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 مقدمه 

 

خواهشککمندیم که   ،XIMA کنترل دور موتور القایی ه با تشکککر از حسککن انتخاب شککما در خرید دسککتگا 

از خدمات گارانتی این   خطر،ضکککمن نصکککبی سکککریع و کم تا مطالعه نمایید دقتبهمطالب این دفترچه را 

ه چ در این دفتر  مورداسکتفاده تخصکصکی بودن اصکطتحات و مفاهیم   علت بهشکوید.  مندبهره نیز  شکرکت

موتور القائی  درایوهای اندازیراه سککعی شککده اسککت برای افرادی که کمترین اطتعات در مورد نصککب و 

تا حد امکان، معادل انگلیسکککی مطالب و پارامترهای مهم قرار   همچنین باشکککد. مورداسکککتفاده دارند نیز 

منبعی   مائین راه به ز صککورت نیا در  واسککت تا کاربران از اصککتحات تخصککصککی مطلع گردند  شککده داده 

و    زبانغیرفارسکککیمشکککترر در اختیار کاربر و شکککرکت باشکککد. توجه کنید که این عبارات برای شکککخ   

 مفید نخواهد بود. غیرمتخص 

افزاری صککنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی طراحی و  افزاری و نرمبر مبنای نیاز سککخت XIMA دسککتگاه  

زی و همچنین خدمات پس از فروش سکککریع و  انداشکککده و قیمت مناسکککب و راحتی نصکککب و راه بهینه

 ها داشته است.توجه خاصی به آن زیماباصرفه، ازجمله مواردی است که شرکت 

ارتقا دهیم   روز روزبهکننده محترم بتوانیم سکطح کیفی محصکوالت خود را امیدواریم با کمک شکما مصکرف

بابت آن تشککککر  ده و پیشکککاپیشاسکککتقبال کر و در این راسکککتا از هرگونه پیشکککنهاد و انتقاد سکککازنده 

 نماییم.می

داشکته و برای نصکبی  را شکماسکااالت   گویی بهآمادگی پاسک  همواره   پس از فروش شکرکت،  مرکز خدمات 

توانید از کمک مشکاورین متخصک  ما بدون هی   تر و همچنین رفع اشککاالت احتمالی، میراحت تر،سکریع 

 استفاده کنید. برای اطتعات بیشتر به آدرس اینترنتی سایت مراجعه نمایید: ایهزینه

www.xima.ir 
توجه داشککته باشککید که خسککارات مالی و جانی ناشککی از هرگونه اشککتباه احتمالی در نصککب، به عهده 

 کننده خواهد بود.مصرف
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 لوازم همراه دستگاه 

 کاتالوگ دستگاه  -

 هاای بستن درب ترمینالعدد یدر( بر 2عدد پی  کوچک ) 4 -

 عدد یدر( برای نصب دستگاه درون تابلو 2) 4عدد واشر و پی   6 -

 ویژه سوراخ کردن محل نصب دستگاه  شابلون -

 فرمان هایترمینالکوچک برای باز و بست  گوشتیپی آچار  -

 

 Ximaمختلف  هایمدل توانی  هایخروجی : مشخصات ورودی/1 -1جدول 

 ترمز 

 توان/مقاومت 

 فیوز 
جریان  

 ورودی 

  جریان

 نامی 

 ولتاژ 

 فاز 

 مدل  سایز  توان موتور 

OHM/ Watt 

 

A A A PH/V Kw/Hp A-B-C XIMAG100XYYY-Ph 

30~50/40 8 5 2 1/220 0.4/0.5 A XIMAG100A004-1 

30~100/75 16 10 4 1/220 0.75/1 A XIMAG100A008-1 

30~80/150 25 13 5 1/220 1.1/1.5 A XIMAG100A011-1 

30~60/200 32 18 7 1/220 1.5/2 B XIMAG100B015-1 

30~40/250 40 24 9 1/220 2.2/3 B XIMAG100B022-1 

30~60/350 50 32 12 1/220 3/4 B XIMAG100B030-1 

50~220/150 8 3.5 2 3/380 0.75/1 B XIMAG100B008-3 

50~220/150 16 6.5 4 3/380 1.5/2 B XIMAG100B015-3 

50~180/250 16 8 5 3/380 2.2/3 B XIMAG100B022-3 

50~120/300 16 10 7 3/380 3/ 4 B XIMAG100B030-3 

50~100/400 25 14 8.5 3/380 4/5.5 B XIMAG100B040-3 

50~80/600 32 18 12 3/380 5.5/7.5 B XIMAG100B055-3 

50~80/600 32 18 12 3/380 5.5/7.5 C XIMAG100C055-3 

50~120/800 40 24 18 3/380 7.5/10 C XIMAG100C075-3 

50~160/1200 50 36 24 3/380 11/15 C XIMAG100C110-3 
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و برای  شککده داده برای برگشککت انرژی  10%با توجه به ضککریب   ،1-1توان مقاومت ترمز در جدول   •

تر انتخاب با ضکریب بیشکتر برگشکت انرژی، باید توان مقاومت ترمز به همان نسکبت بزرگ هاییسکیسکتم

 کند.شود، ولی محدوده مقاومت تغییری نمی

 است. شده تعریفدور(  1600قطب ) 4جریان ورودی دستگاه در بار نامی برای موتور استاندارد  •

توانید از سککلف کاهش هارمونیک اسککتفاده نمایید. برای برای کاهش مقدار ماثر جریان ورودی می •

 مراجعه نمایید. «هاانتخاب»اطتعات بیشتر به بخش 

 
 

 XIMA(0.4 – 11 Kw)  جدول مشخصات فنی
 

0 – 600.0 Hz Output Frequency Range 

0.001 Hz(0.1Hz display) Frequency resoulution 

2.0 – 10.0 KHz PWM Frequency 

Space vector PWM modulation 

>11bit PWM resolution 

12bit / 4Msps ADC resolution 

32bit Motor control DSP 

1000Hz Control sampling Frequency 

47 – 63 Hz Input Frequency 

200-260(1PH) / 330-460(3PH) Input Voltage 

0 – Input Voltage Output Voltage 

>98% Efficiency (PF=1,Vout=Vin) 

<10A Inrush Current 

To phase, Ground, +Bus, -Bus Phase Short circuit protection 

150% Maximum Starting torque 

DC Brake, Dynamic Brake Brake 

380V(1PH) / 700V(3PH) Voltage limit threshold (if enabled) 

370V(1PH) / 690 V (3PH) Brake ON Voltage 
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365V(1PH) / 680 V (3PH) Brake OFF Voltage 

400V(1PH) / 720 V (3PH) Over Voltage fault 

Adjustable Current limit threshold 

2 x Drive rated Current Over Current threshold 

14.3Kohm Analog Voltage Input impedance 

150ohm Analog Current Input impedance 

9.5Kohm Digital Input impedance 

12 – 14V 12V output Voltage 

5ohm(PTC protected) 12V supply output impedance 

 Xima: مشخصات فنی درایو 1 -2جدول 

IP    وزن(gr) 
t 

(mm) 
H1 

(mm) 
W1  
(mm) 

D  
(mm) 

H  
(mm) 

W 

(mm) 
 مدل دستگاه 

20 1600> 11.5 144.0 84.0 139.5 155 95 XIMA-A 

20 2200   >  11.5 194.5 91.5 160 206 103 XIMA-B 

20 3600   >  11.5 282.5 117.5 178.0 293 128 XIMA-C 

 

 XIMA(0.4 Kw – 11 Kw ) فیزیکی : مشخصات 1 -3جدول 
 

 
 : ابعاد فیزیکی دستگاه 1- 1شکل 
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 نکات ایمنی 
o نکات عمومی 

و کارکردی  تررعایت نکات ایمنی عتوه بر رفع خطرات احتمالی در هنگام نصکب و اسکتفاده، عمری طوالنی

کم وقفکه تر را برای دسکککتگکاه رقم خواهکد زد. عکدم توجکه بکه این نککات عتوه بر خطرات احتمکالی جکانی یکا  

 مالی، باعث ابطال گارانتی دستگاه نیز خواهد شد.

داشکککتکه و ککارکنکان   توجکه داشکککتکه بکاشکککیکد ککه نصکککب و تنظیم این دسکککتگکاه نیکاز بکه تجربکه و تخصککک 

عهده  بر و مادی مربوطه خسکارات جانی نصکب و تنظیم دسکتگاه نیسکتند و وجه مجاز بههی غیرمتخصک  به

 کننده است.مصرف

 

o برق ورودی/خروجی 

ولت( بوده و بسکیار خطرنار   380یا   220برق ورودی و خروجی در سکیسکتم کنترل دور، دارای ولتاژ باال )

طع کنید و تمامی مراحل را  ها حتماً برق ورودی دستگاه را قاندازی این سیستماست. هنگام نصب و راه 

 .اجرا کنید «نصب الکتریکی» بخشطبق راهنمای نصب در 

 

o سیستم مکانیکی و ایمنی 

منشکک   توانددور موتور، اصککوالً قسککمتی از یک سککیسککتم مکانیکی متحرر اسککت که می  سککیسککتم کنترل

خطراتی برای کارکنان باشکککد. طراحی صکککحیح سکککیسکککتم مکانیکی و سکککایر موارد همگی در ت مین امنیت 

کارکنان نقش بسکککزایی دارند. اسکککتفاده از کلیدهای حفاظتی برای قطع کردن برق دسکککتگاه در مواقع 

 است. اضطراری و یا نصب ترمز مکانیکی برای موتور، در بعضی از کاربردها الزامی

 

o یوز سآتش 

اسکککت و به همین خاطر حتماً باید درون تابلوی  سکککوزیسکککیسکککتم کنترل دور، یک قطعه در معر  آتش

هرگونه خسکارت ناشکی از آتش گرفتن مناسکب و دارای اسکتانداردهای مربوط به حریق قرار داده شکود. 

خود تنها خسککارات مربوط به دسککتگاه کنترل دور که منشکک  آن و   کننده اسککت دسککتگاه بر عهده مصککرف 

مشمول خدمات گارانتی خواهد بود و حتی اگر آتش گرفتن دستگاه )حتی در اثر مشکتت  دستگاه باشد،

به سکیسکتمی غیر از دسکتگاه شکود، خار  از مسک ولیت   سکوزی و خسکارتفنی خود دسکتگاه( منجر به آتش

 شرکت خواهد بود.

o فیوز و مدارات محافظ 

است و هرگونه کوتاهی در نصب چنین قطعاتی    گاه اجباریدست  ورودی   استفاده از فیوز و مدار محافظ در 

شکککود. برای انتخاب دسکککتگاه را از گارانتی خار  کرده و باعث افزایش ریسکککک خطرات جانی و مادی می

 مراجعه نمایید. 1 -1جدول به  درست مدار محافظ
 

o بار محدوده اضافه 

  که این جریان بیش از در حالت نرمال باید جریان موتور کمتر از جریان نامی اینورتر باشککد و درصککورتی

شکود و بسکته به وارد می Overloadبار یا نامی اینورتر باشکد، دسکتگاه به فاز اضکافه جریان درصکد 110

 از به ریست کردن دارد.بار اتفاق افتاده و سیستم نیخطای اضافه زمانیمدتبار، پس از مقدار اضافه
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بار در حالتی رخ دهد که موتور در حالت کار نرمال با جریان کمتر و مسککاوی جریان نامی بوده  اگر اضککافه

اندازی موتور رخ  بار در ابتدای راه بار کمتر از زمانی خواهد بود که اضکافهزمان خطای اضکافهمدت  اسکت،

 یید.نمااین زمان را مشاهده می 2 -1دهد. در جدول 

درصکد جریان نامی دسکتگاه باشکد، دسکتگاه بدون ت خیر خطای  200که جریان موتور بیش از  کهدرصکورتی

 اضافه جریان خواهد داد.

 

بار از حالت  زمان خطای اضافه مدت 

 ثانیه( )   نامی بار  

Time(From 100% load) 

بار از  زمان خطای اضافه مدت 

 ثانیه( )   اندازی سرد راه 
Time(From cold) 

جریان خروجی به  

 جریان نامی 

Overload 

80 190 115% 

50 140 120% 

30 100 130% 

15 60 150% 

10 40 170% 

 بار اضافهبرای دستگاه در خطای  تحملقابل هایزمان : 2 -1جدول 

باشد، دستگاه خطای  توان متوسط موتور در مدت طوالنی بیش از توان نامی دستگاه  کهدرصورتی توجه:

تر جایگزین خواهد داد بدین معنی که باید دستگاه اینورتر با یک توان بزرگ  کم بودن توان دستگاه را

شود. در این حالت اگر دستگاه دچار مشکل شود مشمول گارانتی نخواهد بود. توجه کنید که تمامی  

شده رامترها اعم از خطاها و متوسط و ماکزیمم دما و جریان و ولتاژ و غیره درون حافظه دستگاه ذخیره پا

 گیرند.و برای اعتبار گارانتی مورد ارزیابی قرار می

های مرطوب و دارای گردوخار، درایو برای در صورتی که پس از نصب در ساختمان ها یا مکان توجه:

 ود، بهتر است که درایو را به مکانی با شرایط مطلوب منتقل کنید.مدت طوالنی استفاده نمی ش

 دریافت و بازرسی 
، مراحل مختلف بازرسی و کیفیت سنجی را پشت سر  و قبل از ارسال درایو صنعتی زیما پس از تولید

 پس از دریافت درایو، لطفا موارد زیر را بررسی کنید: ؛گذاشته است

همراه مذکور )دفترچه راهنما،پی  ها، شابلون ها و کنترل کنید که جعبه شامل لوازم  •

 بست ها( باشد.

 بررسی کنید که دستگاه حین ارسال آسیبی ندیده باشد •

کنترل کنید که مدل و سریال دستگاه منطبق بر مدل سفارشی بوده و سریال های جعبه و  •

 دستگاه یکی باشند.
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 نصب دستگاه 
o  محل نصب 

عوامل خرابی دسککتگاه کنترل دور موتور، رعایت نکردن اصککول مربوطه در محل نصککب   ترینیکی از مهم

 تواند باعث ابطال گارانتی نیز بشود.دستگاه است که در مواردی می

تهویه مناسککبی  شککود و این تابلو باید در درون تابلو برق اسککتاندارد فلزی نصککب دسککتگاه باید حتماً -

 داشته باشد.

در صکورت بسکته بودن تابلو یا عدم وجود تهویه مناسکب، عتوه بر احتمال رخ دادن خطای اضکافه دما، عمر 

 کاهش میابد. فراوانطور دستگاه نیز به

 باید حتماً در فضای سرپوشیده باشد. موردنظرتابلوی  -

سککانتیمتر با بدنه  10سککانتیمتر و از اطراف   10 سککانتیمتر و از باال  10دسککتگاه باید از حداقل از کف  -

حال مسککیر ورود هوای تازه و خرو  هوای گرم برای تابلو مهیا شککده تابلو فاصککله داشککته باشککد و درعین

 )از پایین تابلو به سمت باال( باشد.

 

 
 : فاصله مجاز برای نصب فیزیکی 3- 1شکل 

 

اسکککت و    الزامی گردوغبار ر  های آلوده و پدر محل ویژه بهدر ورودی هوای تابلو  فیلتر هوااسکککتفاده از  -

 درون دستگاه، باعث ابطال گارانتی خواهد بود. گردوغبار  ازحدبیشوجود 

تواند خسککارات زیادی را به دسککتگاه وارد کند و  مثل شککبنم( می)  مسککتقیم و متراکم رطوبتهرگونه  - 

 طبعاً مشمول گارانتی تعویض و تعمیر نیز نخواهد بود.

