فعال باشد و
موتور را با هریک از ورودی های  MI5یا  MI3متوقف کنید  ,پس از قطع ورودی  MI3یا  MI5موتور مجدد نمی چرخد تا زمانیکه MI4
قطع شود .
نکته  :گفتیم برای برقراری ارتباط بین  PLCداخلی و  PCباید آن را از کیپد در حالت  STOPقرار دهید  .در این حالت می توان با  PCارتباط
برقرار کرد و آنالین برنامه را نوشت  .ولی به خاطر داشته باشید بعد از اتمام کار  PLCداخلی درایو را در حالت  RUNقرار دهید .
نکته  :جهت استفاده از دو ورودی  FWDو  REVترمینال درایو برای تغییر جهت و فرکانس  ,به صورت زیر برنامه را تغییر دهید :
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برنامه کنترل فرکانس درایو در مد  : V/Fهمانطور که مشاهده می کنید برنامه مشابه برنامه کنترل فرکانس در مد  FOCPGاست .
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مثال  :در این مثال به تاثیر پارامتر  09-33در عملکرد برنامه پرداخته می شود .
در این مثال با فعال شدن فلگ  , M10اینورتر با فرکانس  3هرتز  RUNمی شود  ,با غیرفعال شدن فلگ  M10دو حالت پیش می آید :
اگر بیت صفر پارامتر  09-33صفر باشد  :با غیرفعال شدن  , M10موتور از حرکت باز نمی ایستد و به چرخش خود ادامه می دهد .
اگر بیت صفر پارامتر  09-33یک باشد  :با غیر فعال شدن  , M10موتور از حرکت باز می ایستد و فرکانس صفر می شود .

در واقع با یک شدن بیت صفر پارامتر  , 09-33پس از غیرفعال نمودن  , M10قبل از اجرای اسکن تایم بعدی فرکانس خروجی صفر می شود .
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مثال  :در این برنامه  09-33=0است  ,پس با غیر فعال شدن  M10یا  M11موتور نمی ایستد :
با فعال شدن فلگ  M10اینورتر با فرکانس  3هرتز و زمان  ACC , DECصفر  RUNمی شود و با غیرفعال شدن  M10نیز با فرکانس  11به حرکت خود
ادامه می دهد  .با فعال شدن فلگ  M11اینورتر با فرکانس  31هرتز و  ACC=0.5sو  RUN , DEC=0.6می شود و با غیر فعال شدن  M11در جهت
مخالف با همین فرکانس  RUNمی شود .
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مثال  : 2کنترل گشتاور درایو با استفاده از  PLCداخلی
مطابق برنامه زیر از دستور  TORQبرای کنترل گشتاور شفت موتور استفاده می شود .
برنامه کنترل :
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المان ها :
عملکرد

المان
D1060

رجیستر تعیین مد کنترل درایو

M1040

فلگ قفل شدن شفت موتور

0：Speed
1：Position
2：Torque
3：Homing Origin

با فعال شدن آن شفت موتور قفل می شود .
با غیرفعال شدن آن شفت موتور آزاد می شود .
D1053

مقدار گشتاور در هر لحظه در این رجستر قابل مشاهده است .

M1063

با رسیدن به گشتاور تنظیم شده این فلگ فعال می شود .

طرز کار برنامه کنترل :
 .1با اجرای دستور  MOVو انتتقال  2به  D1060مد کنترل گشتاور فعال می شود .
 .2با فعال شدن  M10شفت موتور قفل می شود .
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 .3دستور : TORQ

 : S1تعیین مقدار گشتاور مطلوب ( ) Torque command
 : S2تعیین حد فرکانس ( ) speed limit
 .4در صورتیکه  M0غیرفعال باشد  Torque command ,برابر ) K+500 (+50.0%با فرکانس  31هرتز و در صورتیکه  M0غیرفعال باشد ,
 Torque commandبرابر ) K-300 (-30.0%با فرکانس  31هرتز اجرا می شود .
 .5با رسیدن به مقدار گشتاور مطلوب  ,فلگ  M1063فعال می شود  ( .به صورت لحظه ای )
مثال  :کنترل گشتاور با در نظر داشتن تنظیمات پارامتر : 09-33

