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  راهنمای استفاده از درايو
 Danfoss  VLT Automation 

   

 FC  302  
   کششیدر يک تابلوی آسانسور
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  مقدمه 

  سخت افزار 

  نحوه کار با کی پد درايو

  گروه های اصلی پارامترها

  توضيح پارامترها

  

 مقدمه
ر   به منظوVLT  Automation drive  ساخت شرکت دانفوس با نام  FC302درايو 

و قابليت برنامه ريزی با ,   طراحی شده  Automationاستفاده در کاربردهای صنعتی و 

  . انواع موتورهای القايی و موتورهای سنکرون به صورت حلقه باز و حلقه بسته را دارد 

بکارگيری اين درايو , سعی من بر اين است که به ساده ترين شکل ممکن , در اين راهنما 

 تابلوهای آسانسور که توسط چندين شرکت .ساده آسانسوری توضيح دهم را در يک تابلوی 

 لذا استفاده از مختلف توليد ميگردد دارای سيم کشی متفاوت و پيکربندی گوناگون ميباشد  

مناسب نيست و توصيه ,  بر روی تابلوهای واقعی و تجاری تنظيمات موجود در اين جزوه 

   .نميگردد 
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  سخت افزار 
 دارای دو ورودی آنالوگ، يک خروجی آنالوگ دو خروجی Danfoss FC302 درايو

 29 و 27ترمينال های .  خروجی ديجيتال است– ورودی 2 ورودی ديجيتال و 4رله ای ، 

 . از اين درايو ، قابليت تعريف به عنوان ورودی يا خروجی را دارند
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ای حفاظت بيشتر از درايو  به منظور جدا کردن ارتباط بين درايو و موتور بر37ترمينال 

 ها در مدار هستند و درايو کار IGBT  فعال باشد 37زمانی که ورودی . تعبيه شده است

 غير فعال شود،  37عادی خودش را می تواند انجام بدهد اما اگر به هر دليلی ترمينال 

ای در بخش ورودی های ديجيتال ، ترمينال ه.  با مدار خارج ، قطع می شودIGBT ارتباط

 به عنوان 33، و32، و 19، 18ترمينال های . ولتاژ صفر ولت است دارای 13 و 12

 خروجی ديجيتال هستند ميتوانيد –نيز ورودی     29 و 27ورودی ديجيتال و ترمينال های 

د صدر اين راهنما ق. بر اساس نياز تابلو ، اين دو ترمينال را ورودی يا خروجی تعريف کنيد

  VLT Automation که با نام FC302   Danfossاده از يک درايو  استف داريم نحوه 

شناخته ميشود را در يک تابلوی آسانسوری بررسی کنيم و پارامترهای آن را براساس اين 

شرکت های متعددی هستند که اين درايو را در تابلوهای آسانسوری و . مثال تنظيم نماييم

اساس تجربه يا سليقه چيدمان متفاوتی از غيره بکار ميبرند و هر کدام ممکن است بر 

  . ورودی ها و خروجی ها را تعريف کنند

بنابراين اين راهنما فقط جنبه آموزش دارد و برای تنظيم درايو هايی که در تابلو های 

 در نظر گرفت بعد  را مختلف وجود دارد  بايد حتما مدار آن تابلو و منطق کنترل آن

  .  نمودپارامترهای درايو را تنظيم

 به عنوان فرمان  19 ترمينال  برای فرمان راستگرد و  18در تابلوی مثال ما ، ترمينال 

 به عنوان سه ورودی که با 33، و 32، 29از ترمينال های . چپگرد در نظر گرفته ميشود

  .  سرعت مختلف را تعريف نمود، استفاده می شود 8ان ها ميتوان 

 نيز به عنوان يک خروجی   27ف ميشود، ترمينال  به عنوان ورودی تعري29ترمينال 

  . فالت در درايو ، به کار خواهد رفتعدم ديجيتال  برای نشان دادن 



 تعميرات انواع درايو   Farsidrive.blogfa.com                           09132211861مهندس محمديان     