های مرطوب و جاهایی که احتمال وجود خصککود در زمسککتان و محیطدر درون تابلو به اسککتفاده از هیتر

های جویی چشکمگیری در هزینهباعث صکرفه درازمدتاسکت و در   شکبنم بر روی سکطوو وجود دارد الزامی

 های الکترونیکی خواهد شد.نگهداری و تعمیر دستگاه 
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درجه به ازای   50تا   40گراد باشد و از دمای انتیدرجه س 50+تا   -10باید در محدوده    دمای محل نصب  -

درصککد از توان نامی باید کاسککته شککود. دماهای خار  از این محدوده عتوه بر  2گراد،  هر درجه سککانتی

 باعث ابطال گارانتی نیز خواهد شد. کاهش تصاعدی عمر دستگاه،

شکککود به همین محیط، نصکککف میتر بودن درجه گرم  10های طبقه قدرت دسکککتگاه به ازای هر عمر خازن

تری نیکاز بکه کنیکد در مکدت کوتکاه هکایی ککه در محیط خیلی گرم و یکا تحکت بکار زیکاد ککار میدلیکل دسکککتگکاه 

 کنند.تعویض خازن پیدا می

که نیاز به نصکب دسکتگاه در مکانی باشکد و درصکورتی  های شکدید و مداوملرزشمحل نصکب نباید دچار  -

 بل از نصب با مشاورین شرکت در این مورد مشورت کنید.باشد باید قبا لرزش زیاد 

کلید دسکککتگاه خواهد شکککد و  تابش مسکککتقیم نور خورشکککید باعث کاهش چشکککمگیر عمر جعبه و صکککفحه

 گردد.همچنین باعث ابطال گارانتی می

متر   100متر بیشککتر اسککت، باید به ازای هر   1000که ارتفاع محل نصککب از سککطح دریا از درصککورتی -

صکککورت احتمال گرم کردن   % کاهش ظرفیت برای توان دسکککتگاه در نظر بگیرید در غیر این2،  اضکککافه

 تر خواهد بود.صورت نیاز به دستگاه با توان بزرگ دستگاه در بار نامی وجود دارد که در این

 

شکود قدرت می هایباعث کاهش عمر خازن  تر شکدن محیط،نیز مانند گرم ارتفاع زیاد از سکطح دریا  توجه: 

 ها با محیط به همان نسبت کاهش میابد.و تبادل گرمایی خازن یافتهکاهشغلظت هوا  چراکه
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o  مشخصات محل نصب دستگاه 

در جدول زیر مشخصات حداقل برای محل نصب دستگاه برای عملکرد پایدار و مطم ن دستگاه در  

 شده است.  

توجه داشته باشید که عدم رعایت موارد ذیل موجب عملکرد نادرست سیستم دستگاه خواهد شد و 

 عواقب احتمالی ناشی از آن خار  از مس ولیت شرکت است.

و فیلتر مناسب و در محل سرپوشیده  داخل تابلو با تهویه محل نصب   

 C 50~ 10- دمای محل نصب 
دو درصد  درجه، 40گراد باالی به ازای هر درجه سانتی 

 کاهش توان خروجی لحاظ شود

 رطوبت نسبی

 غیر متراکم 
h< 85% 

در صورت احتمال تشکیل شبنم، حتماً از هیتر درون 

 تابلو استفاده شود

a < 0.5g X,Y, Z ارتعاش محور سه    

 مقاوم در برابر

UV 
وجه در معر  تابش نور خورشید قرار نگیردهی به خیر   

IP 20 
فاقد  فاقد ایمنی در برابر ریختن آب به روی دستگاه 

 ایمنی در برابر گردوغبار 

ارتفاع از سطح 

 دریا
A < 2600m 

حدود متر، 1000متر باالتر از  100به ازای هر   

گرفته شودکاهش توان نامی در نظر  %2  . 

 

 Xima: مشخصات نصب فیزیکی درایو 3 -1جدول 
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o  موتور 

خصود درجاهایی کار به االمکان موتور را از سیستم مکانیکی جدا کنید. اینقبل از نصب دستگاه، حتی

 است. شود الزامیکه چرخیدن برعکس موتور باعث خسارت به سیستم می

 پی  موتور، صککورت در هنگام بروز اتصککال بدنه در سککیم اینبدنه موتور را اتصککال زمین کنید در غیر  

 گرفتگی بسیار شدید و حتی مرگ وجود دارد.احتمال برق

اسکت و بدنه موتور هم به سکیسکتم متصکل اسکت هر نقطه از سکیسکتم را   که کل سکیسکتم فلزیدرصکورتی

 توانید زمین کنید.می

صککورت کارکرد دسککتگاه بهینه   از توان نامی اینورتر نباشککد در غیر این تروجه بزرگهی توان موتور به

 شود.نبوده و گارانتی دستگاه نیز باطل می

توان اینورتر حداکثر شککود و همچنین وصککل کردن موتور با توان کمتر از توان اینورتر هم توصککیه نمی

 یک پله از موتور باالتر باشد.

مجموع توان موتورها  اینورتر منعی ندارد ولی باید توجه کرد که  وصل کردن چندین موتور مشابه به یک  

 0.9، یک ضکریب  هسکتبیش از دو عدد  موتورهاتعداد   کهدرصکورتیبیش از توان نامی اینورتر نباشکد و 

 در توان دستگاه ضرب شود.

 کند حتماً از یک فن کمکیبا جریان باال کار می صکککورت طوالنی در دورهای پایین وبه درجاهایی که موتور 

صکککورت موتور و حتی اینورتر دچار مشککککل خواهند  برای خنک کردن موتور اسکککتفاده کنید در غیر این

 شد.

 توجه کنید که سربندی موتور متناسب با ولتاژ اینورتر باشد.

ولت( وصککل   220) فاز یکرا به دسککتگاه   مثلث/سککتاره   ولت  220/380اسککب   3طور مثال اگر موتور به 

صکورت توان موتور بسکیار کاهش میابد و اگر   کنید حتماً سکربندی موتور روی مثلث باشکد در غیر اینمی

صکککورت سکککتاره  کنید حتماً موتور بهولت متصکککل می 380را به اینورتر با ورودی سکککه فاز  همین موتور 

 رود و یا شکاهد خطای اضکافهه باال میصکورت احتمال خرابی موتور و دسکتگا  باشکد در غیر این  شکده بسکته

 جریان خواهید بود.

 ولتاژ و سیم بندی اساس بر: نحوه اتصال درایو به موتور 3 -2جدول 

 

 موتور، ولتاژ و فرکانس نامی موتور نیز باید صحیح تنظیم شود.  توجه کنید که عتوه بر سربندی درست 

هرتز باید به دسککتگاه سککه فاز متصککل شککده و فرکانس   87ولت با فرکانس نامی  380طور مثال موتور به

 هرتز تنظیم شود. 87 نامی موتور به روی

 سربندی موتور  فاز   تک اینورتر   فاز   3اینورتر 

 220/380 مثلث  ستاره 

 X 380/660 مثلث 

X  120/220 ستاره 
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کند ولی باالی  کار می هرتز با گشکتاور نامی 50متصکل شکود تا فرکانس   فاز  تکاین موتور اگر به دسکتگاه 

 هرتز به منطقه توان ثابت واردشده و گشتاور متناسب با فرکانس کاهش میابد. 50

 
 هرتز 87ولتاژ برحسب فرکانس موتور با فرکانس نامی  تغییرات: منحنی 3- 2شکل 

 

 نکته مهم کاربردی

توانید فرکانس نامی ولت متصککل کنید می 380ولت را به دسککتگاه   220 که موتور با سککربندیدرصککورتی

ولت تنظیم کنید ولی توجه داشکککته باشکککید که جریان   220هرتز و ولتاژ نامی موتور را  50موتور را روی 

اسکب اسکت، موتور باید   3مثال اگر توان نامی دسکتگاه کنترل دور  طور موتور با دسکتگاه سکازگار باشکد. به

در این حالت توان موتور  (  ولت 220وات   1100آمپر داشکته باشکد. )برای مثال موتور  5می زیر جریان نا

درصککد بیش از توان نامی موتور خواهد بود و دور نیز به همین نسککبت بیشککتر   73دور،  87در فرکانس  

 2600ت ولک  380وات   1900دور، تبکدیکل بکه موتور  1420ولکت  220کیلووات   1.1خواهکد بود و مثًت موتور 

 شود.دور می

 .روددور از این روش استفاده نکنید چون دور موتور بسیار باال می 3000برای موتورهای 
  

380V 

220V 

50Hz 87Hz 
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o مکانیکی  نصب 

توضکیح داده   «محل نصکبو شکرایطی که در بخش   موردنظربرای نصکب دسکتگاه کنترل دور درون تابلوی 

صکورت کاری را بهمحل سکوراخ -شکده که همراه دسکتگاه قرار داده - موردنظرابتدا توسکط شکابلون    شکد،

عدد پی  خودرو    6های باالی دسککتگاه ). سککپس ابتدا پی کنیدسککوراخ 3گذاری کرده و با مته تراز عتمت

های پایین ها را کامتً سککفت کنید پی ( را بسککته و بدون اینکه آنهسککتهمراه دسککتگاه موجود   4قطر 

توجه کنید که واشکرها را نیز همراه اندازه الزم سکفت نمایید. پی  را به 4را ببندید و سکپس هر دسکتگاه 

 ها استفاده کنید.پی 

 برای سادگی و سرعت بیشتر در نصب، بهتر است این مرحله توسط دو نفر انجام شود.

 
 تراز با سطح افق صورتبه : نمایش نصب دستگاه 3- 3شکل 
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 الکترونیکی نصب  

o کلی   کی شماتXima 

 

M

2-10 kHz

B+

0-10V

R

S

T

W

V

U

B-

PE

OUT12V

D1

D2

D3

D4

D5

10V

V1

0V

V2

I1

REL-A

REL-B

             RS-485

2
5
0

V
/
2
A

 M
a
x

SENSORS 
        –    mA)

Alarm 

Circuit

240VAC

Communication Terminal RS-485

A

B

COM

R

S

T   
  

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
 
  

  
  

 
  
  

  

 
 
  
 
  
  

  
  
  
 

  -  Kohm

           

             

Preset 5

Fwd/Rev

JOG

Run

Enable

12V Output

Analog Input 

Input Analog Signal Common

Analog Input & PID Feedback

Freq. Current Signal Input 0-20mA

Input Signal 

Common

Output Digital (Open Collector)

HSI

12V Output

 
 XIMA: شماتیک کلی دستگاه 4- 1شکل 

 

تایی قدرت در   9  تایی ترمینکال فرمان کوچک در باال و یک ترمینکال 18دارای یک ردیف   XIMAدسکککتگکاه 

 .هستفاز( تایی در مدل تک 8) پایین

. در قسکککمکت بکاال  نمکاییکدشکککککل زیر سکککیم بنکدی  صکککورتبکه، موتور و دیگر تجهیزات مرتبط را درایو

اسکت. همچنین مقاومت ترمز  شکده داده های کنترلی نمایش مجزا از ترمینال  صکوت بهقدرت   هایترمینال

 متصل شود.  -Bو  +Bهای خارجی نیز باید به پایه
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o  های قدرتترمینال 

M

B+

R

S

T

W

V

U

B-

PE

R

S

T   
  

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
 
  

  
  

 
  
  

  

 
 
  
 
  
  

  
  
  
 

           

M

B+

L

N

W

V

U

B-

PE

L

N   
  

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
 
  

  
  

 
  
  

  

 
 
  
 
  
  

  
  
  
 

           

 
 قدرت ورودی و خروجی  هایترمینال : نمایش 4- 2شکل 

 

 (220V)فاز   تک  (380V)سه فاز 

R , S , T L , N های قدرتورودی 

W , V , U W , V , U های قدرت خروجی 

 اطمینان حاصل کنید LNیا  RST از اتصال برق ورودی به پایه های

 𝒎𝒎𝟐 kW/V Ph-YYYXXIMAG100)) سطح مقطع سیم ورودی/ سیم خروجی

1 / 1.5 0.4/220v XIMAG100A004-1 

1 / 1.5 0.75/220v XIMAG100A008-1 

1 / 1.5 1/220v.1 XIMAG100A011-1 

1.5 / 2.5 1.5/220v XIMAG100B015-1 

2.5 / 4 2.2/220v XIMAG100B022-1 

3.5 / 5 3.0/220v XIMAG100B030-1 
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1 / 1.5 0.75/380v XIMAG100B008-3 

1 / 1.5 1.5/380v XIMAG100B015-3 

1 / 1.5 2.2/380v XIMAG100B022-3 

1.5 / 2.5 3/380v XIMAG100B030-3 

2.5 / 2.5 4/380v XIMAG100B040-3 

2.5(4)/ 4 5.5/380v XIMAG100B055-3 

2.5(4) / 4 5.5/380v XIMAG100C055-3 

4 / 5.5 7.5/380v XIMAG100C075-3 

6.5 / 8 11/380v XIMAG100C110-3 

 

 : سطح مقاطع مناسب برای ورودی/خروجی 4 -1 جدول

 

 نکات مهم 

 نیست. N توجه کنید که لزومی برای رعایت اتصال نول به ورودی 1

متصکل نمایید. در مدل سکه فاز از سکیم با سکطح مقطع  PEسکیم اتصکال زمین را به ترمینال   2

 متر مربع برای اتصال ارت به دستگاه استفاده نمایید.میلی 5/1حداکثر 

مربع متصکل نمایید. )جهت   مترمیلی 5/1با کابل   -B و  +B  هایمقاومت ترمز را به ترمینال 3

 توانید استفاده کنید.تر نیز میفاز از سیم ضخیماتصال اهمیتی ندارد( در مدل تک

 

 هشدارها

 از وصل نمودن نول به ورودی زمین اکیداً خودداری نمایید. 1

های ترمینال را باال از کابل شو استفاده نکنید. استفاده از کابل شو احتمال شل شدن پی   2

 برد.می 

های مجاور به های ترمینال ها را لخت نمایید تا امکان اتصال رشته متر از سر سیم میلی  8حداکثر   3

 از بین برود. یکدیگر

 متر مربع استفاده نکنید.میلی 4تر از از سیم با مقطع بزرگ  وجههی به 4

  تعویض هزینه چراکه کنید پرهیز شدتبه ترمینال هایپی  ازحدبیش کردن سفت از  5

 .ستین گارانتی مشمول دیده آسیب  هایترمینال 

 به موتور وصل کنید و از کنتاکتور، کلید مینیاتوری و ... استفاده نکنید. ماًیمستقدستگاه را  6

جلوگیری  یگرفتگبرق تا از نویز خروجی و احتمال  دیینمامتصل  االمکانیحتورودی زمین را  7

 شود. عدم اتصال ورودی زمین ممکن است در کارکرد عادی دستگاه اختتل ایجاد نماید.