در کنترل گشتاور نیز تنظیمات پارامتر  09-33را باید مد نظر داشت :
بیت صفر  :مربوط به تنظیمات فرکانس در مد سرعت
بیت  : 1مربوط به تنظیمات گشتاور در مد گشتاور
بیت  : 2مربوط به تنظیمات  speed limitدر مد گشتاور
در شکل فوق با فعال شدن فلگ  , M1گشتاور  +30%با فرکانس  41هرتز اعمال می شود  ,حال با غیرفعال شدن : M1
اگر بیت  1و بیت  2در پارامتر  09-33هردو صفر باشد  ,گشتاور همان  +30%و فرکانس  41هرتز باقی می ماند .
اگر بیت  1و بیت  2در پارامتر  09-33هردو یک باشد  ,گشتاور  0%و فرکانس  0 Hzمی گردد .
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مثال  : 9کنترل موقعیت درایو با استفاده از  PLCداخلی
مطابق برنامه زیر از دستور  DPOSبرای کنترل موقعیت شفت موتور استفاده می شود .
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المان ها :
عملکرد

المان
D1060

رجیستر تعیین مد کنترل درایو

M1040

فلگ قفل شدن شفت موتور

0：Speed
1：Position
2：Torque
3：Homing Origin

با فعال شدن آن شفت موتور قفل می شود .
با غیرفعال شدن آن شفت موتور آزاد می شود .
D1051~D1052

برای خواندن مقدار پوزیشن در هر لحظه

M1064

با رسیدن به پوزیشن تنظیم شده این فلگ فعال می شود .

M1048

با فعال شدن این فلگ دستور  DPOSاجرا می شود .

 .1با اجرای دستور  MOVو انتتقال  1به  D1060مد کنترل پوزیشن فعال می شود .
 .2با فعال شدن  M1شفت موتور قفل می شود .
 .3با فعال شدن  M2پس از یک تاخیر یک ثانیه ایی فلگ  M1048فعال شده و دستور  DPOSاجرا می شود .
 .4با رسیدن به پوزیشن مطلوب فلگ  M1064فعال شده و  Y0نیز فعال می شود ( . ) RY1
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 .5دستور : DPOS
با استفاده از این دستور می توان تعیین کرد که شفت موتور دقیقا در چه موقعیتی قرار گیرد  .همراه با این دستور از فلگ ها و رجیسترهای
خاص باید استفاده شود که در برنامه با کارکرد هریک آشنا شدید .
در این برنامه از مقدار  +300000برای تعیین پوزیشن استفاده شده است  .مقدار منفی آن باعث تغییر جهت چرخش موتور می شود .
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-65-9مشخصات  PLCداخلی درایو :
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:  های خاصM جدول
 فقط قابل خواندن: RO

)
R/W

 به معنای قابل خواندن و نوشتن:RW

)

: R/W

 خاصM

توضیحات

RO

.  کنتاکت بسته می شود, plc  شدنrun  ) است و باNO ( این کنتاکت باز

M1000

RO

.  کنتاکت باز می شود, plc  شدنrun  ) است و باNC (  این کنتاکت بسته.