 برای فرمان دادن به  کنتاکتور ترمز مکانيکی روی موتور Relay 1  خروجی يک  رله 

  کهK2 و K1 به منظور فرمان دادن کنتاکتورهای Relay 2آسانسور و رله خروجی دو 

  .در مسير بين خروجی های درايو و موتور قرار دارد بکار گرفته خواهد شد

 . ورودی ها و خروجيهای انالوگ در اين تابلو کاربردی ندارد

   را نشان ميدهد  NPN و  PNPروش اتصال وروديهای ديجيتال در دو حالت , شکل زير 
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  نحوه کار با کی پد درايو 
 Local Control  يا LCPه در اين درايو، به نام کی پد مورد استفاديک  مدل از 

Panel  دارای  يک صفحه LCDو چندين کليد با کاربردهای متفاوت است  .  
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 . جدول زير نام هر کليد و کاربرد آن را  نشان ميدهد

  کاربرد  کليد

Status برای نشان دادن وضعيت درايو بکار می رود  

Quick Menu  چند تا منوهای کاربردیبهع يرسبرای دستيابی   

Main Menu  پارامترها و منوهای درايوهبرای دستيابی به کلي   

Alarm Log   فالت درايو 5برای نشان دادن آخرين   

OK  برای وارد شدن به پارامتر و منو و برای تاييد مقدار جديد  

  مترها و منو هازياد و کم کردن مقدار پارامتر  و حرکت بين پارا  کليدهای سمت باال و پايين

   به چپ  يا راستسربرای حرکت دادن کر  کليد های سمت چپ و راست

Hand on کی پد تور از طريقوفرمان دادن به م  LCP  

Off  متوقف نمودن موتور  

Auto on   به درايو داده شودفرمان ها از طريق شبکه يا ورودی ها.  

Reset  ريست کردن فالت ها  

Cancel and back  زگشت و برای انصراف به کار می رودبرای با.  

 

در خط دوم از .  را فشار دهيد Main Menuبه منظور تغيير يک پارامتر، ابتدا کليد 

با استفاده از کليدهای جهت باال و .  ظاهر ميگردد Main Menu ، عبارت LCDنمايشگر 

  . پايين، گروه پارامتر مورد نظرتان را انتخاب نماييد

دوم از در اين حالت ، در خط   را فشار دهيد OKمتری مورد نظر، کليد بر روی گروه پارا

  . نمايشگر نام گروه پارامتری و در قسمت پايين صفحه اولين پارامتر آن گروه ديده ميشود
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با استفاده از کليد های سمت باال و پايين پارامتر مورد نظر خودتان را پيدا کنيد، روی آن 

OKکنيد  .  

  . ک کرسر، شروع به چشمک زدن روی مقدار پارامتر ميکنديک نمايشگر يا ي

با استفاده از کليدهای سمت راست و چپ ميتوانيد کرسر را حرکت دهيد با کليدهای سمت 

  .  مقدار جديد را تاييد کنيدOKپارامتر را تغيير دهيد و با کليد باال و پايين مقدار 

  . ها ، به عقب برگرديد ميتوانيد  در بين منو  Backبا استفاده از کليد 

 ميتوانيد اطالعاتی در مورد آن  info، با استفاده ازکليد .هر زمان وارد يک منو می شويد

  . يک پارامتر خاص ، بدست بياوريدگروه پارامتر يا در مورد

 

  گروه های اصلی پارامترها 
 دسته  گروه پارامتری مختلف33  در FC302 پارامترهای مورد استفاده در درايو هکلي

هر گروه از پارامترها وظيفه ی خاصی دارد که در جدول زير مختصرًا . بندی شده است

  . توضيح داده می شود

  گروه پارامتر  توضيح

 نوع نمايش مقاديربر روی -تنظيمات اوليه درايو

LCD 

0-**  

  **-1  پارامترهای مرتبط با موتور و بار

  **-2   ترمز مکانيکی - dcترمز

  **-3  ب های حرکتسرعت ها و شتا
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  **-4   هايتهشدارها و محدود

  **-5  تنظيم ورودی ها و خروجی های ديجيتال

  **-6  تنظيم ورودی ها و خروجی های آنالوگ

 **-7   و کنترلرPIDپارامترهای 

 **-8  پارامترهای مربوط به ارتباطات و بردهای توسعه

 **-profibus 9تنظيمات برای ارتباط 

 **-CAN field bus 10باطتنظيمات برای ارت

 **-com.1 11رزرو شده برای 

 **-Ethernet 12تنظيمات برای شبکه 

 **-13  توابع الجيک کاربردی

 **-14  توابع خاص

 **-15   سخت افزار و نرم افزار–اطالعات درايو 

 **-16  1جدول ديتا برای ارتباطات

 **-17  فيدبک موتور و انکودر

 **-18  2ات جداول ديتا برای ارتباط

 **-Closed Loop 20حلقه بسته 

Extended closed Loop  21-** 

 **-22 1توابع کابردی 

 **-23  توابع وابسته به زمان

 **-24  2توابع کاربردی 

 **-cascade 25 کنترلر

 **-26  برد توسعه ورودی و خروجی آنالوگ

 **-29   به آبتوابع مورد استفاده برای کاربردهای مربوط
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 **-30  نظيم خاصت

