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  مقدمه
 کيلو وات  55 کيلو وات تا 0.4، در رنجهای قدرت از Teco ساخت شرکت تايوانی N310درايو 

  .  ولت سه فاز موجود می باشد 400 ولت تک فاز و سه فاز و 200با ولتاژهای ورودی 

د می گردد و توان های باالتر ، همگی سه فاز  کيلو وات تولي2.2مدل های تکفاز حداکثر تا قدرت 

  . هستند 

       اين درايو، برای کار با موتورهای آسنکرون و برای کاربردهای معمولی و استاندارد، به کار

  . می رود 
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 عدد ورودی ديجيتال ، دو ورودی آنالوگ ، يک خروجی رله ای ، يک 6 دارای N310درايو 

 يک عدد پتانسيومتر نيز  .وری کلکتور باز و يک خروجی آنالوگ می باشدخروجی ديجيتال ترانزيست

  . بر روی کی پد وجود دارد که برای کنترل سرعت ، می توان از آن استفاده نمود
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  گروه های اصلی پارامترها 
جدول زير، نام هر گروه و نوع . پارامترهای اين درايو، در چهارده گروه مختلف، قرار گرفته است 

  . رامترهای هر کدام را معرفی می نمايد پا

  گروه پارامتر  توضيح

  00  پارامترهای اصلی و اوليه

  01  تعريف عملکرد ورودی و خروجی های ديجيتال 

  02  تعريف عملکرد ورودی و خروجی های آنالوگ

  03  سرعت های پله ای پيش تنظيم

  04  پارامترهای مربوط به استارت و توقف

  v/f 05 پارامترهای منحنی

  06  پارامترهای موتور

  07  پارامترهای حفاظتی

  08  پارامترهای ارتباط سريال

  PID 09پارامترهای کنترلر 

  10  پارامترهای کمکی

  11  پارامترهای صفحه نمايش کی پد

  12  اطالعات درايو و بازگشت به تنظيمات کارخانه

  Auto Run  13پارامترهای
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  کنترل پانل 
برای مشاهده مقادير و هم چنين برای ويرايش پارامترها،    N310  بر روی درايو از پانل موجود

  .استفاده می شود

  

.  پنج رقمی و هفت عدد کليد به اضافه يک پتانسيومتر، بر روی پانل قرار داردLED يک نمايشگر 

  . جدول زير، عملکرد کليد های موجود بر روی پانل را معرفی می نمايد 
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  کليد  عملکرد

 Run/Stop  فرمان حرکت و توقف موتور، از طريق کنترل پانل درايو

 FWD/REV  تغيير جهت چرخش موتور از طريق کنترل پانل درايو

ری ست نمودن فالت های درايو و در زمان پروگرام نمودن درايو نيز برای 

  حرکت کرسر به طرف چپ

Reset 

شردن اين کليد و روشن با ف. برای ورود به مد پارامتردهی استفاده می شود

 بر روی صفحه، می توانيد به پارامترهای درايو دسترسی Funشدن چراغ 

  .پيدا کنيد

Dsp/Fun 

برای کاهش و افزايش سرعت و هم چنين برای حرکت در بين پارامترها و 

  هم چنين برای تغيير مقدار پارامترها 

کليد های جهت 

 باال و پايين

 کليد را فشار دهيد، محتوای عددی درون بر روی هر پارامتر، اگر اين

پارامتر، ديده می شود می توانيد با کليد های باال و پايين، مقدار پارامتر را 

  .گردد save تغيير دهيد و دوباره اين کليد را فشار دهيد تا مقدار جديد 

Read/Enter 

  

 

 می توانيد کليد Read/Enterدرصورتی که  قصد تغيير در مقدار پارامتر را نداريد به جای کليد 

Dsp/Fun را فشار دهيد تا از پارامتر خارج شود  .  