M1001

RO

. می دهدForward  این فلگ یک لحظه فعال می شود و یک پالسPLC  شدنRUN در لحظه

M1002

) ( فقط در یک اسکین تایم اجرا می شود
RO

. می دهدReverse  این فلگ غیر فعال می شود و یک پالسPLC  شدنRUN در لحظه

M1003

) ( فقط در یک اسکین تایم اجرا می شود
RO

. رزرو است

M1004

RO

Driver malfunction instructions

M1005

RO

Converter has no output

M1006

RO

FWD(0)/REV(1) فلگ نشان دهنده جهت چرخش موتور

-

-

M1007
M1008 ~
M1010

RO

10 ms clock pulse ，5ms On/5ms Off

M1011

RO

100 ms clock pulse ，50ms On / 50ms Off

M1012

RO

1 sec. clock pulse ，0.5s On / 0.5s Off

M1013

RO

1 min. clock pulse ，30s On / 30s Off

M1014

RO

Frequency attained (when used together with M1025)

M1015

RO

Parameter read/write error

M1016

RO

Parameter write successful

M1017

-

M1018

-
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-

-

M1019

RO

Zero flag

M1020

RO

Borrow flag

M1021

RO

Carry flag

M1022

RO

Divisor is 0

M1023

-

M1024

Driver frequency = set frequency (ON) , Driver frequency =0(OFF)

M1025

RW
RW
RW

FWD(OFF)/REV(ON) فلگ تغییر جهت چرخش موتور

M1026

Driver Reset

M1027

-

-

M1028

-

-

M1029

-

-

M1030

Compulsory setting of the current PID integral value equal to D1019
(0 change, 1 valid)
Compulsory definition of FREQ command after PID control

M1031

-

M1033

RW

Initiates CANopen real-time control

M1034

RW

Initiates internal communications control

M1035

RW

Ignore calendar error

M1036

-

M1037

RW
RW
-

RW

MI8 count begins

M1032

M1038

.  کیلو هرتز درایو اعمال شده است100 پالس به ورودی پالس
RW

Reset MI8 count value

M1039

Hardware power (Servo On)

M1040

MI8 ریست مقدار پالس شمرده شده از

RW

.  حتما باید این فلگ فعال شودrun برای شروع به کار درایو قبل از فرمان
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RW

-

M1041

Quick stop

M1042

.  می شودstop با فعال شدن این فلگ درایو
RW
RW
RW
-

-

M1043

.  موتور می ایستد, ( مکث ) در حین چرخش موتور با فعال شدن این فلگPause

M1044

-

M1045~M1047

Move to new position

M1048

-

M1049

Absolute position/relative position (0: relative/1: absolute)

M1050

-

M1051

RW

Lock frequency (lock, frequency locked at the current operating frequency)

M1052

 می ماند و نمی توان آن راLock  درایو در این وضعیت,  باشد و این فلگ نیز فعال شودstop به طور مثال اگر درایو
.  نمودrun
-

-

M1053

RW

Compulsory reset of absolute position

M1054

RW

Search Origin

M1055

RO

Hardware already has power (Servo On Ready)

M1056

-

M1057

RO

فلگ استپ سریع اینورتر

M1058

RO

CANopen Master setting complete

M1059

RO

CANopen Currently initializing slave station

M1060

RO

CANopen Slave station initialization failure

M1061

-

M1062

-
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RO

Torque attained

M1063

. در برنامه کنترل گشتاور با رسیدن به گشتاور مطلوب این فلگ فعال می شود
RO

Position reached

M1064

. در پوزیشن کنترل با رسیدن به پوزیشن مطلوب این فلگ فعال می شود
RO

Read/write CANOpen data time out

M1065

RO

Read/write CANopen data complete

M1066

RO

Read/write CANopen data successful

M1067

RO

Calendar calculation error

M1068

-

M1069

RO

Return home complete

M1070

RO

Homing error

M1071

-

-

-

M1072~M1075

RO

Calendar time error or refresh time out

M1076

RO

485 Read/write complete

M1077

RO

485 Read-write error

M1078

RO

485 Communications time out

M1079

RO

AUTO mode

M1090

RO

OFF mode

M1091

RO

HAND mode

M1092

RO

LOCAL mode

M1100

RO

REMOTE mode

M1101
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: جدول رجیسترهای خاص
)

 فقط قابل خواندن: RO

R/W

 به معنای قابل خواندن و نوشتن:RW

)