 **-Mco 32تنظيم اوليه

 **-Mco 33 تنظيمات پيشرفته

 **-Mco  34جداول ديتا برای 

 **-35  برد توسعه ی سنسور ورودی

 **-I / O 36بردهای توسعه 

  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
 اين.   است 22-14استفاده از پارامتر , روش اول برای بازگشت به تنظيمات کارخانه ای 

مقدار اين پارامتر .   قرار دارد normal operation=0پارامتر در حالت عادی بر روی

بعد تغذيه درايو را قطع .  را بزنيد  ok  قرار دهيد و کليد initialisation=2را بر روی 

دوباره تغذيه ورودی درايو را وصل کنيد .  خاموش شود  Lcdکنيد و صبر کنيد تا صفحه 

  های درايو و اغلب تنظيمات درايو به تنظيمات کارخانه  setupمامی ت.   تا روشن شود 

  . ای بازنشانی خواهد شد 

تمامی , در اين روش . روش بهتری برای بازگشت به تنظيمات کارخانه ای وجود دارد 

ابتدا تغذيه . به مقادير کارخانه ای بازنشانی خواهد شد ) همه پارامترها ( پارامترهای درايو 

 و  main menu  و  statusبعد  کليدهای . را قطع کنيد تا درايو خاموش شود درايو 

ok  پارامترها بازنشانی .   را همزمان فشار دهيد و برق ورودی درايو را وصل کنيد

  . ميشود 
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  **- 0منوی صفر
 ، تنظيمات LCD اين گروه از پارامترها، مربوط  به نوع نمايش مقادير بر روی صفحه 

  .درايو، تنظيم کليدهای روی کی پد و پسوورد را شامل ميشوداوليه 

  . مهم ترين پارامترهای اين گروه در جدول زير می باشد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

0= English01-0  زبان دستگاه 

1= Hz 02-0  واحد مورد استفاده برای سرعت موتور  

  03-0  ی آمريکايیانتخاب بين واحد بين المللی يا واحدها= 0بين المللی

1= setup 1  مجموعه 5انتخاب پارامترها از بين  setup 0-10  

1= setup 1  تا مجموعه    5کدام مجموعه ازsetup11-0   ويرايش گردد  

0= Not Linked Setup  12-0  .مورد استفاده به کدام مجموعه پارامترمتصل است  

1617 = speed  در خط اولLCD20-0  نشان داده ميشود چه پارامتری  سمت چپ  

1614= motor current در خط اولLCD 21-0  وسط چه پارامتری نشان داده ميشود  

1610=motor power
   سمت راست ، چه پارامتری نشان داده LCDدر خط اول 

  .می شود

0-22  

1613=motor 

frequency

  23-0   چه پارامتری نشان داده ميشودLCDدر خط دوم از 

0=None خط سوم از درLCD24-0  . چه پارامتری نشان داده ميشود 

0=disable فعال يا غير فعال کردن کليدHand on40-0  . روی کی پد 
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0=disable فعال يا غير فعال کردن کليدoff41-0   روی کی پد 

1=Enableفعال يا غير فعال کردن کليدAuto on 42-0   روی کی پد 

1=Enableدن کليد فعال يا غير فعال کرReset 43-0   روی کی پد 

0= No copy کپی کردن پارامترها بهLCD50-0   يا بر عکس 

0=No copy انتقال پارامترهاازsetup مورد استفاده به ساير setup 51-0  ها 

 Main 0-60پسوورد برای دستيابی به منوی اصلی عدد

0= Full61-0  دسترسی به منوی اصلی بدون پسوورد 

 quick  0-65 وورد برای دستيابی به منوی سريعپسعدد

0=Full66-0  دسترسی به منوی سريع، بدون پسورد 

 67-0  پسوورد برای دستيابی به باسعدد

 safety 0-68 پسوورد برای دستيابی به پارامترهایعدد

0=disable فعال يا غير فعال کردن پسوورد برایsafety 0-69 
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 **-1منوی
 استفاده از درايو ه نحو 00-1پارامتر . رامترهای موتور و بار در اين بخش تنظيم ميگرددپا

