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 نحوه پروگرم کردن درایو

 

 

 پارامترهای کاربر :0 گروه 
 پد کی قفل:  8
 (50Hz).  گردد برمی ایی کارخانه تنظیمات به و شده ریست پارامترها کلیه: 9

 (60Hz). گردد برمی ایی کارخانه تنظیمات به و شده ریست پارامترها کلیه:  10

 Pr00.02 ریست پارامترها

 F: نشان دادن فرکانس تنظیم شده 00
 H نشان دادن فرکانس در حال کار :01
 U: نشان دادن واحد تعریف شده توسط کاربر 02

 (Aنمایش چند کاره)جریان خروجی  03:
 FWD/REV: نمایش جهت حرکت  04

 Pr00.03 انتخاب نوع نمایشگر 

 A: نمایش جریان خروجی 00
 نمایش ولتاژ خروجی01: 
 %AVI     (U1)نمایش 11: 
 (%(ACI   U2نمایش    12:

 Pr00.04 محتویات نمایش چند کاره

:00  v/f کنترل 
:01   v/f+PG (Close loop) 
 (vector controlکنترل برداری )  02:

 PG  (Close loop + vector control )کنترل برداری+ 03: 

 Pr00.09 روش های کنترل

 پارامترهای اصلی :1گروه 

 Pr01.00 ماکزیمم  فرکانس خروجی 

 Pr01.01 )فرکانس موتور(فرکانس خروجی اینورتر 

 Pr01.02 ماکزیمم ولتاژ خروجی 

 Acc time 1 Pr01.09 

 Dec time 1 Pr01.10 



 Jog Acc time Pr01.13 

 Jog Pr01.14فرکانس  

 Jog Dec time Pr01.22 

 : پارامترهای روش کنترل2گروه  

 تنظیم از طریق کی پد0:
 +(10Vتا   (AVI  0 Vتنظیم از طریق 1:
 (ma 20تا   (ACI  4تنظیم از طریق 2:
 +(10Vتا   (AUI  -10 Vتنظیم از طریق 3:
 RS485:تنظیم از طریق 4

 بصورت ترکیبی فرکانس اصلی و کمکیتنظیم 6:

 Pr02.00 تعیین مرجع فرکانسی

 راه اندازی از طریق کی پد 0:
 کی پد فعال(  STOPراه اندازی از طریق ترمینال خارجی )1: 
 کی پد غیرفعال(  STOPراه اندازی از طریق ترمینال خارجی )2: 
 (فعال پد کی  STOP) RS485راه اندازی از طریق  3:
 (فعالغیر پد کی  STOP) RS485 طریق از اندازی راه :4

 Pr02.01 روش راه اندازی اینورتر

 ناگهانی(توقف توقف با شیب )در زمان خطا  0:
 (ناگهانی توقف خطا زمان در)توقف ناگهانی 1: 

 (با شیب توقف خطا زمان در) شیب با توقف :2
 (شیب با توقف خطا زمان در) توقف آزاد تا توقف3:

 Pr02.02 نوع توقف

 Forward / Reverseفعال شدن  0:
 فقط راستگرد(( Reverseغیر فعال شدن 1: 

 Pr02.04 کنترل جهت چرخش موتور

 1دوسیمه مد  0:
 2دوسیمه مد  1:
 سه سیمه 2:

 کنترل کارکرد درایو با
2wire/3wire 

Pr02.05 

 Pr02.05 مداری که در ترمینال ورودی درایو باید بسته شود

 

0 
2 wire mode 1 

FWD/STOP 
REV/STOP 

 

1 
2 wire mode 2 

RUN/STOP 
REV/STOP 

 

2 
3 wire operation control 

 حالت خود نگه دار

 

 تنظیم از طریق کی پد0:
 +(10Vتا   (AVI  0 Vتنظیم از طریق 1:
 (20maتا   4)  ACIتنظیم از طریق 2:
 +(10Vتا   (AUI  -10 Vتنظیم از طریق 3:
 RS485 طریق از تنظیم:4

 Pr02.10 منبع فرکانس اصلی

 Pr02.11 منبع فرکانس کمکی

 فرکانس کمکی + فرکانس اصلی0: 
 فرکانس کمکی  - فرکانس اصلی1: 

 Pr02.12 ترکیبی از فرکانس اصلی وکمکی



 دیجیتال درایو خروجی : 3گروه 

 غیر فعال0: 
1 : (Run) فعال شدن درایو 

 رسیدن به فرکانس تنظیم شده2: 
 ی خطا : نشان دهنده8

 (Pr03.04فرکانس تنظیم شده مورد نظر  )9:

 Relay 1)     )(8) Pr03.00 1خروجی 

 mo1)           )(1) Pr03.01 2خروجی 

 mo2)           )(2) Pr03.02 3خروجی 

 mo3)          )(20) Pr03.03 4خروجی 

 Pr03.04 فرکانس تنظیم شده مورد نظر 

 تا ماکزیمم فرکانس خروجی( 0خروجی درایو ): فرکانس 0
 جریان خروجی درایو1: 
 pr01.02)تا  0ولتاژ خروجی ) 2:
 تا ماکزیمم فرکانس( 0) فرکانس تنظیمی درایو 3:
 : سرعت موتور4

 Pr03.05 سیگنال خروجی آنالوگ

 عملکرد ورودیهای پارامتر : 4گروه 

 غیرفعال0:
 1سرعت چند مرحله ای1: 
 2مرحله ای سرعت چند2: 
 3سرعت چند مرحله ای 3:
 4سرعت چند مرحله ای 4:

 ریست آالرم5: 
 : افزایش فرکانس اصلی11

 کاهش فرکانس اصلی 12:
 (N0)توقف اضطراری 19:
 (NC)توقف اضطراری 20:
 AVI/ACIانتخاب فرکانس اصلی 21:
 AVI/AUIانتخاب فرکانس اصلی 22:

 MI1    (1) Pr04.04ورودی دیجیتال 

 MI2   (2) Pr04.05 ورودی دیجیتال 

 MI3    (3) Pr04.06ورودی دیجیتال 

 MI4    (4) Pr04.07ورودی دیجیتال 

 MI5    (5) Pr04.08ورودی دیجیتال 

 MI6 Pr04.09    (6)ورودی دیجیتال 

 پارامترهای سرعت های چند مرحله ای 5:گروه 

 سرعت های چند مرحله ای 
 15الی  1

Pr05.00 

~ 
Pr05.14 

 



 plc:غیر فعال کردن 0
 اجرای یک سیکل برنامه1:
 اجرای دائم کل برنامه2:
 یک سیکل به صورت مرحله به مرحله اجرای3:

Mode plc Pr05.15 

 plc Pr05.16چپگرد/ راستگرد  

 ان سرعت های چند مرحله ایزم 
 15الی 1 

Pr05.17 
~ 

Pr05.31 

 پارامترهای حفاظتی6: گروه
 پارامترهای موتور7: گروه 

 Pr07.00 جریان نامی موتور 

 Pr07.01 جریان بی باری موتور 

 Pr07.04 تعداد قطب های موتور 

 پارامترهای ویژه8: گروه 

 پارامترهای ارتباطی9: گروه 

1~254    ((1 Communication address Pr09.00 

38400 bps~4800    ((1 Transmission speed Pr09.01 

7N2 (ASCII)   ((0 Communication protocol Pr09.04 

 PIDپارامترهای 10: گروه 

 کنترل فن وپمپپارامترهای 11: گروه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابعاد درایو:

𝑫[𝒎𝒎] 𝑯[𝒎𝒎] 𝐖[𝒎𝒎] Model VFD 

160 185 118 VFD007B21A 

145 185 118 VFD007B43A 

160 185 118 VFD015B21A/43A 

160 260 150 VFD022B21A 

145 185 118 VFD022B43B 

160 260 150 VFD037B23/43A 

185 324 200 VFD055B23/43A 

185 324 200 VFD075B23/43A 

185 324 200 VFD110B43A 

205 404 250 VFD150B43A 

205 404 250 VFD185B43A 

205 404 250 VFD220B43A 

260 590 370 VFD300B43A 

260 590 370 VFD370B43A 

260 590 370 VFD450B43A 

260 590 370 VFD550B43C 

260 590 370 VFD750B43C 

 

 

 



 کد خطا نوع خطا دالیل بروز و رفع خطا
 باشد موتورتوان  با برابر توان درایو.چک کنید 1
 نشده باشد  groundرابررسی کنید که اتصال کوتاه یا  ی بین درایو وموتورکش.سیم 2
 کوتاه تنظیم شده زمان را افزایش دهید accelerationزمان  .3
 .بار احتمالی روی موتور را چک کنید4
.به هر علتی اگر حالت غیر طبیعی وقتی که درایو درحال کار است رخ بدهد بعد از رفع اتصال 5

 کوتاه درایو، حتما برای چک به کارخانه بازگشت داده شود

 oc افزایش غیر طبیعی جریان درایو
 IGBT occحفاظت 

 .ولتاژورودی را چک کنید که نرمال است یا خیر1
 .بررسی کنید که تغییرات ولتاژ  ناگهانی و گذرا در شبکه وجود نداشته باشد2
را  deceleration باشد زمان  regenerativeدر اثر ولتاژ   DC BUS.اگر افزایش ولتاژ3