: R/W

 خاصD

توضیحات
-

D1000

RO

Device system program version

D1001

RO

Program capacity

D1002

RO

Total program memory content

D1003

-

-

D1004-1009

-

RO

Current scan time (units: 0.1 ms)

D1010

RO

Minimum scan time (units: 0.1 ms)

D1011

RO

Maximum scan time (units: 0.1 ms)

D1012

-

D1013-D1017

-

RO

Current integral value

D1018

RW

Compulsory setting of PID I integral

D1019

RO

(0.000~600.00Hz) فرکانس خروجی

D1020

RO

(####.#A) جریان خروجی

D1021

RO

شماره کارت اکسپنشنAI AO DI DO

D1022

شماره کارت ارتباطی

D1023

0 :کارتی نصب نشده است
4：AC input card ( 6 in ) (EMC-D611A)
5：I/O Card ( 4 in 2 out ) (EMC-D42A)
6：Relay card( 6 out ) (EMC-R6AA)
RO
0 : کارتی نصب نشده است
1：DeviceNet Slave
2：Profibus-DP Slave
3：CANopen Slave
4：Modbus-TCP Slave
5：EtherNet/IP Slave
-

-
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RO

PID calculation frequency command (frequency command after PID calculation)

D1027

RO

AVI ( مقدار ورودی0.00~100.00%)

D1028

RO

ACI ( مقدار ورودی0.0~100.00%)

D1029

RO

AUI ( مقدار ورودی-100.0~100.00%)

D1030

-

-

D1031-D1035

RO

Servo error bit

D1036

RO

فرکانس خروجی درایو

D1037

RO

DC BUS ولتاژ

D1038

RO

ولتاژ خروجی

D1039

RW

AFM1(-100.00~100.00%) مقدار آنالوگ خروجی

D1040

RW

-

D1041-D1042

.  تنظیم شده باشد12  روی11-14  به شرطی که پارامتر. دیتای این رجیستر را می توان در کیپد نمایش داد

D1043

-

D1044

AFM2(-100.00~100.00%) مقدار آنالوگ خروجی

D1045

RW
-

-

RO

خواندن مد کنترلی تنظیم شده در اینورتر

D1046-D1049
D1050

0：Speed
1：Position
2：Torque
3：Homing Origin
RO

Actual position (Low word)

D1051

RO

Actual position (High word)

D1052

RO

Actual torque

D1053

RO

(L Word)  تعداد پالس شمرده شده در هر لحظهMI8

D1054

RO

(H Word)  تعداد پالس شمرده شده در هر لحظهMI8

D1055

RO

Rotational speed corresponding to MI8

D1056
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RW

MI8's rotational speed ratio

D1057

RW

MI8 refresh rate (ms) corresponding to rotational speed

D1058

RW

Number of nibbles of rotational speed corresponding to MI8 (0-3)

D1059

RW

تنظیم مد کنترل اینورتر

D1060

RW

RS-485 COM1 communications time out time (ms)

D1061

RW

Torque command (torque limit in speed mode)

D1062

RO

KPC-CC01  ) با استفاده از کیپد1111 – 1199 ( سال

D1063

RO

KPC-CC01  ) با استفاده از کیپد1 – 7 ( هفته

D1064

RO

KPC-CC01  ) با استفاده از کیپد1 – 12 ( ماه

D1065

RO

KPC-CC01  ) با استفاده از کیپد1 – 31 ( روز

D1066

RO

KPC-CC01  ) با استفاده از کیپد1 – 23 ( ساعت

D1067

RO

KPC-CC01  ) با استفاده از کیپد1 – 59 ( دقیقه

D1068

RO

KPC-CC01  ) با استفاده از کیپد1 – 59 ( ثانیه

D1069

RO

فرکانس تنظیم شده توسط کاربر

D1100

RO

) فرکانس تنظیم شده توسط کاربر ( در حین کار درایو

D1101

0：Speed
1：Position
2：Torque
3：Homing Origin

RO

Reference frequency

D1102

RO

Target L

D1103

RO

Target H

D1104

RO

Target torque

D1105

-

D1106

RO

π(Pi) Low word

D1107

RO

π(Pi) High word

D1108

RO

Random number

D1109

-
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RW

D1110

RO

Internal node communications number (set number of slave stations to be
controlled)
Encoder Pulses L