.  را فشار دهيد Dsp/Funپارامترها را تغيير دهيم ، ابتدا کليد قصدداريم به طور مثال ، يکی از 

با استفاده از .  بر روی صفحه ظاهر شود 00.00 بر روی پانل بايد روشن و پارامترFunچراغ 

ی توانيد عدد چشمک زن  روی صفحه را جابجا کنيد و با کليد های جهت باال و پايين  مResetکليد 

وقتی به . ، مقدار هر کدام از چهار کاراکتر را تغيير دهيد تا به پارامتر مورد نظر دست پيدا کنيد

 را فشار دهيد، مقدار عددی درون آن پارامتر، Read/Enterپارامتر مورد نظر رسيديد، کليد  

 می توانيد مقدار جديد را تنظيم Resetاين بار نيز با کليد های جهت باال و پايين و .  خواهد شدظاهر

  . نماييد 

 خواهد شد و  save  را در اين حالت فشار دهيد ، مقدار جديد در پارامتر  Read/Enterاگر کليد

  . شدن ، از پارامتر خارج می شويد save را بزنيد، بدون  Dsp/Funليد  کاگر
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  00گروه پارامترهای 
جدول زير به . پارامترهای اصلی و اوليه مربوط به کنترل درايو و فرمان در اين گروه، جای دارد 

  . معرفی اين پارامترها می پردازد

  پارامتر  توضيح

  انتخاب روش کنترلی درايو

   v/f  روش= 0

 (vector)روش کنترل برداری = 1

00-00  

  v/f  01-00نحنی انتخاب يک الگو برای م

  انتخاب مرجع فرمان اصلی برای درايو

  فرمان از طريق صفحه ی پانل درايو= 0

فرمان حرکت و توقف و جهت چرخش  از طريق ترمينال های ورودی = 1

  درايو

  فرمان از طريق ارتباط سريال و شبکه= 2

  فرمان از طريق برد توسعه= 3

03-00  

  00-04  انتخاب مرجع فرمان کمکی

  مرجع انتخاب سرعت اصلی

  تعيين سرعت توسط کليد های روی پانل= 0

  تعيين سرعت توسط پتانسيومتر روی درايو= 1

 AI1تعيين سرعت توسط ورودی آنالوگ = 2

 از طريق ترمينال های down و upتنظيم سرعت توسط ورودی های = 3

  ورودی ديجيتال

  ريال و شبکه تعيين سرعت از طريق ارتباط س= 4

05-00  

  00-06  مرجع انتخاب سرعت کمکی 
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  00-07  حداکثر فرکانس خروجی درايو 

  00-08  حداقل فرکانس خروجی درايو

  00-09   افزايش سرعت-1مدت زمان شتاب مثبت 

  00-10  کاهش سرعت -1مدت زمان شتاب منفی 

  00-11   راستگرد-و چپگرد   Runانتخاب نوع عملکرد ورودی های 

  Jog 12-00فرکانس 

  Jog 13-00مدت زمان افزايش سرعت  درحالت 

  Jog 14-00مدت زمان کاهش سرعت در حالت 
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 در مورد نحوه عملکرد ورودی های ديجيتال که برای فرمان های راستگرد و    00 -11پارامتر 

م کنيد دو اگر اين پارامتر را بر روی صفر تنظي.  استفاده می شوند تنظيم می شود  Runچپگرد و 
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 را فعال کنيد، Forward بايستی برای درايو تعريف گردد، اگر Reverse و Forwardورودی 

فعال شدن هر دو وردی باهم می تواند .  را فعال کنيد چپگرد می چرخدReverseراستگرد و اگر 

  . ايجاد خطا کند

 و يکی ديگر Run-Stopاگر اين پارامتر بر روی يک تنظيم شود يکی از ورودی ها ، به صورت 

  .  تعريف شودForward-Reverseاز ورودی ها بايد 

 .  بر روی دو تنظيم شود حالت ورودی سه سيمه انتخاب می گردد 00 -11درصورتی که پارامتر 

  

 چپگرد و يکی از ورودی ها به عنوان -در حالت سه سيمه ، يک ورودی به عنوان ورودی راستگرد

Run و يک ورودی به عنوان STOP تعريف می شود  .  
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  01گروه پارامتری 
  . ورودی ها و خروجی های درايو  را در اين گروه ، تعريف کنيد 