 صورتبه و نیست اجباری خروجی و ورودی نویز فیلتر و هارمونیک کاهش  سلف از  استفاده  8

 ( خاد موارد در  مگر. )هست اختیاری

 عدم رعایت موارد فوق موجب آسیب دیدن دستگاه و خار  شدن از شمول گارانتی خواهد شد.
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 مدارات فرمان  : نمایش ترمینال دیجیتال و آنالوگ4- 5شکل 
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 شماره  نام ترمینال  عملکرد  محدوده مجاز 

200mA  خروجی 12 نمایدولت. اتصال این خروجی به هر ورودی آن را فعال میV 1 

است و زمین برگشت این  هافرمان ولت یا تغذیه  12ترمینال اول از سمت راست 

 .هست COMورودی، ترمینال 

50mA  خروجی دیجیتال  کلکتور باز دستگاه. به پارامتر   مراجعه نمایید OUT 2 

عنوان خروجی پکالس جکایگزین توانکد بکهککه همچنین می هسککککتخروجی دیجیتکال دسکککتگکاه 

 .هست COMخروجی آنالوگ استفاده شود. زمین برگشت این خروجی ترمینال 

توجه کنید که این خروجی کلکتور باز بوده و در بعضکککی موارد باید با یک مقاومت کمتر از 

 ایجاد شود. موردنظرپالس  ولت وصل شود تا 12کیلو اهم به ترمینال  1

30V/5mA  ورودی دیجیتال  به پارامتر .  مراجعه نمایید D1 3 

30V/5mA  ورودی دیجیتال  به پارامتر .مراجعه نمایید D2 4 

30V/5mA  ورودی دیجیتال  به پارامتر .مراجعه نمایید D3 5 

30V/5mA  به پارامتر  5ورودی دیجیتال .  ومراجعه نمایید D4 6 

30V/5mA  به پارامتر  5ورودی دیجیتال .  ومراجعه نمایید D5 7 

توجه کنید که در ) شککوند.ولت دسککتگاه فعال می 12به ترمینال   بااتصککال هاترمینالاین  

ولت نباشککد و  30ولت و بیشککتر از  9صککورت اسککتفاده از ولتاژ خارجی، این ولتاژ کمتر از 

 COMترمینال   باید به  ها،فرسکککتنده فرمان  یا دسکککتگاه   PLC(  COMهمچنین مشکککترر)

 متصل شود.(

24V/10mA   ورودی دیجیتال پرسرعت. به پارامتر  و مراجعه نمایید HSI 8 

توانکد پکالس مربعی تکا دسکککتگکاه اسککککت ککه عتوه بر ککاربرد عکادی، می  پرسکککرعکتورودی 

و یا بازخورد( قبول کند. توجه کنید )عنوان ورودی دسککتگاه کیلوهرتز را به 20فرکانس  

 15تا  10ولت و قسکمت باالی آن باید بین  3که قسکمت پایین پالس ورودی باید کمتر از 

 در کارکرد این ورودی وجود دارد.ولت باشد در غیر این صورت احتمال اختتل 

 
 دستگاه  پرسرعت ورودی برای قبولقابل ورودی مو  شکل: 4-6 شکل

 

f<20kHz 
d=45-55% 

10-15 
V 

<3V 

HSI Pulse Format 
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 شماره  نام ترمینال  عملکرد  محدوده مجاز 

200mA زمین خروجی  ولت برای تغذیه سنسور یا قطعه مشابه COM 9 

8mA  خروجی  بین( ولت برای استفاده ولوم  تا )10 کیلو اهمV 10 

30V  شماره ورودی آنالوگ ولتاژ    به پارامتر5  ومراجعه نمایید V1 11 

. ولتاژ ماکزیمم این ورودی هسککتولتاژ( شککماره یک دسککتگاه ) ورودی آنالوگ V1ترمینال  

ولت  11تا  2بین    تواند توسط پارامتر ولت است و می 10برابر    فر صورت پیشبه

 تنظیم شود.

متصکل  0Vو  10Vهای را به ترمینال برای متصکل کردن ولوم یا مقاومت متغیر، دو سکر آن

 متصل نمایید. V1کرده و سر وسط را به ترمینال 

 ایید.آن را جابجا نم 0Vو  10V صورت برعکس بودن عملکرد ولوم، دوسر در 
 

30V  به پارامتر  2 شماره ورودی آنالوگ ولتاژ5  ومراجعه نمایید V2 12 

. ولتاژ ماکزیمم این ورودی هسککتولتاژ( شککماره دو دسککتگاه ) ورودی آنالوگ V2ترمینال  

ولت  11تا  2بین    تواند توسط پارامتر ولت است و می 10فر  برابر  صورت پیشبه

 تنظیم شود.

عنوان ورودی دیجیتکال برای ، بکه( 55=ولوم دیجیتکال )در حکالکت  V2و  V1ترمینکال 

وصکل   های دیجیتال،در این حالت مانند ورودی روند.افزایش و کاهش فرکانس به کار می

رودی ها شده و اگر هر دو وها باعث فعال شدن آنبه این ورودی ولت 8باالی  شدن ولتاژ

ولت باعث غیرفعال شکدن این  4تر از گیرد. ولتاژ پایینفعال شکوند هی  عملی صکورت نمی

 شود.ها میورودی

40mA/6V   ورودی جریان شماره یک. به پارامتر5 ،    و  مراجعه

 نمایید

I1 13 

صکککورت این ورودی به . محدوده جریانهسکککتورودی آنالوگ جریان دسکککتگاه  I1ترمینال  

رنج و نوع این   ,توان توسکککط پارامترهای آمپر اسکککت و میمیلی 20تا  4پیش 

 ورودی را تعیین کرد.

 عنوان مرجع فرککانس یکا مرجع کنترلی و همتواننکد بکههم می I1 و ترمینکال V2ترمینکال 

یرند. ترمینکال مورداسکککتفکاده قرار گ  PIDحالت کنترل   در   (Feedback) بازخورد عنوانبه

V2 با ورودی تواند برای ایجاد مرجع ورودیهمچنین می V1 .جمع شود 

مراجعکه   5تکا   هکای دسکککتگکاه بکه پکارامتر در مورد ورودی برای اطتعکات بیشکککتر

 نمایید.

100mA 0 های آنالوگ دستگاه مشترر منفی ورودیV 14 

+/-5V RS485 )دارای حفاظت شور ولتاژ( B- 15 

+/-5V RS485 )دارای حفاظت شور ولتاژ( A+ 16 

هسککتند و در ضککمیمه   RS485های مربوط به پورت سککریال  پورت  B(S-)و   A(S+)ترمینال  

 .اندشده داده مربوطه توضیح 

250V/1A  1خروجی شماره N.O به پارامتر رله . مراجعه نمایید RELAY 1 17 
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 شماره  نام ترمینال  عملکرد  محدوده مجاز 

250V/1A  2خروجی شماره N.O به پارامتر رله . مراجعه نمایید RELAY 2 18 

ها دارد خروجی تری نسبت به سایر ترمینالترمینال دوتایی در سمت چپ که اندازه بزرگ

اسکککتفکاده کرد. برای  توانکدرلکه دسکککتگکاه اسککککت. از این رلکه برای ککاربردهکای مختلف می

 مراجعه نمایید. اطتعات بیشتر به پارامتر 

 خروجی های مدار کنترل -: ورودی4 -2جدول 

 

 نکات مهم 

را از شمول گارانتی  خار  شدن از محدوده مقادیر مجاز، باعث آسیب به مدار کنترل درایو شده و آن 1

 نماید.خار  می

متر مربع اسکتفاده کنید. برای اتصکال خروجی رله میلی 5/0تا  35/0فرمان از سکیم   برای نصکب ترمینال 2

 توانید استفاده نمایید.متر مربع نیز میمیلی 1فرمان از سیم تا سطح مقطع 

ها را با طول مناسکککب لخت کرده و  در صکککورت نیاز به بسکککتن چند سکککیم زیر یک ترمینال، ابتدا همه آن 3

 یک کابل شو قرار دهید و به ترمینال مربوطه وصل کنید. پیچیده و درونهمبه

های ترمینال پی  سککفت کردن متعادل .شککدت پرهیز کنیدهای ترمینال بهازحد پی از سککفت کردن بیش 4

 کند.برای کارکرد درست کفایت می

 ها آسیب جدی وارد کند.تواند به ترمینالگوشتی نامناسب میآچار پی  استفاده از  ✓

 ق های آسیب دیده در سیم بندی ممکن است موجب آسیب جانی و سخت افزاری شود.عای 5

یا نشکتی جریان  over-currentهای طویل در اتصکال موتور به درایو، ممکن اسکت باعث اسکتفاده از کابل 6

متر و  20و کمتر، کمتر از  4kwشکککود. برای جلوگیری از این پکدیکده، طول ککابکل موتور برای توان  جریکان

در خروجی   ACمتر باشد. برای کابل های بلندتر از یک راکتور 50وبیشتر، کمتر از   5.5kwبرای توان های 

 استفاده کنید.

، زیرا  زمان کوتاهی طول نکنید   لمسپس از قطع برق ورودی، بتفاصکککلکه ترمینکالهکای قدرت دسکککتگکاه را  7

 میکشد تا ولتاژ باالی موجود در خازن های قدرت درایو تخلیه شود.

های موتور، حامل جریان و ولتاژ و  ورودی/خروجی قدرت دسکتگاه، بخصکود سکیم هایتوجه کنید که سکیم 8 

ختتل ایجاد کنند. برای دسکککتگاه، نویز و ا هافرمانتوانند به روی می  راحتیبهفرکانس باالیی هسکککتند و 

های قدرت های کنترل را از دورترین مسکیر ممکن نسکبت به کابلجلوگیری از این اختتل احتمالی، سکیم

و شکیلد کابل موتور را به زمین  االمکان برای موتور از کابل شکیلد دار اسکتفاده نماییدعبور دهید و حتی

 )ان نقطه به زمین تابلو باید متصل باشدباید در هم )زمین اینورتر هم تابلو متصل نمایید.

کنید، شکیلد کابل کنترل را نیز در همان که برای کابل کنترل هم از نوع شکیلد دار اسکتفاده میدرصکورتی

 ای(نقطه قبلی زمین کنید. )اتصال تک نقطه
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 نکات مهم 

 
 قدرت و فرمان  هایکابل : فاصله مجاز برای عبور 4- 7شکل 
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 ی افزار نرم تنظیم 
o  نمایشصفحه کلیدها و 

برای نمایش مقادیر و پارامترها  LEDعدد چراغ    4رقمی ممیز دار و   4دارای یک نمایشگر    XIMAدستگاه  

 .هستتایی برای تنظیم پارامترها و ریست کردن خطاها و استارت استوپ موتور  6کلید و یک صفحه

 
 اصلی دستگاه  کلیدصفحه : 5-1شکل

 

 نمایشصفحه و  کلیدصفحه 

1 LCD و  جریان، مقدار بار  دور، رقمی و برای نمایش مقادیر فرکانس، 4نمایش  صکفحه

 مشاهده و تنظیم پارامترها.

2 LED   چهار عددLED ،برای نمایش جهت چرخش موتور، نمایش جریان یا درصکککد بار 

 فرکانس یا دور موتور، استارت یا استوپ بودن دستگاه.

3 START/DIR  جهکتو تغییر کلیکد اسکککتکارت (START/DIR) در صکککورت انتخکاب کنترل از .

این کلید برای اسکککتارت کردن موتور به کار کلید توسکککط پارامتر  صکککفحه

داشککتن این باشککد با نگه  برابر  که مقدار پارامتر رود. درصککورتیمی

برعکس  ثانیه در حالتی که دسکتگاه اسکتارت اسکت، جهت موتور  کلید به مدت  

 (و  توضیحات بیشتر در د. )خواهد ش
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 نمایشصفحه و  کلیدصفحه 

4 RESET/STOP کلیککد اسکککتوپ و ریسکککککت(RESET/STOP)  در صکککورت انتخککاب کنترل از .

این کلید برای اسککتوپ کردن دسککتگاه به کار کلید توسککط پارامتر  صککفحه

 رود.کار می رود و در مواقع بروز خطا برای ریست کردن خطا نیز بهمی

خطای )کند.را ریسککت می داده رخثانیه، خطای  داشککتن این کلید به مدت نگه 

و دستگاه باید خاموش و روشن   شودنمیبا این کلید ریست    اتصال کوتاه یا

 شود(

دهد از ریست کردن آن خودداری نموده توجه کنید که اگر خطایی مکرراً رخ می

بی کلی دستگاه جلوگیری به عمل و حتماً با شرکت تماس حاصل نمایید تا از خرا

 .آید

5 NEXT/INC 
PREV/DEC 

در  .( PREV/DEC) و کلیکد ککاهش/قبلی ( NEXT/INC)کلیکد افزایش/بعکدی 

برای حرککت روی پکارامترهکای مختلف و یکا تغییر مقکدار  هنگکام تنظیم پکارامترهکا

رود. در ادامکه پکارامتر( بکه ککار می یکک پکارامتر )در صکککورت انتخکاب شککککدن

 توضیحات بیشتر را مشاهده خواهید نمود.

6 ENTER   کلیدEnter  به و یا انتخاب و ذخیره یک پارامتر  برای رفتن به صکفحه پارامترها

و برگردانکدن پکارامترهکا بکه ککار  خودککار مثکل تنظیم  هکاییفرمکانو یکا اجرای 

 در ادامه توضیحات بیشتر را مشاهده خواهید نمود. رود.می

7 BACK  کلیکد خرو (Back  ککه برای خرو  از هر مرحلکه در هنگکام تنظیم پکارامترهکا بکه )

 رود.کار می

 XIMAدستگاه  نمایشصفحه و  کلیدصفحه : معرفی 5- 1جدول 

 نمایشصفحه  ✓
ثانیه برای  / 5نمایش به مدت صککفحههای و سککگمنت LEDهای شککود ابتدا تمام چراغکه دسککتگاه روشککن می در حالتی

ها طوری ورودیکه شکود. درصکورتینمایش دیده میبه روی صکفحه و یا  و سکپس کلمه  شکدهروشکنتسکت 

نیاز باشکککد و ورودی   Enableکه برای اسکککتارت دسکککتگاه به فعال بودن ورودی  ( تعریف شکککده باشکککند )پارامتر 

Enable باشکککد کلمه  غیرفعال(Inhibited)  شکککود و اگر دیده میEnable  فعال شکککده باشکککد و یا ورودیnableE  

 شود و دستگاه در انتظار فرمان استارت خواهد بود.میدیده   (Ready)تعریف نشده باشد، کلمه 

نمایش دیده خواهد  روی صکفحه موردنظر کمیت  پارامتر که دسکتگاه اسکتارت بشکود، با توجه به مقدار درصکورتی

 مربوطه نیز روشن خواهد شد. LEDشد و 

نمایش دیده  ثانیه مقدار مرجع روی صککفحه 2و یا مرجع( دسککتگاه تغییر داده شککود برای حدود ) که فرکانسدرصککورتی

 شده و سپس دوباره کمیت قبلی نمایش داده خواهد شد.

o تنظیم پارامترها 

بعضکککی از پارامترها اثر آنی بر کارکرد موتور خواهند داشکککت که این ت ثیر شکککامل تغییر جهت موتور نیز خواهد    :توجه

دیده و مسککلط به کارکرد سککیسککتم، تغییر داده  وجه داشککته باشککید که این تغییرات حتماً توسککط کارکنان آموزشبود. ت

شکوند. هرگونه اشکتباه در تنظیم پارامترها احتمال خرابی دسکتگاه را باالبرده و همچنین عمر کل سکیسکتم و راندمان آن  

 شود. شدید تواند منجر به صدمات جانیدهد و حتی میرا کاهش می

بعضکی پارامترها نیز فقط در هنگام اسکتوپ بودن درایو قابل تغییر هسکتند و تغییرات بعضکی نیز هنگام ذخیره شکدن و  

 شوند.خرو  از صفحه تنظیم پارامترها اعمال می
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+

+
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+
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-
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-
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 XIMA: نحوه تنظیم پارامترهای دستگاه 5-2شکل
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o  پارامترهاطریقه تنظیم (Parameter setting:) 

 را فشار دهید و رها کنید تا به صفحه پارامترها بروید. Enter کلید ابتدا -

(Press and relaease Enter) 
را بزنید  Enter و کلید یا همان کلمه ورود را تنظیم کرده باشید ابتدا باید کلمه عبور را وارد کنید  اگر پارامتر  -

 مراجعه کنید.  د. برای اطتعات بیشتر به پارامترتا به قسمت پارامترها بروی

(If  is not zero, enter the password and press Enter) 

  هاگروه  5شود. توجه کنید که بسته به مقدار پارامتر نمایش دیده میاکنون نام آخرین گروه تنظیمی روی صفحه -

باشکککد گروه اول و دوم و   2 باشکککد فقط گروه اول و اگر 1 طور مثال اگر این پارامتر برابر باقابل رؤیت خواهند بود. به

 فر ()حالت پیش .گروه قابل رؤیت خواهند بود 8باشد هر  اگر 

و برای  NEXTشکککود. برای دیدن گروه بعدی کلید نمایش دیده میشکککده روی صکککفحه اکنون نام آخرین گروه تنظیم -

 را فشار دهید. PREVدیدن گروه قبلی کلید 

  موردنظرشکوید. اکنون نام آخرین پارامتر تنظیم شکده در گروه  موردنظررا فشکار دهید تا وارد گروه  Enterحال کلید  -

 شوددیده می

ککه این  صککککورتیرا فشککککار دهیکد. در PREVو برای دیکدن پکارامتر قبلی کلیکد  NEXTبرای دیکدن پکارامتر بعکدی کلیکد  -

 خواهید نمود. را مشاهده دارید به ترتیب همه پارامترهاکلیدها را نگه

(Press +/- to scroll parameters) 

 را فشار دهید. Enterبرای تنظیم پارامتر موردنظر، کلید  -

 زن دیده خواهد شد.صورت چشمکدر این هنگام مقدار پارامتر به

(Press Enter and you will see the parameter’s value blinking) 

 توانید مقدار پارامتر را تنظیم کنیدمی  -و +با فشردن کلیدهای  -

دارید مقدار پارامتر با سکرعت متغیر اضکافه و کم خواهد شکد و در صکورت زدن کوتاه   که این کلیدها را نگهدرصکورتی

 این کلیدها تنها یک واحد تغییر انجام خواهد شد.

