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  تنظیمات پورت ارتباطیHMI  سریP5:  

با اینورتر، در  HMIتنظیمات نرم افزاری ارتباط  می باشد. برای FATEKشرکت  P5برای برنامه نویسی مانیتور  FvDesiner نرم افزار

 را انتخاب کنید.  Linkگزینه  Systemنرم افزار، از قسمت  Project Explorerپنجره 

 

می باشد.در صفحه باز شده برای  Add/Delete/Edit، صفحه جدیدی باز می شود که شامل آیتمهای  Linkبا کلیک کردن روی 

 باز می شود. Edit Link Propertyکنید و صفحه  کلیک Addروی  Linkایجاد  

 

مراحل زیر را انجام می  RS485با اینورتر از طریق پورت  P5برای تنظیمات ارتباط مانیتور سری  Edit Link Propertyدر صفحه 

 دهیم.
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 را انتخاب کنید.  (Serial)، اینترفیس سریال Linkدر قسمت  -

 MODBUS RTUانتخاب نموده و پروتکل مربوطه را روی  MODBUS IDAرا   (Manufacturer)کارخانه سازنده -

 تنظیم کنید. 

 

 

 

  Modbus RTUانتخاب 

 Baudrateتنظیم 

  اینترفیس سلایر

 آدرس اینورتر

 نام اینورتر

  Parity تنظیم

Data bits 

Stop bits 
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- COM3,COM4  مربوط به پورت ارتباطیRS-485  درHMI  .می باشد 

 Interfaceدر قسمت  Prity,Data bit,Stop bitو تنظیمات سرعت تبادل دیتا و تنظیمات  COMتنظیم پورت  -

Settingجام می شود.، مطابق شکل ان  

آدرس اینورتر را از پارامتر  Station Number، یک نام برای اینورتر انتخاب و در قسمت  Device Nameدر قسمت  -

I60 (Inverter Number)  اینورترLS .مینویسیم 

اگر مقدار  HMIبرنامه و اینورتر باید یکسان باشد. برای مثال در  HMIقابل تغییر بوده و برای   Baud rateالزم به ذکر است، رنج 

Baud rate  باید تنظیم شود. 9600انتخاب شود، در اینورتر نیز مقدار  9600برابر 

  برنامه نویسیHMI  سریP5: 

 را انتخاب کرده و در محیط برنامه قرارمی دهیم.  Toolbox ،Numeric Input/Display، از منوی  HMIبرای برنامه نویسی 
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 باز می شود. Numeric Input/Display Propertiesپنجره  Numeric Input/Displayبا دابل کلیک کردن روی 

 :نوشتن در حافظه اینورتر 

 ، برای فرمان دادن به اینورتر )نوشتن بر روی حافطه اینورتر( ، قسمت  Numeric Input/Display Propertiesدرپنجره 

Monitor Address   را کلیک کرده و در قسمتType ،4XS  ( S  مخففSingle Write  را انتخاب می کنیم. در )می باشد

را می زنیم که  Allow Inputکلیک می کنیم. تیک مربوط به  Enter، آدرس پارامتر اینورتر را نوشته و روی Addressقسمت 

 مقدار دهی نماییم.  HMIبتوانیم از 

، Typeدر قسمت  Monitor Addressباشد. بنابراین برای  هگز می LS  ،0X0005برای مثال آدرس پارامتر فرکانس برای اینورتر 

4xS  را انتخاب کرده و در قسمتAddress، 5   را می نویسیم . در نتیجه آدرس نشان داده شده درMonitor Address  برابر

4xS5  .می باشدAllow Input  را جهت مقدار دهی ازHMI .تیک می زنیم 
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حساب می شود، بنابراین برای تنظیم فرکانس  0.01، از آنجاییکه مقدار فرکانس تنظیمی با ضریب LSبرای نوشتن فرکانس در اینورتر

10HZ  در  1000از طریق شبکه مدباس ، باید مقدارHMI  10وارد شود تا فرکانس اینورتر برابرHZ .شود 

 

با   انتخاب می کنیم. Toolboxا از منویر 0X0006  ،Numeric Input/Display با آدرس پارامتر  LSکردن اینورتر  Runبرای 

، آدرس  Monitor Addressباز می شود. در قسمت  Numeric Input/Display Propertiesدابل کلیک روی آن صفحه 

4XS6  را انتخاب کرده و تیک مربوط بهAllow Input  .را می زنیم که بتوانیم مقدار دهی نماییم 
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 ی فوروارد، ریورس و استوپ کردن اینورتر به صورت زیر می باشد:برا HMIمقدار تنظیم شده از روی 

   HMIمقدارتنظیمی در   RUNفرمان 

    2 فوروارد

 4 ریورس

   1 استوپ

 

 :خواندن از حافظه اینورتر 

 Numericرا انتخاب کرده و با دابل کلیک روی آن پنجره   HMI ،Numeric Input/Displayجهت خواندن پارامتر اینورتر از 

Input/Display Properties  باز می شود. در قسمتMonitor Address ،Type   3راX  را انتخاب می کنیم. آدرس پارامتر

 نوشته می شود که در ادامه  با ذکر مثال توضیح داده شده است.  Addressاینورتر در قسمت 
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در قسمت  Monitor Addressمی باشد. بنابراین برای هگز  LS  ،0X0007برای اینورتر  ACC Timeبرای مثال، آدرس پارامتر 

Type ،3x  را انتخاب کرده و در قسمتAddress، 7  را می نویسیم . در نتیجه آدرس نشان داده شده درMonitor Address 

 می باشد.  3x7برابر 

 

  تنظیمات پارامترهای مدباس اینورترLS  مدلIG5A : 

 شده در اینورترمقدار تنظیم  نام پارامتر اینورتر

DRV 3 (RS485) 

FRQ  7  (RS485) 

I59   (Modbus –RTU) 0 

I60 Inverter Station Number  

I61 Baudrate (3=9600) 

I65 (Parity : None , Stop bit: 1) =0 
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 در جدول زیر نشان داده شده است. IG5Aبرای نمونه، آدرسهای ارتباطی پارامترهای اینورتر 

 

 از انتخاب شما، در صورت نیاز به آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید. با سپاس