0=Forward  تعريف عملکرد ورودی ديجيتالS1 00-01  

1= Reverse   تعريف عملکرد ورودی ديجيتالS2 01-01  

2= Speed 0  تعريف عملکرد ورودی ديجيتالS3 02-01  

3= Speed 1 ريف عملکرد ورودی ديجيتال تعS4 03-01  

4=Speed 2  تعريف عملکرد ورودی ديجيتالS5 04-01  

20=Request  تعريف عملکرد ورودی ديجيتالS6 05-01  

10 ms  01-06  ورودی هامدت زمان اسکن شدن  

 تعريف downو up اگر دو تا از ورودی ها را به عنوان  0

ند و فعال شدن  سرعت را زياد می کupکنيد فعال شدن 

downسرعت را کم می کند .  

07-01  

روش نگهداری فرکانس و فعال يا غيرفعال شدن ورودی   0

 . توضيح داده شد01-07 که در پارامتر down و upهای 

08-01  

1= fault  تعريف عملکرد رله خروجیRy1 09-01  

0=Run  تعريف عملکرد ترانزيستور خروجیTR1  10-01  

را در اين پارامتر، تعيين کنيد به محض اگر يک فرکانس  0

اينکه فرکانس خروجی درايو به اين سرعت برسد، يک 

  .خروجی عمل می کند

11-01  

    تعيين01-11يک محدوده باند را برای سرعت پارامتر   2

  . می کند 

12-01  

   يا  NO(Normally Open) می توانند S5 تا S1ورودی های   00000

NC(Normally closed)  تعريف شود.  
14-01  
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  به طور پيش فرض برای انتخاب هشت فرکانس از پيش تنظيم شده S5  و S4 و S3ورودی های 

  .  تنظيم می گردند به کار می رود03-08تا  03-01که در پارامترهای 

 می توان هشت فرکانس S5 و S4 و  S3   طبق جدول زير، بافعال يا غير فعال نمودن ورودی های

  .  نمودرا انتخاب

S3  

Speed0

S4  

Speed1 

S5  

Speed2 

  پارامتر  سرعت

0 0 0 Preset Speed 0 01-03  

1  0  0  Preset Speed 1 02-03  

0  1  0  Preset Speed 2 03-03  

1  1  0  Preset Speed 3 04-03  

0  0  1  Preset Speed 4 05-03  

1  0  1  Preset Speed 5 06-03  

0  1  1  Preset Speed 6 07-03  

1  1  1  Preset Speed 7 08-03  
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  02گروه پارامترهای 
ورودی های آنالوگ و خروجی آنالوگ  موجود بر روی درايو را می توان توسط پارامترهای گروه 

  .  پيکر بندی نمود02

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

 AI 2 و AI 1ورودی های  . AI 2 و AI 1نوع ورودی برای   0

   و محدوده هر کدام نيز تعريفمی توانند ولتاژ يا جريان باشند 

  . می گردد

00-02  

100 ms   مدت زمان اسکن شدن ورودیAI 1 01-02  

  AI 1 02-02ضريب برای ورودی %  100%

  AI 1 03-02 برای ورودی dcمقدار باياس %   % 0

0=Positive پالريته باياسdc برای ورودی AI 1 04-02  

0= PID 

feedback 

  AI 2 06-02نالوگ تعريف عملکرد ورودی آ

100 ms  مدت زمان اسکن شدن ورودیAI 2 07-02  

  AI 2 08-02ضريب برای ورودی %  100%

  AI 2 09-02 برای ورودی dcمقدار باياس %   % 0

0=Positive پالريته باياسdc برای ورودی AI 2 10-02  

فرکانس 

 0=خروجی 

 FM+تعريف خروجی آنالوگ 

  ری را نشان می دهد چه متغيFM+ خروجی  آنالوگ 

12-02  

  FM 13-02+  ضريب برای خروجی آنالوگ%   100%

  FM 14-02+  برای خروجی آنالوگ dcباياس %   0%

0=Positive  انتخاب پالريته باياسdcبرای خروجی    +FM 15-02  

  



Farsidrive.blogfa.com               09132211861    تعمير انواع درايو و اينورتر       مهندس محمديان  

  

   03گروه پارامترهای 
 03 را می توانيد در گروه فرکانس های از پيش تنظيم شده و مقدار شتاب هر کدام از اين سرعت ها