را فشکار دهید و در صکورت تمایل به لغو تغییرات   Enterکه تمایل به ذخیره تغییرات پارامتر دارید کلید درصکورتی -

 را فشار دهید. Backآخرین پارامتر، کلید خرو  یا 

یک مرحله به عقب باز خواهید گشکت و پس از چند بار فشکردن آن از صکفحه پارامترها   Backبا هر بار فشکردن کلید  -

 خواهید گشت. خار 

(Adjust value by pressing +/- and press Enter to save or Back to not save) 

به مقدار قبل از تنظیم خود بر  شکککده،آخرین پارامتر تغییر داده  سکککازی،صکککورت خرو  بدون ذخیره توجه کنید که در

گذارد و برخی دیگر پس از  سیستم ت ثیر میخواهد گشت. ضمناً تغییرات بعضی از پارامترها به صورت آنی در کارکرد 

 و ذخیره پارامتر ماثر خواهند بود. Enterفشردن 

 

o سازیبه مقادیر اولیه و ذخیره برگشت 

فر  و یا گرفتن نسککخه پشککتیبان از مقادیر فعلی و یا برگرداندن آخرین  در صککورت تمایل به برگرداندن مقادیر پیش

  4در بخش  پارامتر  برای اطتعات بیشککککتر به تنظیم .اسککککتفکاده کنیکد  توانیکد از پارامتر تنظیمکات قبلی می

 سیستم( مراجعه نمایید.) پارامترها

o یرمزگذار 

یک رمز )عدد عبور( برای  توانیدکاری احتمالی توسککط افراد متفرقه، میدسککت برای مصککون ماندن مقادیر پارامترها از

صکورت صکحیح وارد شکود. اگر  دسکتگاه تعریف کنید. در این حالت برای رفتن به صکفحه پارامترها ابتدا باید رمز عبور به

تنظیم شکککود به معنی نبودن رمز عبور برای تنظیم خواهد بود. برای اطتعات بیشکککتر به بخش تنظیم   0مقدار رمز عبور 

 ایید.مراجعه نم پارامتر 
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 پارامترها 
 

 توضیحات نام دسته پارامتر  نمایش پارامتر 

ولیه پارامترهای ا 
اندازی  پارامترهای پرکاربرد مثل شتاب راه   گروه اول شامل

 .هستو مقادیر ماکزیمم و مینیموم دور و امثالهم 

  مقادیر نامی موتور 

مقکادیر نکامی موتور مکاننکد ولتکاژ و جریکان و ضکککریکب توان و  

که اکثراً از روی   هسکککتفر  فرکانس و دور و جهت پیش

 شوند.پتر موتور وارد می

 ها ورودی/خروجی 
 هکای دیجیتکال و آنکالوگ یکا همکان ترمینکال ورودی خروجی

 .گردندفرمان هستند که با توجه به نیاز و کاربرد تنظیم می

  پارامترهای سیستمی 

و توقف   شکتابگیریپارامترهای سکیسکتمی خاد مانند طریقه  

و ارتباط سکککریال  PIDهمچنین کنترلر   و نوع کاربرد درایو و

 .هستو رمز عبور و موارد دیگر 

5  پارامترهای پیشرفته 

خاد در این دسککته  هایبرداریبهره ی توابع پیشککرفته برا

، مکاننکد حکذف فرککانس رزونکانس، تتش انکدشککککده داده قرار 

انرژی، پکارامترهکای   سککککازیذخیره مجکدد بعکد از بروز خطکا، 

، DWELLتعریف شککککده توسکککط ککاربر، عملکرد  V/Fالگوی 

 فرکانس استارت.

 پارامترهای حفاظتی 

که در این دسککته   گروه شککشککم مخت  توابع حفاظتی اسککت

موتور، حفاظت اضکککافه  بار اضکککافهحفاظت   مانندقرار دارند 

 و ... . شدگیقفلدما، حفاظت جلوگیری از 

 تاریخچه و مقادیر خطاها 

و بعضککی از   های سککیسککتمبررسککی تاریخچه خطاها یا فالت

 مشککککاهکده قکابکلاین دسکککتکه فقط  .ککاربرد دارنکد هکاکمیکت

 .هستند

مانیتورینگ 

بررسکی مقادیر خروجی اینورتر و برخی تنظیمات اسکت، این 

تغییر کند زیرا    توانندنمیهسکککتند و  رؤیتگروه فقط قابل 

تنکظکیکم   اینکورترتوسکککط پککارامتکرهککای کنکتکرلی و ... خروجی 

 .شودمی

 XIMAپارامترهای دستگاه  بندیدسته : معرفی 6-1جدول

 مراجعه نمایید. 5برای دسترسی به سطوو مختلف پارامترها به پارامتر 

بعدی   هاینسککخهتوجه کنید که پیوسککته نبودن شککماره پارامترها برای افزودن پارامترهای احتمالی در 

 .هستدستگاه 

ممکن اسککت بعضککی از پارامترهای موجود در این دفترچه در دسککتگاه شککما در دسککترس نباشککند. برای 

 عات بیشتر با شرکت تماس حاصل نمایید.اطت 
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o پارامترهای اولیه  

پارامتر  نوع فر  پیش محدوده تنظیمات  نام

 Min Frequency 0.0- 0.0 R/W 

 Max Frequency -600.0 Hz 50.0 R/W 



 . قرارداددر خروجی دستگاه  توانمی کمترین و بیشترین فرکانسی که  

آنالوگ و کمترین فرکانس  هایورودیدر  mA20ولت یا  10بیشترین فرکانس معادل 

 است.  mA(4) 0ولت یا  0معادل 

ضرب، مقدار های پیش تنظیم و تکو هنگام استفاده از فرکانس PIDدر حالت کنترل 

 تواند از کمترین فرکانس نیز کمتر باشد.فرکانس می 

 



Acceleration. Time 0.4-999.9 (S/100Hz) 10.0 R/W 

هرتز، نصف این زمان خواهد  50)زمان افزایش  هرتز در خروجی 100زمان افزایش مدت 

 بود.(

 اندازی موتور مقدار آن را افزایش داده و بالعکس.برای کند شدن شتاب راه 

 افزایش پیدا کند:  هرتز 10ثانیه  3مثال: اگر بخواهیم فرکانس درایو طی 

 (3s/10Hz) × (100Hz/s) 

Page 
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Deceleration. Time 0.4-999.9 (S/100Hz) 0.4 R/W 

هرتز در خروجی  100این زمان معکادل زمانی اسکککت که درایو برای تغییر منفی یا کاهشکککی 

 مکوتکور، ایکن پککارامکتکر را کککاهکش دهکیککد. تکرخکود نکیککاز دارد. بکرای ایسککککتککادن سککککریکع 

 های آزاد و ترمز جریان مسکککتقیم این پارامتر ت ثیری در زمان توقف نخواهددر حالت توقف

  (شکککده باشکککدکه حالت محدودکننده جریان و ولتاژ دسکککتگاه انتخابدرصکککورتی داشکککت.

(0  شکککود.انکدازی و توقف موتور از این پکارامترهکا بیشکککتر ممکن اسککککت زمکان راه 

 مراجعه نمایید. تا  برای اطتعات بیشتر به پارامترهای 

Page 
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5

Boost Voltage 0.00-20.00% 1.00 R/W 

 این در . شودمی فعال Auto boost حالت شود تنظیم 0.0 روی پارامتر این کهدرصورتی

 به و شده محاسبه  بوست ولتاژ موتور، جریان و استاتور  مقاومت مقدار  به توجه با حالت

 زیاد صورت در  و است حساس استاتور  مقاومت  به حالت این. گرددمی  اضافه منحنی، ولتاژ

 .شود زیاد بسیار  است ممکن پایین فرکانس در  موتور  جریان پارامتر، این شدن تعریف

 فرکانس در  موتور  گشتاور  شود، تنظیم پارامتر این در  مقداری صفر از  غیر کهدرصورتی

Start موتور  به تواندمی  پارامتر این ازحدبیش  کردن زیاد که کنید توجه. کندمی تعیین را 

  فن یک از  زیاد، Boost و پایین دورهای در  موتور   مداوم استفاده  صورت در . بزند آسیب

 .کنید استفاده  موتور   کردن خنک برای کمکی

Page 
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Boost end 
Frequency 

0.0- 10.0 R/W 

که ازآنجایی بعدازآن به منحنی ولتاژ افزوده نخواهد شد. Boostفرکانسی است که ولتاژ 

باعث اشباع موتور و افزایش تلفات آهن موتور  تواندهای باالتر میدر فرکانس Boostولتاژ 

 توانید دامنه اثر آن را محدود کنید. شود، با تنظیم این پارامتر می 

Page 
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پارامتر  نوع فر  پیش محدوده تنظیمات  نام



JOG Frequency 0.1-600.0 5.0Hz R/W 

 کندضرب دستگاه را تعیین میر تکاین پارامتر دو

طور موقت باعث فرمانی اسککت که بدون نیاز به اسککتارت شککدن موتور، به  ضککربفرمان تک

این عملگر نیاز به فعال شکدن گردد.شکده در این پارامتر میظیمچرخش موتور با فرکانس تن

. رودضکککرب و تسکککت خط تولیکد به کار میندارد و اغلکب برای حرکت دادن تک RUNفرمان 

 مراجعه نمایید. برای اطتعات بیشتر به پارامتر 

Page 
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JOG Acceleration 0.4-999.9 s 10.0s R/W 

 هسکککککت. JOGضکککرب یککا انککدازی برای عملگر تککککننککده شکککتککاب راه این پککارامتر تعیین

اندازی برای شککتاب راه  ضککرب، این پارامتر جایگزین  در حالت فعال شککدن عملگر تک

 شود.موتور می

Page 
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JOG Deceleration 0.4-999.9s 10.0s R/W 

 هسکککککت. JOGضککککرب یککا ککنکنککده شککککتککاب تکوقکف بکرای عکمکلکگکر تکککایکن پککارامکتکر تکعکیکیکن

نیز مکاننکد حکالکت معمولی تکابع   ضکککربانکدازی و توقف در عملگر تککتوجکه کنیکد ککه نوع راه 

 هست. و  پارامتر 

Page 
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Fwd/Rev delay Time 0.0-240.0 0.0s R/W 

. هنگکام دسکککتور تغییر کنکدگرد را تعیین میگرد و راسککککتاین پکارامتر زمکان تک خیر بین چکپ

در  زمان با شکککیب   ازاینپستوقف کرده و  جهت، ابتدا موتور با شکککیب پارامتر 

 .هستگیرد و این عمل مستقل از نوع توقف موتور جهت معکوس شتاب می
 

 Preset Frequency 1 

0.0- 

10.0 R/W 

 Preset Frequency 2 20.0 R/W 

 Preset Frequency 3 30.0 R/W 

 Preset Frequency 4 40.0 R/W 

5 Preset Frequency 5 50.0 R/W 



ورودی مربوط بکه فعکال  دسکککتگکاه هسکککتنکد. 5تکا  1پیش تنظیم  هکایپکارامتر فرککانس 5این 

و در صورت فعال شدن ورودی   گردندانتخاب می  ها توسط پارامتر کردن این فرکانس

برابر بکا این مقکدار  ،PIDجملکه فرککانس یکا مربوطکه، فرککانس دسکککتگکاه در هر حکالکت ککاری من

کنند و های پیش تنظیم فقط مرجع فرکانس را تعیین میتوجه کنید که فرکانس خواهد بود.

نس کنند و در صککورت اسککتارت شککدن دسککتگاه، فرکافرمان اسککتارت دسککتگاه را فعال نمی

 خروجی برابر این مقادیر خواهد بود.

81 



Frequency Limit 0.0- 50.0Hz R/W 

حد  کند.تعیین می PIDاین فرکانس حد نهایی فرکانس خروجی دسکتگاه را در حالت کنترل  

 .هستپیش تنظیم هم برابر با این مقدار  هایفرکانسو  ضربتکنهایی فرکانس عملگر 
 



Setpoint Frequency 0-2 1 R/W 

 مقدار فرکانس در هنگام روشن شدن برابر فرکانس مینیمم.

(Setpoint=Minimum Frequency) 
0 79 
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پارامتر  نوع فر  پیش محدوده تنظیمات  نام

قدار فرکانس در هنگام روشن شدن برابر با آخرین فرکانس قبل از خاموش  م

هنگام خاموش شدن دستگاه، مقدار فرکانس تنظیم شده در این حالت شدن.

 شود.عنوان فرکانس اولیه بارگذاری میشده و بعد از روشن شدن دستگاه بهذخیره 

(Setpoint=The last Frequency before Power off) 

1 

. در این حالت پس از روشن شدن  5مقدار فرکانس برابر با فرکانس پیش تنظیم 

 شود.عنوان فرکانس اولیه بارگذاری میبه 5فرکانس پیش تنظیم شماره دستگاه 

(Setpoint=Preset Frequency 5) 
2 



Up/Down setting 
Time 

0.1-999.9 s/100Hz 10.0 R/W 

یا   کلیدصکفحههرتز در فرکانس دسکتگاه توسکط    100الزم برای تغییر   زمانمدتاین پارامتر 

توسککط پارامتر   PID  کنترلکه . درصککورتیهسککتدیجیتال )که قبتً توضککیح داده شککد(  ولوم

5  درصکککدی در مقدار مرجع  100فعال شکککده باشکککد این زمان برای افزایش یا کاهش

دیجیتال کمتر  یا ولوم  کلیدصکفحهو پایین رفتن مرجع توسکط    باال سکرعتکه درصکورتی .هسکت

 کردن این پارامتر سرعت آن را افزایش دهید و بالعکس. باکماز حد نیاز است 

79 



ACCEL/DECEL 
pattern 

0-1 0 R/W 

 82 و توقف شتابگیریتعیین الگوی 

 0 الگوی خطی 

 
 S Curveالگوی 

  در بخش  5تکا  قرار داده شکککود بکایکد پکارامترهکای  1این پکارامتر  هرگکاه 

 نیز تنظیم شود.)پارامترهای پیشرفته( 
1 



Frequency Step  0.0-600.0 0 R/W 

تنظیم شکود، دسکتگاه بعد از اسکتارت شکدن با مقداری  5با تنظیم این پارامتر هرگاه 

یک پله  +کند، سکپس با فشکردن کلید  تنظیم شکده اسکت شکروع به حرکت می که در 

مقدار افزایش  یابد.یک پله سکککرعت کاهش می –یابد و با فشکککردن سکککرعت افزایش می

 خواهد بود.  برابر با مقدار  –فرکانس )طول پله( در هر بار فشردن کلید + یا 
 

103 

5

Access Level 1-5 1 R/W 

 کند.ی به پارامترها را تعیین میسطح دسترس 5پارامتر 

R/W ( به معنی قابلیت خواندن و نوشتنRead/Write) 

R/O ( به معنای قابلیت خواندن تنهاRead only )هست. 

 1 ()پارامترهای اصلی  

 2 () تاریخچه خطا و  ()تورینگ یگروه مانگروه اول + 

 3 ()مقادیر نامیگروه دوم + 

 4 ()ها ورودی/خروجی دسترسی به  گروه سوم + 
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پارامتر  نوع فر  پیش محدوده تنظیمات  نام

  5دسترسی به گروه گروه چهارم + 

 6 ()پارامترهای پیشرفته  گروه پنجم +

 7 دسترسی به تمام پارامترها 

o پارامترهای نامی 

پارامتر  نوع فر  پیش محدوده تنظیمات  نام



Motor Current 
2.0-Drive Max 

Current 
 rated R/Wنامی/

 شده در این پارامتر برابر با جریان موتور در بار نامی است که بر روی پتر موتور 

 است. های کنترل مهم بار و بعضی از الگوریتمنقش این پارامتر برای تشخی  اضافهاست.
 