 کنیدافزایش دهید یا از مقاومت ترمز استفاده 

 بیش از مقدار ماکزیمم مجاز  DCولتاژ باس 
 می باشد

ou 

 .ابتدا اطمینان حاصل کنید که دمای محیط در رنج مناسب کار درایو است یا خیر1
 .از تهویه مناسب و پر نشدن سوراخ های بدنه درایو اطمینان حاصل کنید2
جسمی نباشد و درمجاورت آن .هیت سینک درایو را چک کنید که مابین پره های آن آلودگی و 3

 مانعی برای تبادل حرارت نباشد
 .فن درایو را چک کنید تمیز باشد4
 .فاصله مناسب را برای بهبود تهویه فراهم کنید5

 oH دمای بیش از حد درایو

 .ولتاژ ورودی را چک کنید که نرمال است یا خیر1
 .تغییر ناگهانی بار را چک کنید2

به مینیمم مقدار خود رسیده   DCولتاژ باس 
 است 

Lu 

 .اضافه بار موتور را چک کنید 1
 .درایوی با توان باالتر انتخاب کنید2

درایو جریان کشی بیش از حد در خروجی را 
 تشخیص داده است

oL 

 .اضافه بار موتور را چک کنید1
 .تنظیمات اضافه بار حرارتی را چک کنید2
 تعویض کنید. موتور را با توان باالتر 3
 نرسد  pr07.00.سطح جریان خروجی را کاهش دهید تا به مقدار تنظیم شده در پارامتر 4

 oL 1 خطای اضافه بار داخلی الکترونیکی

 .بار موتور را کاهش دهید1
 تنظیم نمایید pr06.05تا   pr06.03.آشکار ساز اضافه گشتاور را بوسیله برنامه های2

 oL 2 اضافه بار موتور

 .سیم بندی ارتباطی را چک کنید1
 .بررسی کنید پروتوکل ارتباطی به درستی تنظیم شده است یا خیر 2

 -cE خطای ارتباطی

 .اتصال کوتاه در خروجی موتور)ممکن است در نصب و سیم کشی اشکالی وجود داشته باشد(1
 کاهش دهید را  pr07.02.تقویت گشتاور راه اندازی تنظیم شده در 2
 ((ocAکوتاه تنظیم شده است.زمان آن را افزایش دهید   accelerationزمان .3
 ((ocdکوتاه تنظیم شده است.زمان آن را افزایش دهید   deceleration. زمان 4
 ((ocn   (motor stall) .افزایش ناگهانی موتور و جریان کشی 5
 .درایوی با توان باالتر انتخاب کنید6

 ocA شتاباضافه جریان هنگام افزایش 
 ocd اضافه جریان هنگام کاهش شتاب
 ocn اضافه جریان هنگام کارکرد درایو

 External Fault EF 

 EF1 استپ اضطراری 

 
 به واحد تعمیرات مراجعه شود

 cF1 نمی تواند برنامه ریزی شود  icحافظه  ورودی 
 cF2 نمی تواند خوانده شود  icحافظه  ورودی 

 cF3 غیر طبیعی است مدار داخل درایو
 HPF خطای سخت افزاری

 software codEغیر فعال شدن محافظت 

 cFA دچار خطا شده است acc/decاجرای اتوماتیک  به طور اتوماتیک استفاده نکنید  acc/decاز عملکرد 
 آسیب ندیده باشد igbtو power.بررسی کنید که برد 1
 انجام شده است یا خیر .بررسی کنید عایق بندی در خروجی درست2

 ground GFFخطای 

 فعال است خروجی درایو خاموش خواهد شد (B.B).وقتی ورودی ترمینال خارجی  1
 را غیر فعال نمایید درایو مجددا شروع به کار خواهد کرد. .این اتصال2

Base Block  خارجی خروجی درایو خاموش
 شده است

bb 

وسیم بندی آنالوگ اشکالی وجود  pr10.00بررسی کنید درتنظیم پارامترها 
 نداشته باشد

 AnLEr خطای فیدبک آنالوگ
 PG PGERRخطای سیگنال فیدبک 

 .کابل بین درایو وموتور را چک کنید1
 .مجددا امتحان کنید2

 AUE خطای تنظیم کردن اتوماتیک پارامترهای موتور 

 .شمارش سیگنال تریگر را چک کنید1
 را چک کنید  pr03.11و    pr03.09.تنظیمات پارامترهای 2

وقتی مقدار شمارش اولیه مجددا حاصل شده 
 است

cEF 

 .مقدار جریان خروجی را چک کنید1
 را چک کنید   pr06.15تا  pr06.12.تنظیمات 2

 Lc جریان پایین

 PHL قطعی فاز ورودی ه باشدبرق ورودی درایو را چک کنید که هر سه فاز متصل باشد و هیچکدام قطع نشد
 



note: 
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