  . تنظيم نماييد

  پارامتر  توضيحپيش فرض 

اگر مقدار اين پارامتررا صفر قرار دهيد، برای تمامی سرعت های   0

موجود در اين گروه، يک نرخ شتاب مثبت و منفی يکسان، اعمال 

خواهد شد اما اگر مقدار اين پارامتر رايک قرار دهيد برای هر 

  . بت و منفی جداگانه تعريف می شودسرعت، نرخ شتاب مث

00-03  

5  Preset Speed 0 01-03  

5  Preset Speed 1 02-03  

10  Preset Speed 2 03-03 

15  Preset Speed 3 04-03 

20  Preset Speed 4 05-03 

25  Preset Speed 5 06-03 

30  Preset Speed 6 07-03 

35  Preset Speed 7 08-03 

   تا Preset Speed 1509-03تا   Preset Speed 8 نظيم شده سرعت های از پيش ت  
16-03  

 به طور جداگانه ، 03-01موجود در پارامترهای برای سرعت های   
  . شتاب مثبت و شتاب منفی تعريف شده است

 Acc=Acceleration=شتاب مثبت
 Dec=Deceleration=شتاب منفی

17-03  
48-03  
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  04گروه پارامترهای 
ت موتور، روش توقف موتور، عملکردهای مرتبط با استارت و توقف، ری استارت روش استار

  .  را در اين گروه، تنظيم نماييد dcاتوماتيک فالت، و ترمز به روش جريان 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0=Normal انتخاب روش استارت موتور  

  )نرمال (استارت به روش معمولی =0

 و جوی سرعت استارت همراه با عملکرد جست= 1

  موتور در حال دوران

00-04  

  تعيين نوع توقف موتور 0

  توقف با شيب منفی اضافی= 0

  قطع ارتباط بين موتور و داريو= 1

 در اين حالت، موتور و بار، آزادانه می چرخند تا زمانی 

  .که متوقف شوند

  توقف بر اساس منحنی شتاب منفی= 2

01-04  

0=Enable کليد فعال يا غيرفعال نمودن stop پانل ( روی کی پد

  )درايو

02-04  

0= stop  عملکرد درايو، پس از قطع و وصل لحظه ای برق ورودی

  .موتور متوقف شود= 0

  .موتور، دوباره به حرکت خود ، ادامه دهد= 1

 از کار نيافتد، موتور به حرکت Cpuدر صورتی که = 2

 .خود ادامه دهد

03-04  

.05 sec  ، مدت زمانی که قطع و وصل لحظه ای برق ورودی

. مجاز است و موتور می تواند به حرکت خود ادامه دهد

04-04  
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  .بيشتر از اين زمان، درايو متوقف می شود

  روش ری استارت اتوماتيک 0

فعال نمودن حالت جست و جوی سرعت برای ادامه به =0

  کار يک موتور در حال دوران

  صفراستارت معمولی از = 1

05-04  

  04-06  فاصله بين وقوع خطا تا ری ست شدن اتوماتيک  0

  04-07  تعداد دفعات ری ست شدن اتوماتيک  0

  ری استارت اتوماتيک نحوه عملکرد   0

فقط زمانی می تواند ری استارت اتوماتيک انجام شود = 0

  .  قطع باشدRunکه فرمان 

د الت وصل يا در حالت قطع باشح چه در Runفرمان = 1

  .در هر صورت، ری استارت اتوماتيک می شود

08-04  

  حرکت موتور به محض وصل شدن برق ورودی  1

  فعال نمودن = 0

  غيرفعال نمودن= 1

09-04  

 اگر در حالت 04-09مدت زمان تاخير برای پارامتر    1.8

  .صفر تنظيم شود

10-04  

380 V dc  حداقل ولتاژ باسdcق برای تشخيص قطع شدن بر 

  ) ولت 400برای يک درايو با ورودی (ورودی 

12-04  

  04-13   در استارتdc برای ترمز dcمقدار جريان %  % 50

0.5sec  مدت زمان تزريق جريانdc04-14   در استارت  

1.5 Hz  فرکانس خروجی درايو، در زمان شروع تزريق جريان

dcدر توقف   

15-04  

  04-16   در توقفdcبرای ترمز  dcمقدار جريان %  50

 17-04    در توقف  dcمدت زمان تزريق جريان   0.5
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  05گروه پارامترهای 
  .  مقدار دهی می کنيم05 را در گروه v/fپارامترهای مرتبط با منحنی 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  05-00  جبران گشتاور در فرکانس های کم% مقدار   % 10