Motor RPM 100 - 9999 RPM 1500 R/W 

اسکت. این پارامتر  شکده در دور در دقیقه نامی موتور اسکت که روی پتر مشکخصکات موتور 

هکای کنترل و همچنین تعیین تعکداد قطکب موتور و نمکایش دور موتور بکه ککار برای الگوریتم

 (هست 1500باری قطب با دور بی 4فر  این عدد برای موتور پیش(رود.می
 



Motor Voltage 100 - 500V 380(220) R/W 

 موردنیاز شود و منحنی ولتاژ بر فرکانس ولتاژ نامی موتور که از روی پتر مشخصات وارد می

که ولتاژ موتور و درایو یکی نیست بسیار کند. نقش این پارامتر وقتیموتور را تنظیم می

 تواند باعث کارکرد بد موتور و حتی آسیب به آن شود.مهم است و تنظیم ناصحیح آن می 

ولت  380های سه فاز ولت و دستگاه  220فاز های تکفر  دستگاه پیش  توجه کنید که

 .هست

 



MOTOR PF 0.40-1.00 0.85 R/W 

موتور در بار نامی است که باید از روی پتر مشخصات  (CosФ)این پارامتر ضریب توان 

 وارد شود.
 

5

Motor Freq. 20.0-600.0Hz 50.0 R/W 

 کند.فرکانس نامی موتور را تعیین میاین پارامتر 

 شود. توجه کنید که دور نامی موتور در این فرکانس در نظر گرفته می 
 



Stator Resistance 0.0-20.0 OHM Rated/نامی R/W 

شککود ولی در صککورت گیری میاین پارامتر توسککط الگوریتم شککناسککایی با دقت خوب اندازه 

گیری طور دسکککتی مقدار آن را وارد کنید. در این صکککورت مقدار اندازه توانید بهتمایل می

شکککده از حافظه پار خواهد شکککد. مقدار این پارامتر در تعیین گشکککتاور و توان خروجی و 

 .شودمیاده محاسبه فرکانس لغزش استف

 



Motor Default Direction 0-3 0 R/W 

کلیکد و و کنترل از صکککفحکه PIDفر  موتور را در حکالکت کنترل این پکارامتر، جهکت پیش

کنککد. بعککد از بسکککتن موتور دارنککده برای تغییر جهککت، تعیین میهککای دارای نگککهحککالککت

و  1که جهت چرخش اولیه موتور عکس جهت موردنظر بود این پارامتر را به روی درصککورتی

های دوم و سکوم جهت چرخش موتور همیشکه ثابت اسکت و تحت در حالتتنظیم نمایید. 3یا 
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پارامتر  نوع فر  پیش محدوده تنظیمات  نام

گرد/ هکای فرمکان برای چکپشکککرایطی تغییر نخواهکد کرد حتی اگر بعضکککی از ورودی هی 

نیز عمل تغییر جهت غیرفعال   PIDشکککده باشکککند.) در حالت کارکرد ریزیگرد برنامهراسکککت

 Forwardموتور درسکت متصکل شکده باشکند، جهت   U,V,Wهای در حالتی که ترمینالهسکت( 

 که از روبرو به موتور نگاه کنید( هست.)وقتیهای ساعت به معنی چرخش ختف عقربه

Forward  0 ها مربوطه.باقابلیت تغییر جهت توسط فرمان 

 
Reverse  1 ها مربوطه.باقابلیت تغییر جهت توسط فرمان 

 2 (Forward onlyبدون قابلیت تغییر جهت. ) Forwardفقط 

 3 (Reverse onlyبدون قابلیت تغییر جهت. ) Reverseفقط 

 Auto Tune 0-1 0 R/W 



 0 غیرفعال  خودکار تنظیم 

 

گیری مقکاومکت اسکککتکاتور انجکام انکدازه  Enterثکانیکه فشکککردن  5پس از ) خودککار تنظیم 

 شود.(می

که این شککود و درصککورتیدیده می Autoروی صککفحه کلمه   خودکار در طی عمل تنظیم 

عمل بدون مشککل انجام شکود دسکتگاه به حالت کار عادی بر خواهد گشکت در غیر این 

زن روی صکفحه دیده خواهد شکد که به معنای انجام صکورت چشکمکبه Autoصکورت  

توانید این خطا را  می  STOP/RESETو توسکط کلید  هسکت خودکار نشکدن صکحیح تنظیم 

  گیری مقکاومکت اسکککتکاتور مقکدار آن در پکارامتر از انکدازه پس  ریسککککت نمکاییکد.

 شود.توسط دستگاه آپدیت می
(Press and hold Enter for Rs measurement) 

1 

 Brake Resistance 30-300Ohm 100 R/W 



. مقکدار آن برای محکاسکککبکه توان هسککککتاین پکارامتر مقکدار مقکاومکت ترمز برحسککککب اهم 

شکککود. برای حفکاظکت از مقکاومکت ترمز در برابر این مقکاومکت اسکککتفکاده میشککککده روی تلف

 صورت درست وارد نمایید.بار و آسیب احتمالی، مقدار مقاومت ترمز را بهاضافه

 

 Brake Power 50-6000W Rated/نامی R/W 



شکککده روی که توان تلف. درصکککورتیهسکککتاین پارامتر تحمل توان حرارتی مقاومت ترمز 

مقاومت ترمز از این مقدار بیشتر شود دستگاه خطای توان مقاومت ترمز خواهد داد و برای 

بار و آسکیب احتمالی، مقدار مقاومت ترمز و توان را حفاظت از مقاومت ترمز در برابر اضکافه

 نمایید. صورت درست واردبه

 

o ورودی ها و خروجی ها 

 نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  توضیحات  نام پارامتر

 Digital Input 
Configuration 

 2 16-0 تنظیم ورودی های دیجیتال
R/W 

  D4 ترمینال D3 ترمینال D2 ترمینال D1 ترمینال
  ترمینال

D5 
RUN 

Pag
e 

 Enable RUN Jog Fwd/Rev Pre5 D2 52 
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 نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  توضیحات  نام پارامتر

 Enable RUN Jog Pre4 Pre5 D2 53 

 Enable Fwd RUN Rev RUN Jog Pre5 D2/D3 54 

 Enable RUN Pre3 Pre4 Pre5 D2 55 

 Enable Start(latch) Stop(latch) Fwd/Rev Jog D2 56 

5 RUN Jog Pre3 Pre4 Pre5 D1 57 

 RUN Jog Fwd/Rev Pre4 Pre5 D1 58 

 RUN Fwd/Rev Pre3 Pre4 Pre5 D1 59 

 RUN Fwd(latch) Rev(latch) Jog Pre5 D1 60 

 RUN Fwd(latch) Rev(latch) Pre4 Pre5 D1 61 

 RUN Pre2 Pre3 Pre4 Pre5 D1 62 


Enable 

(Key Mode) 
Pre2 Pre3 Pre4 Pre5 Start 63 

 
Enable 

(Key Mode) 
Fwd/Rev Pre3 Pre4 Pre5 Start 64 

 
Enable 

(Key Mode) 
Fwd/Rev Jog Pre4 Pre5 Start 65 


Enable 

(Key+DIR) 
JOG Pre3 Pre4 Pre5 Start 66 

5 
Enable 

(Key Mode) 
Fwd(latch) Rev(latch) Pre4 Pre5 Start 67 

 Modbus 69 

 Enable Start 
(N.O Button) 

Stop 
(N.C 

Button) 

Jog Pre5 D2 69 

، ورودی  D2نسبت به  D3، ورودی  D3نسبت به  D4، ورودی  D4نسبت به  D5ورودی دیجیتال 

D2  نسبت بهD1  ورودی ،D1  نسبت بهHSI های های دیجیتال نسبت به ورودیو تمامی ورودی

 آنالوگ در اعمال به خروجی اولویت دارد.

به  Preset 1باشد، نیز امکان اعمال فرکانس  io04=0اگر پارامتر  HSIدر تمامی مدها ورودی 

است و در صورتی که   D5تا  D1های دیجیتال خروجی را دارد. توجه کنید اولویت با ورودی

 شود. اعمال می  HSIهیچکدام فعال نباشند، 

انجام می شود و استپ از طریق  N.Oباشد، استارت از طریق یک کلید  =در حالتی که 

 صورت میگیرد.  N.Cیک کلید 

 

 D4 Redefine Configuration 0-4 0 R/W 

Pag را طبق نیاز کاربر تغییر بدهد. D4تواند نقش ورودی دیجیتال این پارامتر می 
e 

برای آن در نظر  بدون باز تعریف. در این حالت همان نقشی که توسط پارامتر   

 کند. گرفته بازی می

 69 

 کند.را بازی می JOGنقش 
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 نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  توضیحات  نام پارامتر

D4  رود.به کار می 4برای انتخاب فرکانس پیش تنظیم 

 

 (Preset Frequency 4) 



جای به و  پارامترهای رود. ورودی برای انتخاب شتاب دوم به کار می 

  و  توان شتاب مورد نیاز برای استفاده خواهند شد. در این حالت می

انتخاب کرد و برای این منظور پارامترهای  D4اندازی و موتور را توسط ورودی راه 

 و .را متناسب با نیاز تنظیم نمایید 

(2nd Acceleration/Decceleration Time Select) 



 جای کمیت انتخاب شده در ، مرجع دستگاه بهD4 در این حالت با فعال شدن ورودی

5برابر با ورودی V2 بود خواهد.(Remote/Local)اگر مرجع دستگاه، یعنی  

ورودی دیگری و هر  HSI و یا V1 صفحه کلید دستگاه یا ولوم دیجیتال و یا ورودی

فعال است مرجع دستگاه توسط ورودیباشد تا زمانی که ورودی

V2 و با توجه به رنج تنظیم شده در پارامتر غیر  هایدر حالت گردد.تعیین می

 این ورودی نقش خود که توسط ،کند.تعیین شده را بازی نمی 

(Remote/Local Frequency Setup) 



 D5 Redefine Configuration 0-4 0 R/W 

ای آن در نظر بر بدون باز تعریف. در این حالت همان نقشی که توسط پارامتر  

 کند. گرفته بازی می

(No redefinition) 

 Pag
e 

در این حالت با فعال شدن این ورودی، خروجی   کند.نقش خطای خارجی را بازی می

نمایش دیده خواهد شد. برای دستگاه قطع شده و پیغام خطای خارجی روی صفحه 

که این  ثانیه فشار دهید. درصورتی 2ریست کردن این خطا کلید استوپ را به مدت 

 دوباره دیده خواهد شد. ورودی فعال باشد خطا

(External fault) 

 70 

 D5 رود.به کار می 5تنظیم برای انتخاب فرکانس پیش 

(Preset Frequency 5) 


جای به و  رود. پارامترهای انتخاب شتاب سوم به کار میورودی برای 

  و  توان شتاب مورد نیاز برای استفاده خواهند شد. در این حالت می

انتخاب کرد و برای این منظور پارامترهای  5اندازی و موتور را توسط ورودی راه 

  و .را متناسب با نیاز تنظیم نمایید 

(3rd Acceleration/Decceleration Time Select) 
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 نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  توضیحات  نام پارامتر

که رود. درصورتیبه کار می PIDعال کردن کنترلر برای ف D5در این حالت ورودی 

فعال شدن این ورودی ت ثیری در کارکرد  فعال شده باشد، 5توسط  PIDکنترل  

 دستگاه نخواهد داشت. 

و مرجع  کندتغییر می  PID  به کنترل در این حالت کارکرد دستگاه از فرکانس متغیر

نیز بازخورد دستگاه  5پارامتر را بازی خواهد کرد و  PIDورودی نیز نقش مرجع 

تعیین  این ورودی نقش خود که توسط  های غیر در حالت را تعین میکند.

 کند.شده را بازی نمی

(PID Remote Activation) 



 HSI Configuration 0-2 0 R/W 

که این ورودی برای مرجع ورودی و یا بازخورد سیستم کنترلی تعریف نشده باشد درصورتی

های زیر را بازی کند در غیر این صورت تنظیم این پارامتر ت ثیری در کارکرد آن  تواند نقشمی 

  ندارد.

Pag
e 

. در این حالت این ورودی برای انتخاب فرکانس پیش 1فرکانس پیش تنظیم شماره 

 تنظیم شماره یک به کار خواهد رفت.

 (Preset Frequency 1) 

0 77 

خطا )فالت( خارجی. در این حالت با فعال شدن این ورودی خروجی دستگاه قطع شده 

نمایش دیده خواهد شد. برای ریست کردن این خطا  و پیغام خطای خارجی روی صفحه 

که این ورودی فعال باشد خطا ثانیه فشار دهید. درصورتی 2را به مدت  کلید استوپ

 دوباره دیده خواهد شد. 

(External fault) 

1 

تعریف شده باشد این ورودی  توسط  Enable. حتی اگر Enableنقش ورودی 

مربوطه فعال شده باشد تا دستگاه شروع به کار کند در غیر  Enableنیز باید عتوه بر 

نمایش دیده خواهد شد تا وقتی که این ورودی و روی صفحه  این صورت کلمه  

 اصلی هردو فعال شوند. Enableورودی 

(2nd Enable) 

2 

5 Analog Input Configuration 0-6 0 R/W 

5 Reference Related Parameters 
Pag

e 

0 V1  (V1 Voltage Range) 78 
, 
88 
 

1 (V1+V2)/2 
 (V1 Voltage Range)  (V2 Voltage 

Range) 

2 I1 
 (I1 Input Range) 

 (I1 Current Rage) 

3 HSI (Fmax =)  (HSI Conf.), HSI Max Frequency) 

4 Keypad (+/-) 
 (Setpoint Frequency) 

 (Up/Down Setting Time) 
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 نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  توضیحات  نام پارامتر

5 Up=V1/ Down=V2  

6 MODBUS 




7 Keypad (Step Frequency) 

کند که شامل دو این پارامتر، روش تعیین مرجع فرکانس یا کمیت کنترلی دستگاه را تعیین می

 -)فرکانس( و کلیدهای +/  HSI ورودی آنالوگ ولتاژ و یک ورودی آنالوگ جریان و ورودی

عنوان دو ورودی توانند به صفحه کلید هست. توجه کنید که دو ورودی ولتاژ آنالوگ می

ولت نشانه فعال  8ت ولوم دیجیتال به کار بروند. در این حالت مقدار باالی دیجیتال برای حال

 ولت نشانه غیرفعال بودن این ورودی خواهد بود. 4بودن و ولتاژ زیر 

 نمایید.در جدول زیر مقادیر مختلف این پارامتر را مشاهده می

، ورودی  D2به  نسبت D3، ورودی  D3نسبت به  D4، ورودی  D4نسبت به  D5ورودی دیجیتال 

D2  نسبت بهD1  ورودی ،D1  نسبت بهHSI های های دیجیتال نسبت به ورودیو تمامی ورودی

 آنالوگ در اعمال به خروجی اولویت دارد.

 I1 Input Range 0-1 1 R/W 

 .I1 محدوده جریان ورودی جریان

 0آمپر و در بعضی برابر میلی   4با خروجی جریان، خروجی مینیمم برابر  در بعضی از سنسورها

 آمپر است. این پارامتر را با توجه به نوع سنسور تنظیم نمایید.میلی 

78 

0 0-20mA 

1 4-20mA 

 I1 Current Range 8.00 - 
21.00mA 

20.00 
R/W 

آمپر باشد با تنظیم میلی  20جریان وارد شده به ورودی جریان کمتر از  که ماکزیممدرصورتی

(، برابر با این پارامتر Feedbackدرصد بازخورد ) 100مقدار  PIDپارامتر فوق در حالت کنترل 

% مرجع را با رنج فیدبک تطبیق 100تا  0توانید رنج شود. با این کار شما میدر نظر گرفته می 

 درصد مرجع متناظر با این پارامتر خواهد بود. 100دهید در این حالت 

78 


V1 Voltage Range 

2.00 -11.00 V 10.00 R/W 

طور مثال اگر  شود. بهماکزیمم ورودی ولتاژ ورودی آنالوگ برابر با این پارامتر در نظر گرفته می 

 ولت تنظیم کنید. 0/5ت باشد این پارامتر را برابر با ول 5تا  V1 ،0محدوده ولتاژ 

 توانید استفاده کنید.ضمناً از این پارامتر برای کالیبره کردن این ورودی نیز می

78 


V2 Voltage Range 

2.00 -11.00 V 10.00 R/W 

 طور شود. بهماکزیمم ورودی ولتاژ ورودی آنالوگ دوم برابر با این پارامتر در نظر گرفته می 

 5.0ولت باشد این پارامتر را برابر با  5تا  0( مربوطه، Feedbackمثال اگر مرجع یا بازخورد )

 ولت تنظیم کنید.