RO

Encoder Pulses H

D1112

-

-

D1113

-

-

D1114

RO

Internal node synchronizing cycle (ms)

D1115

RO

Internal node error (bit0 = Node 0, bit1 = Node 1,…bit7 = Node 7)

D1116

RO

D1117

-

Internal node online correspondence (bit0 = Node 0, bit1 = Node 1,…bit7 = Node
7)
-

-

-

D1119

RW

Internal node 0 control command

D1120

RW

Internal node 0 mode

D1121

RW

Internal node 0 reference command L

D1122

RW

Internal node 0 reference command H

D1123

-

-

D1124

-

-

D1125

RO

Internal node 0 status

D1126

RO

Internal node 0 reference status L

D1127

RO

Internal node 0 reference status H

D1128

-

D1129

RW

Internal node 1 control command

D1130

RW

Internal node 1 mode

D1131

RW

Internal node 1 reference command L

D1132

RW

Internal node 1 reference command H

D1133

-

D1134

-

-
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-

-

D1135

RO

Internal node 1 status

D1136

RO

Internal node 1 reference status L

D1137

RO

Internal node 1 reference status H

D1138

-

D1139

RW

Internal node 2 control command

D1140

RW

Internal node 2 mode

D1141

RW

Internal node 2 reference command L

D1142

RW

Internal node 2 reference command H

D1143

-

-

D1144

-

-

D1145

RO

Internal node 2 status

D1146

RO

Internal node 2 reference status L

D1147

RO

Internal node 2 reference status H

D1148

-

D1149

RW

Internal node 3 control command

D1150

RW

Internal node 3 mode

D1151

RW

Internal node 3 reference command L

D1152

RW

Internal node 3 reference command H

D1153

-

-

D1154

-

-

D1155

RO

Internal node 3 status

D1156

RO

Internal node 3 reference status L

D1157

RO

Internal node 3 reference status H

D1158

-

D1159

Internal node 4 control command

D1160

-

-

RW
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RW

Internal node 4 mode

D1161

RW

Internal node 4 reference command L

D1162

RW

Internal node 4 reference command H

D1163

-

-

D1164

-

-

D1165

RO

Internal node 4 status

D1166

RO

Internal node 4 reference status L

D1167

RO

Internal node 4 reference status H

D1168

-

D1169

RW

Internal node 5 control command

D1170

RW

Internal node 5 mode

D1171

RW

Internal node 5 reference command L

D1172

RW

Internal node 5 reference command H

D1173

-

-

D1174

-

-

D1175

RO

Internal node 5 status

D1176

RO

Internal node 5 reference status L

D1177

RO

Internal node 5 reference status H

D1178

-

D1179

RW

Internal node 6 control command

D1180

RW

Internal node 6 mode

D1181

RW

Internal node 6 reference command L

D1182

RW

Internal node 6 reference command H

D1183

-

-
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-

-

D1184

-

-

D1185

RO

Internal node 6 status

D1186

RO

Internal node 6 reference status L

D1187

RO

Internal node 6 reference status H

D1188

-

D1189

RW

Internal node 7 control command

D1190

RW

Internal node 7 mode

D1191

RW

Internal node 7 reference command L

D1192

RW

Internal node 7 reference command H

D1193

-

-

D1194

-

-

D1195

RO

Internal node 7 status

D1196

RO

Internal node 7 reference status L

D1197

RO

Internal node 7 reference status H

D1198

-

D1199

-

-
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-65-4مرور تمام دستورات  PLCداخلی : C2000
Command code
16 bit
32 bit