جريان نامی موتور در نظر % 30(جريان بی باری موتور  

  )بگيريد

01-05  

  slip 02-05جبران لغزش %    25%

برابر ولتاژ ورودی درايو  (v/fحداکثر ولتاژ برای منحنی   400

  )در نظربگيريد

03-05  

  v/f 04-05حداکثر فرکانس خروجی درايو برای منحنی   50

  05-05   نقطه باالی منحنی-حداکثر نسبت فرکانس و ولتاژ%   100%

25 Hz  وسط منحنی فرکانس برای نقطهv/f  06-05  

  v/f 07-05ولتاژ برای نقطه وسط منحنی %  50%

5 Hz  حداقل فرکانس برای منحنیv/f 08-05  

  v/f 09-05ولتاژ برای نقطه پايين منحنی %  1%

0= Disabled  فعال يا غيرفعال نمودن عملکرد صرفه جويی در مصرف

  انرژی 

10-05  

  05-11  ژی ضريب و مقدار صرفه جويی در انر%  80%

  v/f 12-05فرکانس استارت منحنی   0
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   06گروه پارامترهای 
    .  تنظيم می گردد06پارامترها و مشخصات موتور، در گروه 

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

  00-06 (v)ولتاژ نامی موتور   از روی پالک موتور

  01-06 (A)جريان نامی موتور  از روی پالک موتور

  02-06 (Kw)توان نامی موتور  موتوراز روی پالک 

  03-06 (RPM)سرعت موتور در بار نامی  از روی پالک موتور

  06-04  فرکانس نامی موتور از روی پالک موتور

  06-05  فعال يا غيرفعال نمودن اتوتيون  0=غيرفعال 

  06-06  مقاومت اهمی استاتور  محاسبه توسط اتوتيون

  06-07  ی روتورمقاومت اهم محاسبه توسط اتوتيون

  06-08  امپدانس اصلی سيم پيچی موتور محاسبه توسط اتوتيون

  06-09  جريان مغناطيس کننده هسته محاسبه توسط اتوتيون

  06-10  تلفات آهنی محاسبه توسط اتوتيون

  06-11  ضريب برای جبران در فرکانس پايين  30
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  07گروه پارامترهای 
  .  و درايو ، در اين قسمت تنظيم شودپارامترهای مربوط به حفاظت موتور

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

00000  

  همگی فعال 

 در حالت های شتاب مثبت و فعال يا غيرفعال نمودن حفاظت

  شتاب منفی و حرکت نرمال و برای اضافه ولتاژ

00-07  

  07-01  مقدار مجاز اضافه جريان در زمان شتاب مثبت   200%

  07-02  ن در زمان شتاب منفیمقدار مجاز اضافه جريا  200%

  07-03  در حالت کار عادیمقدار مجاز اضافه جريان   200%

برای درايو با (مقدار مجاز اضافه ولتاژ در حالت کار عادی   760

  )ولت 400ورودی 

04-07  

1= Enable  فعال يا غير فعال نمودن حفاظت موتور در برابر اضافه بار

  حرارتی

05-07  

  07-06  وع موتور برای حفاظت حرارتیانتخاب ن 0=معمولی 

  07-07  انتخاب نوع منحنی برای حفاظت اضافه بار حرارتی 0=گشتاور ثابت 

0= Coast 

Stop 

  07-08  عملکرد درايو پس از وقوع خطای اضافه بار

0=disabled  فعال يا غير فعال نمودن خطایoL3 مربوط به اضافه بار 

  درايو و موتور

09-07  

1= Continue 

to work 

  07-10  عملکرد درايو پس از وقوع خطای اضافه بار

  07-11  حداکثر درصد مجاز برای اضافه بار % 160

0.1 sec 07-12  مدت زمان تاخير برای خطای اضافه بار  

1= Run only 07-13  تعيين عملکرد فن خنک کننده درايو  
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  09گروه پارامترهای 
نوع کنترل و تعريف فيدبک و ضرايب .  قرار دارد09روه  در گPIDپارامترهای مربوط به کنترلر 