78 


Indicating Value 

0-8 0 R/W 
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 نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  توضیحات  نام پارامتر

شود در این  کمیتی که روی صفحه نمایشدر کارکرد معمولی دائما نمایش داده می

 شود. پارامتر تعریف می

 Pag
e 

 0 فرکانس یا مرجع کنترلی دستگاه.) بسته به حالت کارکرد.( مرجع 

روشن   Hz/RPMفرکانس خروجی دستگاه برحسب هرتز. )ممیز روشن و چراغ 

 شود( می 

1 

% روشن /A) ممیز دوم و چراغ  آمپر. 20.00تا  0.00آمپر خروجی دستگاه از 

 شوند( می 

2 

 3 شوند( % روشن می /A)چراغ  0/100تا  0/0درصد کمیت کنترلی یا بازخورد 

 94 4 شود( روشن می  Hz/RPM) .دور خروجی دستگاه با توجه به ضریب پارامتر

 5 شود( روشن می  Hz/RPM)ممیز خاموش و چراغ  .9999تا  0دور موتور از 

 6 شود(نمایش دیده میسمت چپ صفحه   )حرف توان خروجی برحسب کیلو وات.

 7 شود( نمایش دیده میسمت چپ صفحه  های قدرت دستگاه. )حرف ولتاژ خازن

 8 شود( در سمت چپ صفحه نمایش دیده می دمای هیت سینک. )حرف 



RPM Coefficient 

0.001-

9.999 
1.000 R/W 

نمایش، نمایش این پارامتر در مقدار دور موتور ضرب شده و بر روی صفحه  05 اگر

 داده خواهد شد.

هرتز بوده  25دور باشد و فرکانس خروجی  1500هرتز  50طور مثال اگر دور نامی موتور در به

 نمایشروی صفحه  5یا  (25/50)×0.5×1500تنظیم شود عدد  5/0و این ضریب برابر با 

 دیده خواهد شد.

71 
76 


Relay Mode 

0-20 0 R/W 

Pag کننده شرط بسته شدن رله خروجی دستگاه هست.این پارامتر تعیین 
e 

 رخ دادن خطا.

(Active on fault) 

0 - 

 فرکانس صفر.  

(Active on zero Frequency) 

1 - 

 در خروجی دستگاه وجود دارد رله روشن خواهد بود. که ولتاژیتا هنگامی

(Active while drive outputs are hot) 

2 - 

 پایان شتاب گیری.

(The end of Acceleration and Deceleration) 

3 - 

اضافه   )سطح تریپ بار. در این حالت اگر جریان موتور به بیش از شرایط اضافه 

 شود. بار( برسد این رله فعال می 

(Active on Overload condition) 

4 - 
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 نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  توضیحات  نام پارامتر

 شدن موتور  Stallزمان 
Motor Stall  

6 - 

 اضافه ولتاژ 

Over Voltage Trip 

7 - 

 کاهش ولتاژ

Low Voltatge Trip 

8 - 

 افزایش بیش از حد دمای اینورتر

Inverter OverHeat 

9 - 

 فرمان فرکانس از دست رفتن 

Command Loss 

10 - 

 حین کارکرد با سرعت ثابت 

During Constant Run 

13 71 

 نیامده است.  Runفعال است و فرمان  Enableزمانی که 

Wait Time for run signal Input 

14 74 

  ()از مقدار ست پوینت توان  فعال شدن در صورتی که توان خروجی درایو

 بیشتر شود. 

15  

 1تابع تشخی  فرکانس 
FDT-1 

16 73 

 2تابع تشخی  فرکانس 

FDT-2 

17 74 

 3تابع تشخی  فرکانس 

FDT-3 

18 75 

 4تابع تشخی  فرکانس 

FDT-4 

19 76 

  20 فعال می شود. PIDرسیدن به سطح مشخ   شده برای فیدبک  با 

  Mode outD 0-20 0 R/W 

 ( دستگاه هست:OUTترمینال  (کننده شرط فعال شدن خروجی دیجیتالتعیین

آمپر را دارا میلی  50توجه کنید که این خروجی کلکتور باز بوده و توان جریان کشی حداکثر 

 هست.

Pag
e 

 رخ دادن خطا.  

(Active on fault) 

0 - 

 فرکانس صفر.  

(Active on zero Frequency) 

1 - 

 حالت استارت. 

 (Active on Start) 

2 - 
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 نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  توضیحات  نام پارامتر

 پایان شتاب گیری. 
(The end of Acceleration and Deceleration) 

3 - 

در این حالت فرکانس متناسب با فرکانس خروجی دستگاه به روی این خروجی ظاهر 

کیلوهرتز هست. وقتی که فرکانس   10شود، ماکزیمم فرکانس این خروجی برابر می 

  10باشد فرکانس این خروجی  خروجی درایو برابر با فرکانس ماکزیمم یا 

 کیلوهرتز خواهد بود.
 f(Dout)=(fout/Fmax)x10kHz 

4 - 

در این حالت فرکانس متناسب با جریان خروجی دستگاه به روی این خروجی ظاهر 

کیلوهرتز هست. وقتی که جریان   10شود، ماکزیمم فرکانس این خروجی برابر می 

 10باشد فرکانس این خروجی برابر  برابر جریان نامی موتور یعنی  1.5خروجی 

 کیلوهرتز خواهد بود. 

f(Dout)=(Iout/1.5/)x10kHz 

5 - 

 شدن موتور  Stallزمان 
Motor Stall (Stall) 

6 - 

 اضافه ولتاژ 

Over Voltage Trip 

7 - 

 کاهش ولتاژ

Low Voltage Trip 

8 - 

 افزایش بیش از حد دمای اینورتر

Inverter Over-Heat 

9 - 

 از دست رفتن فرمان فرکانس 

Command Loss 

10 - 

 کارکرد با سرعت ثابت حین 

During Constant Run 

13 71 

 نیامده است.  Runفعال است و فرمان  Enableزمانی که 

Wait Time for run signal Input 

14 72 

 1تابع تشخی  فرکانس 
FDT-1 

16 73 

 2تابع تشخی  فرکانس 

FDT-2 

17 74 

 3تابع تشخی  فرکانس 

FDT-3 

18 75 

 4فرکانس تابع تشخی  

FDT-4 

19 76 

  20 فعال می شود  PIDرسیدن به سطح مشخ   شده برای فیدبک   با

 HSI Max Frequency 0.50-20.00kHz 10.0kHz R/W 
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 نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  توضیحات  نام پارامتر

فرکانس ورودی دستگاه برای تعیین  عنوانبه  HSIماکزیمم فرکانس ورودی پرسرعت در حالتی که ورودی 

عنوان بازخورد سیستم کنترلی انتخاب و یا به () شده باشد مرجع فرکانس دستگاه انتخاب 

 ( 5)شده باشد. 

Pag
e 

77 

5 Feedback Selection 1-5 1 R/W 

Pag 1 )جریان( هست. I1ورودی  PIDفیدبک کنترلر   
e 

 79 2 )ورودی دوم ولتاژ( هست. V2ورودی  PIDفیدبک کنترلر 

های تعریف هست، در این حالت این ورودی نقش  HSIورودی  PIDفیدبک کنترلر 

 نخواهد کرد. را بازی شده در 

3 

. برای  شوددر این حالت کمیت بازخورد از طریق پورت سریال به دستگاه ارسال می 

 مراجعه نمایید. MODBUSاطتعات بیشتر به ضمیمه 

4 
 

و  شودعنوان بازخورد در نظر گرفته می شده به موتور بهدر این حالت توان تزریق 

قابل  مقدار حداکثر توان تزریقی به موتور نسبت به توان نامی در پارامتر 

درصد، معادل توان نامی موتور خواهد بود که از حاصل  100تنظیم است که مقدار 

ها در این حالت آید.رب جریان نامی و ولتاژ نامی و ضریب توان نامی به دست می ض

 واهد شد و جهت چرخش موتور توسط گرد غیرفعال خگرد و راستعملگر چپ 

شود. همچنین اگر مرجع ورودی و بازخورد یکی تعریف شوند دور موتور در تعیین می 

 یک فرکانس ثابت خواهد ماند.

5 

 Analog filter 0-2 1 R/W 

. فیلتر شدن  کندهای آنالوگ را تعیین می این پارامتر ضریب فیلتر دیجیتال ورودی 

ها شده و از طرفی پاس  به بیشتر منجر به تغییرات کمتر در خواندن این ورودی

 .کندها را کندتر میتغییرات ورودی

79 

های آنالوگ اعمال هرتز(. در این حالت فیلتر کمی روی ورودی 100فیلتر کم )

 .شود و و در شرایط کم نویز با طول مسیر کم کابل ورودی مناسب استمی 

0  

هرتز(. در این حالت فیلتر بیشتری نسبت به حالت قبلی بر  10فیلتر متوسط )

شود و در شرایط با نویز و طول مسیر های آنالوگ اعمال می روی ورودی

 ( فر  دستگاه متوسط، مناسب است. )حالت پیش 

1 

(. در این حالت فیلتر بیشتری نسبت به حالت قبلی بر روی هرتز 1فیلتر زیاد )

شود و در شرایط با نویز و طول مسیر زیاد مناسب های آنالوگ اعمال می ورودی

 است. 

2 

  Not Function 0-1 0 R/W 

Pag 0 بصورت مستقیم در خروجی اعمال می شود  خروجی انتخاب شده در 
e 

 71 1 بصورت معکوس در خروجی اعمال می شود.  خروجی انتخاب شده در 

  Not Function 0-1 0 R/W 
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 نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  توضیحات  نام پارامتر

Pag 0 عمل می کند. N.Oخروجی رله بصورت 
e 

 71 1 عمل می کند.  N.Cخروجی رله بصورت 

 Detected Frequency Level 0- 30 Hz R/W 

 سطح تشخی  فرکانس 
Pag

e 
77 

 Detected Frequency Bandwidth 0-30 Hz 10 Hz R/W 

 پهنای باند تشخی  فرکانس 
Pag

e 
77 

 Output Power Setpoint  نصف توان درایو توان درایو R/W 

فرمان   رله درایوباشد  5اگر زمانی که توان خروجی درایو از این مقدار بیشتر شود 

 شود.  می گیرد برای عکس کردن عملکرد باید پارامتر 

Pag
e 
77 





Detected Feedback Level 
 

0% - 100% 0.00 R/W 

باشد، خروجی یا به این مقدار می رسد اگر  PIDزمانی که سطح فیدبک 

 ، فرمان می گیرد. یا رله دیجیتال

 Pag 

 





Detected Feedback Hysteresis 
 

0 – 100Hz 0.00 R/W 

 Pag  را تعیین می کند  PIDمیزان هیسترزیس برای تشخی  سطح فیدبک 

 

 

 
 

o پارامترهای سیستمی 

پارامتر  نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  نام



Password 0-9999 0 R/W 

ایکککن پکککارامتر بکککه روی عکککددی غیکککر از صکککفر تنظکککیم شکککود، هنگکککام  کهدرصکککورتی

عنوان رمکککز عبکککور ورود بکککه صکککفحه تنظکککیم پارامترهکککا بایکککد ابتکککدا ایکککن عکککدد بکککه

 وارد شکککککککککود تکککککککککا امککککککککککان تنظکککککککککیم پارامترهکککککککککا میسکککککککککر شکککککککککود.

بمانکککد تکککا ورود  0بهتکککر اسکککت تکککا قبکککل از نهکککایی شکککدن تنظیمکککات، ایکککن پکککارامتر 

تر باشکککد و پکککس از نهکککایی شکککدن تنظیمکککات، مککککرر بکککه صکککفحه پارامترهکککا آسکککان

ایککککن پککککارامتر را بککککه روی عککککدد دلخککککواه تنظککککیم کنیککککد تککککا از تغییککککرات احتمککککالی 

 پارامترهکککککککا توسکککککککط افکککککککراد متفرقکککککککه، جلکککککککوگیری بکککککککه عمکککککککل آیکککککککد.
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پارامتر  نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  نام

راحتی فرامککککوش نشککککود و توجککککه کنیککککد کککککه مقککککداری را انتخککککاب کنیککککد کککککه بککککه

 ییککککککککککد.المقککککککککککدور مقککککککککککدار آن را درجککککککککککایی مطمکککککککککک ن ثبککککککککککت نماحتی

در صککککورت فرامککککوش کککککردن مقککککدار ایککککن پککککارامتر بککککا شککککرکت تمککککاس حاصککککل 

 نمایید.



   Backup / Restore 0-3 0 R/W 

 در این حالت، عمل باز گرداندن پارامترها غیر فعال است. 

(Deactive) 

0 

 

ثانیه فشرده شود  5برای  Enter، کلید 1اگر پس از تنظیم این پارامتر به روی عدد 

 گردند.فر  برمی تمامی پارامترها به مقدار پیش 

(Press and hold Enter for 5Sec ,Load Defaults Value) 

1 

، تمایل به برگرداندن مقادیر قبلی فر که بعد از انتخاب مقادیر پیش درصورتی

ثانیه  5را  Enterکلید  2پارامترها داشتید، پس از تنظیم این پارامتر به روی عدد 

 فشار دهید.

(Restore edited Parameters) 

2 

از مقدار جاری پارامترها نسخه پشتیبان گرفته   Enterثانیه کلید  5داشتن با نگه

باشند. کاربرد این حالت برای زمانی و مانند مرحله دوم قابل بازیابی می شودمی 

است که اپراتور قصد انجام تغییراتی را دارد که ممکن است نیاز به برگرداندن آن  

 تغییرات باشد.

(Backup Edited Parameter) 

3 



Boot Loader Update 0-1 0 

R/W 

 از طریق بوت لودر  فعال کردن آپدیت

 SE03زمانی که نیاز به آپدیت نرم افزار درایو از طریق بوت لودر هستید باید پارامتر 

قرار دهید تا از طریق کابل و پروگرامر بتوانید نرم افزار درایو را بروز  1را روی 

 رسانی کنید. 



Stop Mode 0-2 0 R/W 

 کند.تنظیم شده توقف می صورتیکه در پارامتر بهشده و موتور با شیب تعیین

(With defined Ramp Times ) 
0 

Page 
طور طبیعی بایستد. در این حالت اینرسی بار، زمان توقف را موتور رها شده تا به

. توجه کنید که تا ایستادن کامل موتور دوباره دستگاه را استارت کندتعیین می 

 شده باشد.تنظیم  2یا  1به روی عدد  نکنید. مگر اینکه پارامتر 

(Coast to stop) 

1 

 در پارامتر  DCدر این حالت باید فرکانس شروع ترمز  DCایستادن با ترمز 

، مقدار جریان برابر با  تنظیم شود، پس از تاخیر تنظیم شده در پارامتر 

5  به مدت .ثانیه برای نگه داشتن موتور تزریق می شود 
(DC Brake With Delay at Specific Frequency By Injection of DC Current for 

Specific Time) 

2 86 
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پارامتر  نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  نام

5

DC Brake Current 1.00-13.00 A Rated/نامی R/W 

هست را  2برابر با  که پارامتر این پارامتر قدرت ترمز جریان مستقیم را وقتی

 کند.تعیین می 

Page 

87 



DC Brake Time 0.1-999.9 s 5.0 R/W 

 تعیین را هست 2 با برابر  پارامتر کهوقتی را مستقیم جریان ترمز زمان پارامتر این

 .کندمی 

Page 

87 



DC Brake Start Frequency 0.0-20.0 Hz 0.0 R/W 

برابر با  این پارامتر فرکانس شروع خودکار ترمز جریان مستقیم را وقتی که پارامتر 

 می باشد را تعیین می کند. 2

Page 

87 



DC Brake Wait Time 0.0-10.0 s 0.0s R/W 

قبل از راه اندازی ترمز جریان  این پارامتر زمان تاخیر پس از رسیدن به فرکانس 

 مستقیم را تنظیم می کند.