STEPS
16bit 32bit

API

-

3
1

Call subprogram
Conclusion of subprogram


-

-

CALL
SRET

01
2

دستورات

-

1

Conclusion a main program

-

-

FEND

06

ایجاد حلقه

13

7

دستور مقایسه دو دیتا با هم



DCMP

CMP

10

دستورات

17

9

دستور مقایسه یک رنج از دیتاها



DZCP

ZCP

11

مقایسه و انتقال

9

5

دستور  MOVیک دیتا



DMOV

MOV

12

دیتا

–

7

دستور انتقال تعدادی دیتا



–

BMOV

15

13

7

دستور جمع



DADD

ADD

20

13

7

دستور تفریق



DSUB

SUB

21

دستورات

13

7

دستور ضرب



DMUL

MUL

22

محاسباتی

13

7

دستور تقسیم



DDIV

DIV

23

5

3

دستور اضافه شدن یک واحد



DINC

INC

24

5

3

دستور کسر کردن یک واحد



DDEC

DEC

25

–

5

شیفت به راست



DROR

ROR

30

دستورات

–

5

شیفت به چپ



DROL

ROL

31

شیفت

-

5

دستور پاک کردن یک رنج از دیتاها



–

ZRST

40

دستور تبدیل اعداد



9

-

–

7

13

–

17

–

Function

P
command

کالس بندی
دستورات

رجیسترها

DFLT

دسیمال به اعشاری

–

49


–

MODBUS read/write
دستورر مقایسه اعشاری

MODRW
–


DECMP

دستور مقایسه یک رنج از مقادیر اعشاری

110
–


DEZCP
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9

–

Angle → Diameter



DRAD

–

116

9

–

Diameter → angle



DDEG

–

117

13

–

دستور اعشاری جمع



13

–

13

–

13

–

9

–

9

–

9

–

9

–

9

–

9

–

9

–

9

–

9

–

دستور اعشاری تفریق



–
DEADD

–

DESUB
دستور اعشاری ضرب

121
–


DEMUL

دستور اعشاری تقسیم
دستور exp
دستور لگاریتم Ln
دستور مقدار مربع اعداد



DEDIV




122
–

124

DEXP
–

125

DLN
–
DESQR

دستور تبدیل مقادیر
اعشاری به اعداد صحیح
دستور SIN

127
–


DINT


دستور COS
دستور TAN



130
–

DCOS

–

DTAN
دستور سینوس معکوس



دستور کسینوس معکوس



131
132

–
DASIN
DACOS
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–

DSIN


123

–






120

–

133
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کالس بندی

API

Command code
16 bit
32 bit

P

Function

STEPS
16bit 32bit

command

دستورات
–
135



136


DSINH

دستورات اعشاری

137


DCOSH

–

9

–

9

–

9

دستورمقایسه مقادیر تقویم

11

–

SINH

COSH




138

) ( تقویم

9



–

–

ساعت و تاریخ

–

DATAN
–

دستورات

دستور تانژانت معکوس


DTANH

TANH



160

TCMP

–

 