  . را در اين بخش تنظيم نماييد ... بهره و 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  PID 00-09انتخاب روش کنترلی برای   0=غيرفعال 

  PID 01-09ضريب بهره ی فيدبک   1

  P 02-09بهره ی تناسبی %   1

10 sec 09-03  مدت زمان انتگرال  

  09-04  ان مشتق گيرمدت زم 0

0= Positive پالريتهOffset 05-09  

  PID 06-09 برای کنترلر  offsetتنظيم %  0

  PID 07-09مدت زمان تاخير فيلتر خروجی   0

0= 

Disabled 

 قطع PIDعکس العمل درايو در مواقعی که سيگنال فيدبک 

  .می شود

08-09  

  09-09   شدن سيگنالمقدار ورودی فيدبک برای تشخيص قطع% حداقل  0

1 sec 09-10  مدت زمان تاخير در اعالم قطع شدن سيگنال فيدبک  

  09-11  مقدار برای محدود کردن انتگرال%  % 100

0=Disabledدر مواقعی که سيگنال فيدبک ، ( مقدار انتگرال ، صفر شود

  .)مساوی مقدار موردنظر می شود

12-09  

  09-13  المقدار مجاز برای حاشيه خطای انتگر 0

  sleep 14-09مقدار فرکانس خروجی برای فعال نمون حالت   0

  sleep 15-09مدت زمان تاخير برای فعال شدن حالت   0

  wake up 16-09مقدار فرکانس برای فعال شدن حالت   0

  wake up 17-09مدت زمان تاخير برای فعال شدن حالت   0
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آب در ساختمان ها ، فعال ی پمپ های تامين فشار به طور مثال برا wake up  و  sleepتوابع 

  . می گردد

درطول روز، معموًال مصرف آب زياد است و موتور پمپ، معموًال با سرعت زياد می چرخد اما در 

 برای زمان نيمه شب، مصرف آب کم است و ممکن است، موتور پمپ با سرعت خيلی کم کار کند

 خروجی ، از يک مقداری کمتر می شود، درايو به حالت جلوگيری از اين حالت ، زمانی که فرکانس

sleepمی رود و زمانی که فرکانس خروجی از يک مقدار مجاز باالتر رفت، حالت wake up 

  . اجرا می گردد
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  10گروه پارامترهای 
اب فرکانس کرير و پارامترهای شت.  می توانيد تنظيم کنيد10چند تا از پارامترهای درايو را در گروه 

  .  جزء اين پارامترها هستندs-curveو منحنی 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

Reserved  10-00  نوع کارت توسعه متصل به درايو  

  جلوگيری از چرخش موتور در جهت معکوس 0

  . راستگرد مجاز است –حرکت چپگرد = 0

01-10  

 برای افزايش يا کاهش down و upاگر از دو ووردی   0

کنيد اين پارامتر، عملکرد فرکانس سرعت سرعت استفاده می 

  . می دهد    را نشان 

  .  را بزنيدEnterپس از تنظيم ، کليد = 0

  .  می گردد saveبه صورت خودکار= 1

02-10  

5 KHz فرکانس سوئيچينگ کريرigbt  03-10  

  مد به کار گيری فرکانس کرير 1

  )پمپ و فن( برای دو فازPWMمدوالسيون = 1

04-10  

  10-05  2ت زمان شتاب مثبت مد  10

  10-06  2مدت زمان شتاب منفی   10

  10-07  مقدار شتاب در ابتدای شتاب مثبت اصلی 0.2

  10-08  مقدار شتاب در انتهای شتاب مثبت اصلی 0.2

  10-09  مقدار شتاب در ابتدای شتاب منفی اصلی  0.2
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  10-10  مقدار شتاب در انتهای شتاب منفی اصلی  0.2