Page 

87 



AVR Function 0-1     1 R/W 

 کننده تثبیت کننده ولتاژ خروجی است. این پارامتر فعال 

طور مثال شود و بهولتاژ خروجی دستگاه بدون توجه به تغییرات ولتاژ ورودی تثبیت می

شود و ولت اعمال می  190هرتز ولتاژ  25هرتز در فرکانس  50ولت  380برای موتور 

تغییرات ولتاژ ورودی تغییری در این ولتاژ ایجاد نخواهد کرد. این حالت کاری برای 

 حالت قبل هست.تر از اغلب کاربردها مناسب 

 فر ( ) حالت پیش 

AVR Function is active 

0 Page 

ها هم طبق در فرکانس نامی، ولتاژ حداکثر به موتور تزریق شده و در بقیه فرکانس

 3گیرد. در این حالت حداکثر ولتاژ درایو منحنی کاهش میابد و تثبیت ولتاژ صورت نمی 

ای در شود بدون اینکه مقدار ولتاژ لحظه ولت فر  می  220 فاز ولت و تک 380فاز 

 ورودی در نظر گرفته شود.

هرتز ولتاژ نصف ولتاژ  25هرتز در فرکانس  50ولت  380طور مثال برای موتور به

ولت بیشتر شود این  380که ولتاژ ورودی از شود و درصورتیورودی دستگاه اعمال می 

 کس.شود و بالعولتاژ نیز بیشتر می

AVR Function is deactive 

1  



Start at Power on 0-1 0 R/W 

اگر در هنگام روشن شدن، شرایط استارت شدن موتور مهیا باشد بدین معنی که  

فعال شده باشند، دستگاه استارت   ( Run( و ورودی استارت )Enable) فعالساز 

نخواهد شد و برای استارت شدن باید فعالساز یا ورودی استارت یکبار قطع و وصل 

 شود.

0 

 

اگر در هنگام روشن شدن شرایط استارت شدن موتور مهیا باشد بدین معنی که 

فعال شده باشند دستگاه استارت   ( Run( و ورودی استارت )Enable) فعالساز 

 خواهد شد.

1 
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پارامتر  نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  نام



Fan Turn On 0-2 0 R/W 

 روشن شدن فن همزمان با استارت شدن موتور.) بار معمولی در شرایط نصب عادی( 

Start With Motor Start 
0 

 

درجه سانتیگراد رسیده  55روشن شدن فن هنگامیکه دمای خنک کننده دستگاه به 

درجه برگردد.)بار معمولی و محل نصب  50و خاموش شدن فن هنگامیکه دما به زیر 

 مرطوب یا پر گردوغبار( 

Start Conditionally 

1 

 فن همیشه روشن.)بار سنگین و محیط گرم( 

Always on 
2 



Power Scale (%) 0.0-100.0% 100% R/W 

فعال( و یا از طریق ورودی  PIDنظیم شده باشد )ت 1در حالت  5که پارامتر درصورتی

D5  حالت کنترلرPID  انتخاب شده باشد و بازخورد کنترل هم توسط55   توان

دستگاه انتخاب شده باشد، این پارامتر حداکثر توان تزریق شده به موتور را تعیین 

درصد بوده و مرجع ورودی دستگاه نیز برابر با  100طور مثال اگر این پارامتر کند. بهمی 

رود که توان نامی موتور به موتور تزریق درصد باشد دور موتور تا جایی باال می 100

 شود. این حالت کاری به خصود برای استفاده در رولینگ مفید هست.
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Start On the Fly (Speed 
search) 

0-3 2 
R/W 

این پارامتر برای پیدا کردن دور موتور درحال چرخش قبل از استارت شدن دستگاه به 

رود. اگر هنگام اعمال فرکانس صفر به خروجی، موتور با سرعت قابل متحظه در کار می

که حالت حال چرخش باشد، دستگاه به سرعت خطای اضافه جریان خواهد داد. درصورتی

باشد و یا خروجی دستگاه در اثر یک خطا قطع شده  استوپ موتور از نوع رها شونده 

باشد و یا موتور توسط پروسه خط تولید قبل از استارت شدن به گردش درآمده باشد 

 این حالت پیش خواهد آمد.

توجه کنید که عمل پیدا کردن جهت و دور موتور عمل استارت را تا پیدا کردن سرعت 

 موتور به ت خیر خواهد انداخت. 

 

 غیرفعال کردن تعیین سرعت موتور در حال چرخش. 

(Disabled) 
0 

 

 فعال کردن تعیین دور موتور در حال چرخش در هر استارت.

(Every Start) 
1 

 فعال کردن تعیین دور موتور در حال چرخش فقط در حالت استوپ رها شونده.

(Only when the stop Mode= =1= coast to stop) 
2 

 فعال کردن تعیین دور موتور درحال چرخش در استارت اول پس از روشن شدن. 

اندازی موتور که دور موتور در چرخش، عکس دور موردنظر برای راه درصورتی

باشد، دستگاه ابتدا دور موتور در جهت مخالف را پیدا کرده و آن را با شیب تنظیم 
3 
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پارامتر  نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  نام

کند و سپس آن  لتاژ متوقف میو با محدود کردن جریان و و شده در پارامتر 

 کند.اندازی میراه  Pr03را در جهت دلخواه و با شیب تنظیم شده در 

(Once before the first Start after POWER ON ) 

5

Controller Select 0-2 0 R/W 

 کنترلر غیرفعال 
Deactive 

0 Page 

  و کنترلی مرجع  به بسته دستگاه  خروجی فرکانس حالت این در . فعال PID کنترلر

کنترلر به مربوط   ضمیمه به بیشتر اطتعات برای. کندمی تغییر بازخورد  PID مراجعه  

پارامترهای این کنترلر از .نمایید  تا    تنظیم می شود.   
PID Is Active 

1 

 91و  89
On/Offکنترلر  فعال. در این حالت فرکانس خروجی دستگاه بسته به مرجع   

On-Offبصورت  شود. میزان هیسترزیس این کنترلر در کنترل می    تعیین  

 می شود. 
On-Off Control Active 

2 



   P of PID 0.01-99.99 1.00 R/W 

متناسب هست. زیاد بودن آن باعث   این ضریب نشانگر ضریب کنترلر PIDدر حالت کنترل 

شود و کم بودن آن نیز حال ناپایداری سیستم کنترلی می سریع شدن سیستم و درعین 

مراجعه   PIDضمیمه کنترلر شود. برای تنظیم درست این پارامتر به باعث کندی سیستم می 

 نمایید.
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I of PID 0.01-99.99 1.00 R/W 

این ضریب نشانگر ضریب انتگرال گیر هست. زیاد بودن آن باعث سریع  PIDدر حالت کنترل 

شود و کم بودن آن نیز باعث حال ناپایداری سیستم کنترلی می شدن سیستم و درعین 

بخش  شود. برای تنظیم درست این پارامتر به زیادشدن زمان حذف خطای متغیر کنترل می

 مراجعه نمایید. PIDکنترلر 
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D of PID 0.01-99.99 1.00 R/W 

این ضریب نشانگر ضریب مشتق گیر هست. برای تنظیم درست این  PIDدر حالت کنترل 

 مراجعه نمایید. PIDضمیمه کنترلر پارامتر به 
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   PID Process Reverse 0-1 0 R/W 

در تنظیم کنید. 1بازخورد پروسه کنترلی معکوس باشد این پارامتر را روی  کهدرصورتی

طور مثال دما و یا فشار...(، مقدار پروسه معکوس، با زیاد شدن کمیت کنترل شونده )به 

کاهش میابد. در این حالت جریان حداکثر و ولتاژ حداکثر یعنی  Feedbackبازخورد یا 

فر در نظر گرفته شده و جریان و ولتاژ حداقل،  معادل ص و  پارامترهای 

 شود.( در نظر گرفته می 100معادل حداکثر بازخورد )%
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2nd Acceleration Time 0.4-999.9 s 5.0 R/W 

باشد، این  شده باشند و ورودی مربوطه فعال 3برابر   یا که پارامتر درصورتی

 برای شتاب افزایشی خواهد شد.  عدد جایگزین پارامتر 
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پارامتر  نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  نام



2nd Deceleration Time 0.4-999.9 s 5.0 R/W 

 برای شتاب کاهشی خواهد شد. مانند پارامتر قبل جایگزین پارامتر 

مقادیر شتاب افزایش و کاهش دور موتور را با  توانیدبا استفاده از این دو پارامتر می

 تغییر دهید. D5و یا  D4توجه به شرایط و کاربرد و با فعال کردن ترمینال 

Page 
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Setpoint Mode for PID 0-2 0 R/W 

انتخاب شده باشد، این پارامتر مقدار اولیه  5توسط پارامتر  PIDکه کنترل درصورتی

 کند.این مرجع را تعیین می 
Page 

 . 0 برابر مرجع  مقدار 

PID Setpoint = 0 
0 

79 
89 

 شدن  خاموش از  پیش تنظیمی مقدار  آخرین برابر مرجع  مقدار 
PID Setpoint = The last value before Power off 

1 

  پارامتر با برابر مرجع  مقدار 

PID Setpoint =  
2 



Setpoint value for PID 0.00-99.99% 10.00% R/W 

 79 در صورت فعال شدن پارامتر قبلی  SETPOINTمقدار 

89 



PWM Freq. SE25-10.0kHz 4.0kHz R/W 

های کند. فرکانس طبقه قدرت دستگاه را تعیین می  این پارامتر مقدار فرکانس سوئیچینگ

باالتر باعث کم شدن صدای سوت موتور و کم شدن دامنه نوسانات جریان و گشتاور 

تر شود ولی از طرفی باعث کاهش جزئی گشتاور و توان ماکزیمم و همچنین گرم می 

تر گشتاور در دورهای خیلی پایین موتور کارکردن دستگاه و کیفیت پایین

کیلوهرتز تنظیم شود  4کیلووات این فرکانس باالی  5.5که در دستگاه درصورتیشود.می 

مقدار بهینه درصد کاهش توان برای دستگاه در نظر بگیرید. 3به ازای هر کیلوهرتز، 

مشکلی ندارید از که با صدای موتور کیلوهرتز هست و درصورتی 6تا  4این پارامتر بین 

 داری نمایید.تغییر این پارامتر خود

 

5

PWM Min freq. 2.0 kHz 2.0kHz R/W 

سینک( دستگاه را این پارامتر، حد پایین فرکانس سوئیچینگ )در هنگام داغ شدن هیت 

برای کم   کنددرجه تجاوز می 70سینک دستگاه از که دمای هیتکند. هنگامیتعیین می 

کردن تلفات طبقه قدرت دستگاه، فرکانس سوئیچینگ دستگاه به صورت پیوسته کاهش 

کند تا از بروز خطای اضافه دمای دستگاه جلوگیری کند و با رسیدن دمای پیدا می 

 دهد.درجه این خطا رخ می 80سینک به هیت

اه را تعیین کنید سوییچینگ دستگ توانید حداقل مجاز فرکانسبا تنظیم این پارامتر می

تا شاهد کمترین تعداد خطای اضافه دما در روزهای گرم و یا بارهای سنگین موتور 

 باشید.

 


3rd Acceleration Time 0.4-999.9 s 5.0 R/W 

Page 
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پارامتر  نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  نام

در  D5کند که توسط باز تعریف ورودی این پارامتر، شتاب راه اندازی سوم را تعیین می 

 MODBUSقابل انتخاب خواهد بود. این شتاب همچنین از طریق ارتباط  پارامتر 

 نیز این شتاب اعمال میشود. PIDقابل انتخاب هست. در حالت کنترلر 

81 



3rd Deceleration Time 0.4-999.9 s 5.0 R/W 

در پارامتر  D5که توسط باز تعریف ورودی  کنداین پارامتر شتاب توقف سوم را تعیین می 

  قابل انتخاب خواهد بود. این شتاب همچنین از طریق ارتباطMODBUS  قابل

 نیز این شتاب اعمال میشود. PIDانتخاب هست. در حالت کنترلر  
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Baud rate 0-5 3 R/W 

تر های پایینکند. سرعت ارتباط سریال را تعیین می  -بیت بر ثانیه -این پارامتر سرعت 

 تر هستند.های پر نویز مناسببرای خطوط طوالنی و محیط
81 

4800 bps 0 

 

9600 bps 1 

19200 bps 2 

38400 bps 3 

57600 bps 4 

115200 bps 5 



Serial Address 1-240 1 R/W 

کننده آدرس دستگاه در هنگام ارتباط سریال هست. برای اطتعات  این پارامتر تعیین 

 مراجعه نمایید. RS485ضمیمه مربوط به ارتباط سریال بیشتر به 
81 



Parity 0-2 0 R/W 

No parity 0 

81 Odd parity 1 
Even parity 2 



Communication Time out 0.1-99.9s 1.0 R/W 

دستگاه چیزی  به ادرس Masterاین پارامتر تعیین کننده زمانیست که اگر در طی آن 

ارسال نکند خطای ارتباط فعال شده و بسته به پارامتر بعدی، عمل مربوط به قطع ارتباط 

 انجام خواهد شد.

81 





Time out Function 0-2 0 R/W 

 0 عملی انجام نمیشود 

81 
 1 میشود. )طبق پارامترهای مربوط به توقف( دستگاه استوپ

 ( و موتور رها شده تا بایستد.Enable=0دستگاه غیر فعال میشود. )

 ارتباط بر روی صفحه نمایش مشاهده خواهد شد.--خطای قطع  2و  1در حالتهای 
2 


Software version 1.00-9.99 - R/O 

  افزار میکروپروسسور دستگاه هست.این پارامتر نشانگر نسخه نرم 



Drive Model R/O 

مدل درایو در این پارامتر نشان داده می شود. مدل درایو براساس جدول زیر قابل 

 تشخی  است. 
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پارامتر  نوع پیش فر  محدوده تنظیمات  نام

 0041 کیلووات  375/0تکفاز  0153 کیلووات  5/1سه فاز 

 0081 کیلووات  75/0 تکفاز  0223 کیلووات  2/2سه فاز 

 0111 کیلووات  1/1تکفاز  0303 کیلووات  3سه فاز 

 0151 کیلووات  5/1تکفاز  0403 کیلووات  4سه فاز 

 0221 کیلووات  2/2تکفاز  0553 کیلووات  5/5سه فاز 

 0301 کیلووات  3تکفاز  0753 کیلووات  5/7سه فاز 

 0083 کیلووات  75/0سه فاز  1103 کیلووات  11سه فاز 
 

5

V/F pattern Select 0-3 0 R/W 

 5 (Linear+Boost) 0 Pageطبق مشخصات موتور و پارامتر  1منحنی خطی درجه 

 برای پمپ و فن و کمپرسور و بارهای مشابه.  1.5منحنی نمایی از درجه 

(Pump and fan ) 
1 

83 

برای بارهایی مثل فن. این حالت در فرکانسهای پایینتر از  2منحنی نمایی از درجه 

کند و گشتاور موتور در نامی ولتاژ کمتری نسبت به حالت قبل به موتور اعمال می 

 یابد.تر از دور نامی با سرعت بیشتری کاهش میدورهای پایین
 (2nd order curve) 

2 
 

و با بوست ولتاژ تعریف شده  Startدر فرکانس تعریف شده توسط کاربر  V/Fالگوی 

 چهار فرکانس و ولتاژ قابل تعریف است. تا  با پارامتر های 
3 

های زیر فرکانس نامی کاهش میابد و پارامتر ولتاژ موتور در فرکانس 2و  1در حالت 

5  و شوند. استفاده از این حالت برای پمپ و فن، باعث نیز نادیده گرفته می

گردد ولی برای سایر کاربردها که نیاز به گشتاور کافی در دور جویی در انرژی می صرفه 

 شود.پایین دارند توصیه نمی 

 



V/f Start Frequency 0.1-500.0 Hz 10.0 R/W 

تعریف شده توسط کاربر  V/Fدر الگوی  V/Fولتاژ اولیه و شروع منحنی   فرکانس بوست

(5) 

Page 
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On/Off Mode Hysteresis 0.00-100.00 % 0.00 R/W 

 On/Off 91تعیین میزان هیسترزیس برای کنترلر 



PID Sleep Hysteresis 0.0-600.0Hz 0.0  

فعال است، زمانی  PIDفرکانسی حول خروجی درایو در حالتی که مد کنترلی   هیسترزیس

شود درایو خاموش می شود و تا زمانی که  کمتر از  که فرکانس کاری درایو

 نشود درایو استارت نمی شود.  +بیشتر از  PIDفرکانس مورد نیاز 
 



PID Start Hysteresis 0.0-600.0Hz 0.0  

. وقتی فرکانس PIDتعیین هیسترزیش استارت درایو در زمان کارکرد در مد کنترلی 

 باشد درایو استارت نمی شود.  +کمتر از  در خروجی PIDمورد نیاز 
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o  5پارامترهای پیشرفته 

پارامتر  نوع پیش فر  تنظیمات  یمحدوده  نام



Difference between FWD and REV boost −20.00%~+ 20.00% 0 R/W 

برای تعریف میزان بوست در حالت معکوس حرکت موتور متفاوت از مقدار آن در جهت 

در صورت تنظیم این پارامتر منفی مقدار بوست در  مستقیم این پارامتر باید تغییر کند.