161

TZCP

–



دستور مقایسه یک رنج از مقادیر تقویم

9

–

162

TADD

–



دستور جمع مقادیر تقویم

7

–

163

TSUB

–



دستور تفریق مقادیر تقویم

7

–

166

TRD

–



دستور خواندن مقدار تقویم

3

–

170

GRY

DGRY



BIN→GRY code
transformation

5

9



GRY code →BIN
5

9

-

Contact form logical
operation

5

9

-

LD#
Contact form logical
operation

5

9

-

LD#
Contact form logical
operation

5

9

GRAY code
171

دیتورات عملکرد های منطقی

215

216

217

GBIN

LD&

LD|

LD^

DGBIN

DLD&

DLD|

DLD^

transformation

LD#
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218

AND&

DAND&

-

Contact form logical
operation

5

9

5

9

5

9

5

9

5

9

5

9

AND#
219

ANDl

DANDl

-

Contact form logical
operation
AND#

220

221

AND^

OR&

DAND^

DOR&

-

-

Contact form logical
operation
AND#
Contact form logical
operation
OR#

222

OR|

DOR|

-

Contact form logical
operation
OR#

223

OR^

DOR^

-

Contact form logical
operation
OR#

دستورات مقایسه

224

LD＝

DLD＝

-

Contact form compare LD*

5

9

225
226
228
229
230
232
233
234
236
237
238
240
241
242
244
245
246

LD＞
LD＜
LD＜＞
LD＜＝
LD＞＝
AND＝
AND＞
AND＜
AND＜＞
AND＜＝
AND＞＝
OR＝
OR＞
OR＜
OR＜＞
OR＜＝
OR＞＝

DLD＞
DLD＜
DLD＜＞
DLD＜＝
DLD＞＝
DAND＝
DAND＞
DAND＜
DAND＜
DAND＜
＞
DAND＞
＝
DOR＝＝
DOR＞
DOR＜
DOR＜＞
DOR＜＝
DOR＞＝

-

Contact form compare LD*
Contact form compare LD*
Contact form compare LD*
Contact form compare LD*
Contact form compare LD*
Contact form compare AND*
Contact form compare AND*
Contact form compare AND*
Contact form compare AND*
Contact form compare AND*
Contact form compare AND*
Contact form compare OR*
Contact form compare OR*
Contact form compare OR*
Contact form compare OR*
Contact form compare OR*
Contact form compare OR*

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

772

خدمات فنی و مهندسی کامیاب مرام

www.deltakaran.com

کالس بندی

API

Command code
16 bit
32 bit

P

Function

STEPS
16bit 32bit

command

دستورات

Floating point contact
form

FLD＝
275

-

FLD＞

276

-

-

Floating point number
contact form compare LD*
Floating point number
contact

-

9

-

9

-

9

form compare LD*
FLD＜
277

-

-

FLD＜＞
278

-

-

-

-

9

-

-

9

-

form compare LD*
Floating point number
contact

-

9

-

9

-

9

-

9

-

9

-

9

-

9

-

9

FLD＞＝
280

-

-

form compare LD*
Floating point number
contact form compare
AND*
Floating point number
contact

-

form compare AND*
Floating point number
contact

FAND＝
281

-

282

-

FAND＞

دستورات مقایسه اعشاری

FAND＜
283

-

284

-

FAND＜
＞

285

-

FAND＜
＝

286

-

FAND＞
＝

287

-

form compare LD*
Floating point number
contact form compare LD*
Floating point number
contact

FLD＜＝
279

Floating point number
contact

-

FOR＝
-

form compare
AND*
Floating
point number
contact form compare
AND*
Floating point number
contact
form compare
AND*
Floating
point number
contact form compare
AND*
Floating point number
contact
form compare OR*
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FOR＞
288

-

FOR＜

289

-

FOR＜＞

290

-

-

Floating point number
contact
form compare
OR*
Floating
point number
contact form compare OR*
Floating point number
contact

-

9

-

9

-

9

-

9

-

9

form compare OR*
FOR＜＝
291

-

-

FOR＞＝

form compare OR*
Floating point number
contact form compare OR*

دستورات پرکاربرد و خاص اینورتر

292

-

139

RPR

–



 پارامترهاRead دستور

5

–

140

WPR

–



 پارامترهاWrite دستور

5

–

141

FPID

–



PID دستور کنترل

9

–

142

FREQ

–



دستور کنترل فرکانس

7

–

262

–

DPOS



دستور کنترل پوزیشن

-

5

263

TORQ

–



Torque دستور کنترل

5

-



Read CANopen slave
station

9

-

data
Write CANopen
slave
station data

9

-

3

-

9

17

9

17

261

CANRX

-

Floating point number
contact

–


264

CANTX

–


265

CANFLS

–

320

ICOMR

DICOMR



321

ICOMW

DICOMW



Refresh special
D corresponding to
CANopen
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Internal communications
read
Internal communications
write