  . را نشان ميدهد.. برای کنترل سرعت يا کنترل گشتاور و 

پارامتر . گرددمي تنظيم open Loop speed control  در حالت ودر اين راهنما ، دراي

 v/fروش . رل برداری را مشخص ميکند و کنتV/f  نيز روش کنترلی درايو از لحاظ 1.01

 از خروجی تا زمانی ه برای جاهايی استفاده ميشود که درايو به مقدار جريان گذرندu/fيا 

به اين معنی که ميتوانيد يک يا دو . که از حد ماکزيمم خود فراتر نرود واکنشی نشان نميدهد

ا چند تا از آن ها را از يا چند موتور را به يک درايو متصل و هر زمان الزم شد يکی ي

 1.01پس پارامتر .  اما روش های کنترل برداری ، دقيق تر و بهتر است .درايو جدا کنيد

 هستند قرار دهيد فلو که کنترل برداری ولتاژ و کنترل برداری  2 يا 1را ميتوانيد بر روی 

يار درايو در روش های برداری با استفاده از اتوتيون ، مشخصات دقيق موتور در اخت. 

  . فقط يک موتور ميتواند به درايو متصل باشددر يک زمان قرار ميگيرد و 

  

برای بارهای مثل نوار .  در مورد نوع گشتاور اعمالی به موتور بحث ميکند1.03پارامتر 

نياز ... نقاله و باالتر و آسانسور، از گشتاور ثابت استفاده می شود ولی بارهای فن و چپ و 

 درايو به ژنراتور وان ثابت نيز در جاهايی که باروبارهای با ت. غير دارندبه گشتاور مت

  . متصل شده اند کاربرد دارد
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يعنی گشتاور ثابت تنظيم    0 ، روی  و آسانسور  را برای يک باال بر1.03پس پارامتر 

  . نماييد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

0=speed 

open loop 

 00-1  اورنوع کنترل از نظر سرعت يا گشت

1=vvc+   روش کنترلی درايو از نظر ولتاژ و

  فرکانس

1-01  

0=constant 

torque  

 03-1  نوع گشتاور

0=high  04-1  مد اضافه بار  

 10-1  نوع موتور آسنکرون=0

1=standard 11-1  مدل موتور 

  

  

استفاده در اينجا ما از آسنکرون .  نوع موتور متصل به بار را تعيين کنيد 10-1 در پارامتر

     0= 10-1کرده ايم

های مربوط به موتور می باشد که بر روی پالک ر پارامت25-1  تا 18-1پارامترهای 

پارامترهای موتور را به درايو بدهيد و با استفاده از اتوتيون . موتور قابل دسترسی است

)AMA ( را  35-1  تا 30-1  مقادير ديگر از پارامترهای موتور که از 29-1در پارامتر 

  . با استفاده از اتوتيون محاسبه کنيد
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 که تلفات آهنی موتور را نشان می دهد معموًال به صورت دستی وارد می  1.36پارامتر 

  و اگر در جدول مشخصات موتور يافت نشد مقدار پيش فرض  را تغيير ندهيد . شود

  

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

  KW(  1.20(توان نامی موتور  از روی پالک موتور

  HP(  1.21(توان نامی موتور اسب بخار  از روی پالک موتور

  V(  1.22( نامی موتورولتاژ  از روی پالک موتور

  Hz(  1.23( نامی موتورفرکانس  50

  In) A(  1.24جريان نامی موتور   از روی پالک موتور

  RPM(  1.25(سرعت موتور در بار نامی   از روی پالک موتور

2=reduced  دن موتور و درايواتوتيون کر)AMA(  1.29 

 1.30  مقاومت اهمی استاتور  اتوتيون

 1.31  مقاومت اهمی روتور  اتوتيون

 1.33  رآکتانس نشتی استاتور  اتوتيون

 1.34  رآکتانس نشتی روتور  اتوتيون

 1.35  رآکتانس موتور  اتوتيون

 1.36  تلفات آهنی موتور  .تغيير ندهيد

  

  