  10-11  1ش فرکانس پر  0

  10-12 2فرکانس پرش   0

  10-13 3فرکانس پرش   0

  10-14  محدوده باند پرش  0

0= Disabled  کاهش فرکانس کرير در صورتی کهigbt10-15   داغ کند  

  

 skip) تنظيم می شود فرکانس های پرش 10-13 تا 10-11 فرکانس هايی که در پارامترهای

frequency)برای جلوگيری از پديده رزونانس يا تشديد، در برخی فرکانس های پرش.  نام دارند 

در بعضی سرعت های خاص، موتور و مجموعه فن و يا . وسايل از جمله  فن ها ، استفاده می شود

Hvacرا 3 تا1فرکانس های پرش . اين پديده تشديد نام دارد .  شروع به لرزش شديد می کند      

وقتی فرکانس خروجی درايو ، به . يش سرعت، تعريف کنيدمی توانيد برای سه نقطه در منحنی افزا

مقدار باند مجاز برای . يکی از اين سرعت های پرش می رسد، سريعتر از روی آن عبور می کند

 15چنانچه فن مورد نظر در فرکانس .  تنظيم کنيد 10-14عبور از فرکانس پرش را در پارامتر 

 قرار Hz 2 را روی 10-14 و 15Hz را روی  10-11هرتز لرزش شديد پيدا می کند می توانيد 

  . دهيد 
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  11پارامترهای گروه 
  .  تنظيم می شود 11پارامترهای مرتبط با نمايش مقادير بر روی نمايشگر کی پد، در گروه 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

مقدار موجود در اين پارامتر، مشخص می کند که بر روی   00000

در حالت پيش فرض . ير نشان داده شودصفحه کی پد، کدام متغ

 می باشد که امکان نمايش جريان خروجی درايو، ولتاژ 00000

 وجود PID، دمای درايو، و فيدبک DCموتور، ولتاژ باس 

  ندارد 

00-11  

رابطه بين فرکانس خروجی درايو و سرعت خروجی درايو را   1800

  .تعريف می کند

01-11  

  11-02  خروجی درايونحوه نمايش سرعت    0=فرکانس 

  PID 03-11حداکثر مقدار برای نمايش فيدبک   100

  PID 04-11حداقل مقدار برای نمايش فيد بک  0

  PIDنحوه نمايش مقدار فيدبک    0

 0=عدد صحيح 

05-11  

  PID 06-11انتخاب يک واحد برای نمايش فيدبک   0
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  12گروه پارامترهای 
  پارامتر  توضيح

  12-00  )اراسب بخ(توان درايو 

  12-01  ورژن نرم افزار درايو

  12-02  آخرين سه فالت درايو

  12-03  تعداد ساعت های کارکرد درايو

  12-04  تعداد روزهای کارکرد درايو

  12-05  نحوه محاسبه مدت زمان کارکرد درايو

  

 در  اگر روی صفر باشد مدت برقدار بودن درايو ، به عنوان مدت کارکرد درايو12-05پارامتر 

 برابر يک باشد مدت 12-05اما اگر پارامتر.  قرار داده می شود12-03 و 12-04پارامترهای 

  . زمانی که درايو ، موتور را حرکت می دهد به عنوان کارکرد، محاسبه می شود
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
 را در 1150 عدد اگر.  به منظور بازگشت به تنظيمات کارخانه به کار می رود12-06پارامتر 

 برای درايو در نظر گرفته شده  و 50Hz تنظيم کنيد مقادير پارامترهای بين المللی 12-06پارامتر 

  .  در حافظه درايو، بار می شودHz 50مقادير کارخانه ای برای حالت 

  .  هرتز است 60 برای کشورهايی است که برق ورودی به درايو، 1160عدد 

  رپارامت  توضيح  تنظيم شود

  12-06  بازگشت به تنظيمات کارخانه  1150

  1-07  قفل نمودن پارامترها  0

  12-08  پسورد  65535-0
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  : راهنمای فارسی انواع درايو در آدرس 

Farsidrive.blogfa.com 

 

  تعمير انواع درايوهای تکفاز و سه فاز در اصفهان 

   ايرانقبول سفارش تعمير از سراسر

09132211861  

  مهندس محمديان 

  