بارهايی مثل نوار نقاله ، پمپ . ه موتور را مشخص ميکند نوع بار متصل ب 67-1پارامتر 

  .  ميگويندpassiveو فن، را بارهای 
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  .  می نامندactiveبارهايی هم چون آسانسور ، جرثقيل و باالبر را بارهای 

        active = 1=67-1 پس

و يک آسانسور .  عملکرد درايو در زمان استارت را مشخص ميکند 72-1همچنين پارامتر 

زيرا بار دارای گشتاور معکوس . جرثقيل ، نميتوان در ابتدای استارت، بار را رها کرد

 را dcاست و بايد به محضی باز شدن ترمز مکانيکی و حتی قبل از آن ترمز با تزريق 

  .  را بر روی صفر يا يک تنظيم کنيد72-1پس پارامتر . فعال کنيد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

  50-1  کردن موتور در سرعت صفرمغناطيسه   100%

 62-1  مقدار جبران لغزش موتور 100%

1=active 67-1  نوع بار از لحاظ اکتيو و پسيو بودن  

1=dc brake   ترمز –تابع زمان استارت dc 1-72  

4=trip حرارتیفعال نمودن حفاظت اضافه بار 

  موتور 

1-90 
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  **.2رامترهای گروه  پا
هم چنين  .  در اين بخش تنظيم می گرددdcوط به ترمز با تزريق جريان پارامترهای مرب

  .پارامترهای مربوط به ترمز مکانيکی و مقاومت ترمز نيز در همين منو قرار دارد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

  01-2   تزريقی نسبت به جريان نامیdcدرصد جريان  %50

1 sec  ان يمدت زمان اعمال جرdc02-2  ن برای ترمز کرد  

0.5 Hz   فرکانس شروع تزريقdc 04-2   در توقف  

  10-2  مقاومت ترمز فعال گردد  1

بستگی به توان درايو 

  دارد

  11-2  مقدار مقاومت اهمی مقاومت ترمز

بستگی به توان درايو 

  دارد

  kw 2-12توان مقاومت ترمز  حداکثر 

  20-2  تجريان موتور در زمان آزاد شدن ترمز مکانيکی در استار %100

0.5 Hz 22-2  سرعت موتور در زمان توقف، موقع بسته شدن ترمز 

  23-2  تاخير در بسته شدن ترمز در توقف 0

  24-2فاصله زمانی از زمانی که موتور می ايستد تا موقع بسته شدن  0
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  ترمز

0.2 sec 25-2  مدت زمان مورد نياز برای باز شدن ترمز در استارت  

  

  

  

  

 **.3پارامترهای گروه 
 . سرعت ها و شتاب های حرکت ، در اين منو پارامتردهی می شود

 پارامتر  توضيح  تنظيم شود

Hz 01-3  واحد سرعت و واحد فيدبک سرعت 

 02-3  حداقل سرعت  0

50 Hz  03-3  حداکثر سرعت 

رايه تنظيم آ

  گردد

 در آن بر حسب  7 تا 0پارامتر است که سرعتهای  زير  8يک آرايه شامل 

  . ميشوددرصد بيان

3-10 

4 Hz فرمان  سرعت Jog 3-11 

2=S-ramp  نوع منحنی شتاب S-ramp constant time= Ramp 1  3-40 

3.5  sec  مدت زمان شتاب مثبت اصلیAcc 3-41

3.5  sec  مدت زمان شتاب منفی اصلیDec  3-42

acc 3-45مدت زمان شتاب اوليه در ابتدای   50%

46-3   شتاب مثبت اصلیمدت زمان شتاب در انتهای  50%
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47-3  شتاب در ابتدای شتاب اصلی منفی 50%

48-3  شتاب در انتهای شتاب اصلی منفی  50%

  

  

  از سرعت مختلف 8 يک پارامتر انديس دار است که در آن ميتوانيد  10-3پارامتر 

preset Ref 0  تا  preset Ref 7سرعت انتخابی توسط ترمينال .  را مقدار دهی کنيد

  .  طبق جدول زير تعيين خواهد شد33  و 32 و  29ای ورودی ه
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  به عنوان  33  و 32  و 29 ، ترمينالهای   15-5 و  14-5 و  13-5 در پارامترهای 

bit 0     و bit 1 و  bit 2  سرعت متفاوت مقدار دهی خواهد شد8 برای انتخاب  .  

 29ترمينال 

Bit0 

 32ترمينال 

Bit1  

  33ترمينال 

Bit2  

  سرعت انتخابی  سرعت انتخابی

 Preset ref 0  سرعت صفر 0  0  0

  Preset ref 1  1سرعت  0  0  1

  Preset ref 2  2سرعت  0  1  0

  Preset ref 3  3سرعت  0  1  1

  Preset ref 4  4سرعت  1  0  0

  Preset ref 5  5سرعت  1  0  1

  Preset ref 6  6سرعت  1  1  0

 Preset ref 7 7سرعت   1  1  1

  

  

  

  



 تعميرات انواع درايو   Farsidrive.blogfa.com                           09132211861مهندس محمديان     

  

  

  

  **.4رمترهای گروه پا
و در درايو و هم چنين اعالم هشدار ... ه منظور محدود کردن سرعت ها و جريان ها و ب

 .آالرم، پارامترهای اين گروه تنظيم ميگردد

 

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

هر دو جهت = جهت چرخش موتور 2

  مجاز

4-10 

 12-4  حداقل سرعت موتور  0

60 Hz  14-4  حداکثر سرعت موتور 

 16-4  محدود کردن گشتاور حداکثر  %150

 18-4  محدود کردن جريان خروجی حداکثر  %150

%5 x In  50-4 اعالم هشدار در مورد کم بودن جريان 

2=trip 1sec  58-4  خطای قطع فاز خروجی درايو 
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 **.5پارامترهای منوی 
مهم ترين  . ورودی و خروجی های ديجيتال را در اين بخش پارامتردهی می نماييم

  . پارامترهای اين بخش شامل موارد زير است

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

0=PNP  مد ورودی ديجيتال-  PNPيا  NPN 5-00 

1= out put  ی به عنوان خروج 27 تعريف ترمينال 

  ديجيتال 

5-01  

0= input   02-5   به عنوان يک ورودی 29تعريف ترمينال  

  Forward 5-10وان  به عن 18تعريف ترمينال   12

  Reverse  5-11 به عنوان19تعريف ترمينال   13

  به عنوان 29تعريف ترمينال   16

Preset speed select bit 0 

5-13  

  به عنوان 32تعريف ترمينال   17

Preset speed select bit 1  

5-14  

  به عنوان 33تعريف ترمينال  18

Preset speed select bit 2  

5-15 

 19-5 برای حفاظت درايو و به  37 ترمينال 3
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  .  استفاده گرددsafe stopمنظور 

2=drive ready  به عنوان خروجی فالت تعريف 27ترمينال 

  . شود

5-30 

32=Brake 

 

 در اين Relay 2  و  Relay 1رله های 

رامتر ااين پ. پارامتر، مقدار دهی ميشوند 

  .آرايه است و چندين انديس دارد

Relay 1 = مکانيکیترمز 

  

5-40 

 2 و  1 تاخير در وصل شدن رله های  0

  . ارايه است

5-41 

    2  و 1 تاخير در قطع  رله های 0

  .آرايه است

5-42 

  

  

 **.6پارامترهای منوی 
تنظيم ورودی ها و خروجی ها .  در مورد ورودی ها و خروجی های آنالوگ است 6منوی 

  . پارامتردهی می گردد، نوع، مقدار، و کاربرد آن ها در اين بخش 
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 **.14پارامترهای خاص 
  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

بستگی به سايز درايو 

  دارد

 فرکانس سوئيچينگ

10kHz  

14.01 

 14.20   اتوماتيک= مد ريست درايو    2

1 sec   مدت زمان ری استارت اتوماتيک بعد از

  خطا

14.21 

1 = Enable   14.35   زير بار موتورتوقفجلوگيری از 
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 ساير درايوهای ساخت دانفوس
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   MCT 10استفاده از نرم افزار 

  نيز  ميتوان برای  MCT 10از نرم افزار  , عالوه بر کی پد موجود بر روی درايو 

  . پارامتردهی درايوهای دانفوس استفاده نمود 

  . د نمايی از اين نرم افزار را نشان ميده,شکل زير 
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راهنمای فارسی انواع اينورترهای صنعتی  تکفاز و سه 
  :فاز در آدرس 

Farsidrive.blogfa.com 

  

  مهندس محمديان  

09132211861  

  تعميرات انواع درايو د ر اصفهان 

  قبول سفارش تعمير از سراسر ايران 