بصورت پیشفر   در حالت معکوس غیر فعال می شود. یا مستقیم؛ بوست FWDحالت 

 مقدار بوست در حالت معکوس برابر با مقدار آن در حالت مستقیم است. 

% باشد، بصورت پیش فر  مقدار بوست  10مثال: اگر میزان بوست حالت مستقیم 

حالت  تنظیم کنیم مقدار بوست %5+را روی  % است اما اگر 10حالت معکوس هم 

تنظیم شود بوست حالت  %5-خواهد شد ئ اگر روی  %15=5+10معکوس برابر با 

 خواهد شد. %5=5-10معکوس برابر با 
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No. of Auto Restart try 0-6 0 R/W 

تعداد دفعات تتش برای استارت مجدد پس از وقوع یک خطا که موجب قطع خروجی و 

 توقف موتور شده است. 

Page 
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Auto Restart try Time 0-30s 0 R/W 

 تعریف شده است. زمان تاخیر بین دفعات استارت مجدد که در پارامتر 
Page 
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Energy Saving  
(percentage of Voltage reduction) 

0.00-30.00% 0.00 
R/W 

 انرژی غیر فعال است. : عملگر صرفه جوئی0

که این پارامتر غیر از صفر مقدار دیگری تنظیم شود، درصد : درصورتی30تا  01/0بین 

تا در صورت عدم  حداکثر کاهش ولتاژ مجاز در فرکانس ثابت و بار نامی را تعیین می کند

 کاهش دور موتور ولتاژ به این حد از ولتاژ نامی کمتر شود.

Page 
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5

DWELL Frequency 0.0-600.0 Hz 0.0 R/W 

 Page 0 غیر فعال است.  DWELLعملگر 

 94 600.0-0.1 را مشخ  می کند. DWELLفرکانس عملگر 



DWELL Time 0.0-10.0 s 0.0 R/W 

 را مشخ  می کند. DWELLمدت زمان عملگر 
Page 
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Skip Frequency 0-1 0 R/W 

 Page 0 حذف فرکانس غیر فعال است.   عملگر

 86 1 عملگر حذف فرکانس فعال است. 
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پارامتر  نوع پیش فر  تنظیمات  یمحدوده  نام

در صورت فعال شدن این عملگر حداکثر سه فرکانس تشدید سیستم را می توان در 

 حین شتابگیری و توقف حذف نمود.

تا  برای این منظور باید حدود باال و پایین مناسب این فرکانس ها را در پارامترهای 

   وارد نمود. هر جفت پارامتر که صفر قرار داده شود، در عملکرد این عملگر بی

 تاثیر خواهد بود.

 

 Skip Frequency 1 high  حد باالئی فرکانس

 تشدید اول

0.0-600.0 Hz 0.0 R/W 

 Skip Frequency 1 low   حد پائینی فرکانس

 تشدید اول

0.0-600.0 Hz 0.0 R/W 

 Skip Frequency 2 high  حد باالئی فرکانس

 تشدید دوم

0.0-600.0 Hz 0.0 R/W 

 Skip Frequency 2 low   حد پائینی فرکانس

 تشدید دوم

0.0-600.0 Hz 0.0 R/W 

 Skip Frequency 3 high  حد باالئی فرکانس

 تشدید سوم 

0.0-600.0 Hz 0.0 R/W 

 Skip Frequency 3 low   حد پائینی فرکانس

 تشدید سوم 

0.0-600.0 Hz 0.0 R/W 



    User V/F Pattern Voltage 1   0.0-100.0% 0.0 R/W 

 (5)تککعککریککف شکککککده تککوسکککککط کککاربککر  V/Fدر الککگککوی  1ولککتککاژ نککقککطککه 

 درصد تعریف می شود. 100این ولتاژ بصورت درصدی از ولتاژ خروجی 

خطی  V/Fولکت بکاالتر از ولتکاژ آن بر روی منحنی  38بعنوان مثکال اگر بخواهیم این ولتکاژ 

 % تنظیم شود.10باشد باید این پارامتر روی 

Page 

85 

5
User V/F Pattern 

Frequency 1 
  افرکانس نقطه 

  V/Fدر الگوی 

تعریف شده 

توسط کاربر 

(5) 

0.0-600.0 Hz 0.0 
R/W 



User V/F Pattern Voltage 2 0.0-100.0% 0.0 R/W 

 (5)تککعککریککف شکککککده تککوسکککککط کککاربککر  V/Fدر الککگککوی  2ولککتککاژ نککقککطککه 

بعنوان مثال اگر   درصکد تعریف می شکود.  100درصکدی از ولتاژ خروجی    این ولتاژ بصکورت

خطی بکاشککککد بکایکد این  V/Fولکت بکاالتر از ولتکاژ آن بر روی منحنی  38بخواهیم این ولتکاژ 

 % تنظیم شود.10پارامتر روی 

Page 

85 


User V/F Pattern 

Frequency 2 
  2فرکانس نقطه 

  V/Fدر الگوی 

تعریف شده 

توسط کاربر 

(5) 

0.0-600.0 Hz 0.0 
R/W 



User V/F Pattern Voltage 3 0.0-100.0% 0.0 R/W 

 (5)تککعککریککف شکککککده تککوسکککککط کککاربککر  V/Fدر الککگککوی  3ولککتککاژ نککقککطککه 

بعنوان مثال اگر   درصکد تعریف می شکود.  100درصکدی از ولتاژ خروجی    این ولتاژ بصکورت

خطی بکاشککککد بکایکد این  V/Fولکت بکاالتر از ولتکاژ آن بر روی منحنی  38بخواهیم این ولتکاژ 

 % تنظیم شود.10پارامتر روی 

Page 

85 


User V/F Pattern 

Frequency 3 
  3 فرکانس نقطه

  V/Fرا الگوی 

تعریف شده 

توسط کاربر 

(5) 

0.0-600.0 Hz 0.0 
R/W 
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پارامتر  نوع پیش فر  تنظیمات  یمحدوده  نام



User V/F Pattern Voltage 4 0.0-100.0% 0.0 R/W 

 (5تککعککریککف شکککککده تککوسکککککط کککاربککر ) V/Fدر الککگککوی  4ولککتککاژ نککقککطککه 

درصکد تعریف می شکود. بعنوان مثال اگر   100درصکدی از ولتاژ خروجی    این ولتاژ بصکورت

خطی بکاشککککد بکایکد این  V/Fولکت بکاالتر از ولتکاژ آن بر روی منحنی  38بخواهیم این ولتکاژ 

 % تنظیم شود.10پارامتر روی 

Page 

85 


User V/F Pattern 

Frequency 4 
  4 فرکانس نقطه

  V/Fدر الگوی 

تعریف شده 

توسط کاربر 

(5) 

0.0-600.0 Hz 0.0 
R/W 



S-Curve Acceleration Start Jerk 0.0-10.0 s 0.5 s R/W 

 S Curveتعیین مقدار شتاب تکانه ابتدای شتابگیری در منحنی 
Page 
82 



S-Curve Acceleration end Jerk 0.0-10.0 s 0.5 s R/W 

 S Curveتعیین مقدار شتاب تکانه انتهای شتابگیری در منحنی 
Page 

82 



S-Curve Deceleration Start Jerk 0.0-10.0 s 0.5 s R/W 

 S Curveتعیین مقدار شتاب تکانه ابتدای توقف در منحنی 
Page 

82 

5

S-Curve Deceleration end Jerk 0.0-10.0 s 0.5 s R/W 

 S Curveتعیین مقدار شتاب تکانه انتهای توقف در منحنی 
Page 

82 

o پارامترهای حفاظتی 

پارامتر  پیش فر  محدوده تنظیمات  پارامتر  نام
 نوع

Page 
 ETH Protection 0-1 0 R/W 

 98 0 الکتریکی  گرمائی حفاظت کردن  غیرفعال

 1 الکتریکی  گرمائی حفاظت  کردن فعال

 ETH Level for 1 min. 30-200% 150% R/W 

 98 تعیین می کند.  دقیقه را برحسب جریان نامی موتور  1سطح تحمل حرارتی برای 

 Reserved 

 Motor Type 0-1 0 R/W 

 موتور دارای سیستم خنک کننده داخلی است. -0

 است. موتور دارای سیستم خنک کننده خارجی -1

98 

5 Overload Warning Enable 0-1 0 R/W 

 98 این پارامتر فعال یا غیر فعال کردن هشدار اضافه بار را بر عهده دارد.
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پارامتر  پیش فر  محدوده تنظیمات  پارامتر  نام
 نوع

Page 
 Overload Warning Level 30-150% 110% R/W 

 98 تعیین سطح برای هشدار اضافه بار برحسب جریان نامی موتور 

 Overload Warning Time 0-30 s 1s R/W 

 98 تعیین بازه زمانی حداقل برای اعتم هشدار اضافه بار 

 Overload Trip Enable 0-1 1 R/W 

 100 این پارامتر فعال یا غیر فعال کردن تریپ )قطع خروجی( بعلت اضافه بار را بر عهده دارد.

 Overload Trip Level 30-200 % 110% R/W 

 100 تعیین سطح برای تریپ )قطع خروجی( بعلت اضافه بار برحسب جریان نامی موتور 

 Overload Trip Time 0-60 1s R/W 

 100 تعیین مدت زمان حداقل برای تریپ )قطع خروجی( بعلت وقوع اضافه بار 

 Stall Prevention Select 0-7 3 R/W 

که جریان در حین شتابگیری، سرعت ثابت و ولتاژ طبق جدول ارائه شده درصورتی

شود، این عملگر   در حین توقف بیشتر از سطح تعیین شده در پارامتر  DCباس 

 فعال می شود. 

100 

 حین توقف  حین سرعت ثابت حین شتابگیری  

0 - - - 

1 - - √ 

2 - √ - 

3 - √ √ 

4 √ - - 

5 √ - √ 

6 √ √ - 

7 √ √ √ 
 

 

 Stall Prevention Level 60-150% 130% R/W 

 Stall Preventionتعیین سطح ولتاژ برای فعال شدن عملگر 
100 

 

 Input - Output Phase Loss Protection 0-3 0 R/W 

 101 0 غیرفعال شدن این عملگر 

 1 فقط زمان قطع فاز خروجی

 2 قطع فاز ورودیفقط زمان 

 3 در زمان قطع فاز ورودی و خروجی 

 External Trip Signal 0-1 0 R/W 

را تعیین نمود تا خروجی دستگاه  D4زمانی که یک خطای خارجی رخ دهد می توان ورودی 

 قطع شود.

 تنظیم خواهد شد. زمانی که این پارامتر فعال شود بصورت خودکار 

101 

  0 فعال غیر 
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پارامتر  پیش فر  محدوده تنظیمات  پارامتر  نام
 نوع

Page 
 1 برای اتصال سیگنال خطای خارجی قرار داده شده است(  D5ورودی ) فعال

5 Inverter Overload 0-1 1 R/W 

 101 0 غیرفعال 

 تنظیم می شود( 4برابر با  فعال )مقدار 

خروجی دیجیتال برای اعتم سیگنال مربوط به   در صورت فعال شدن این عملگرد

در صورت فعال شدن اعمال    تنظیم اضافه بار اینورتر تنظیم می شود.

 شود. می

1 

o ی خطانمایش تاریخچه 

پارامتر  نوع توضیحات 

  R/O (Last faultآخرین خطای دستگاه )

  Hi01خطای دستگاه قبل از پارامتر 

  Hi02خطای دستگاه قبل از پارامتر 

  Hi03خطای دستگاه قبل از پارامتر 

5  Hi04خطای دستگاه قبل از پارامتر 

  Hi05خطای دستگاه قبل از پارامتر 

  Hi06خطای دستگاه قبل از پارامتر 

  (SC occurrence) اتصال کوتاه تعداد خطای 

  (OC-OCA-OCd occurrence) تعداد خطای جریان

  (OH occurrence) تعداد خطای اضافه دما

  (OV occurrence)تعداد خطای اضافه ولتاژ 

  ( OP occurrenceتعداد خطای اضافه توان )

  ( Total on Time) ساعات روشن بودن دستگاه 

  ( Total run Timeساعات استارت بودن دستگاه )

5  (Hours elapsed from the last fault)  خطاساعات سپری شده از آخرین 

   R/Wتا  ریست کردن تاریخچه خطاها از 

 

o پارامترهای مانیتورینگ 

پارامتر  نوع واحد پارامتر  توضیحات  نام

 Input Terminal status ورودی  نمایش وضعیت فعال یا غیر فعال بودن

 های دستگاه 

On-Off R/O 


Output Terminal 

status 

خروجی  نمایش وضعیت فعال یا غیر فعال بودن

 های دستگاه 
On-Off R/O 

 Output Current  نمایش جریان خروجی A R/O 
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 RPM 
 نمایش دور موتور

 فرکانس تزریق شده به موتور()براساس 
RPM R/O 

5
Heat Sink 

Temperature 
 C° R/O نمایش دمای هیت سینگ داخل درایو

 DC link Voltage  نمایش ولتاژ باسDC V R/O 

 Output Voltage  نمایش دامنه ولتاژ خروجی تزریقی به موتور V R/O 

 Output Power  تزریقی به موتور نمایش توان kW R/O 
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 توابع و پارامترهای اصلی 
o های دیجیتال ورودی() 

  D5 ترمینال D4 ترمینال D3 ترمینال D2 ترمینال D1 ترمینال

 Enable RUN Jog Fwd/Rev Pre5 

رود. بدون کردن دستگاه به کار می Enableبرای   D1فر  دستگاه. در این حالت ورودی حالت پیش  -0

فعال شکدن این ورودی، دسکتگاه در هی  شکرایطی اسکتارت نخواهد شکد و عمتً نقش ورودی حفاظتی را  

رود. در صکککورت فعکال بودن فرمکان برای اسکککتکارت کردن دسکککتگکاه بکه ککار می D2کنکد.ورودی بکازی می

Enable  غیرفعال شکدن آن اسکتوپ خواهد شکد.  با فعال شکدن این ورودی، دسکتگاه اسکتارت شکده و با

 کنید.طریقه راه افتادن و ایستادن موتور را تعیین می و  پارامتر 

دسککتگاه اسککت و با فعال شککدن آن بدون نیاز به فعال شککدن اسککتارت،  JOGضککرب یا تک D3ورودی 

ورودی دارای بکاالترین اولویکت در بین  اینخواهکد بود. فرککانس خروجی دسکککتگکاه برابر بکا پکارامتر 

 های آنالوگ و دیجیتال برای تنظیم فرکانس خروجی است.تمامی ورودی

کند و در صکورت فعال شکدن، جهت موتور معکوس خواهد شکد نقش ورودی جهت را بازی می D4ورودی 

ورودی قابل باز   گردد. توجه کنید که نقش اینو با غیرفعال شکدن جهت موتور به جهت اسکتاندارد برمی

قابل  5که در پارامتر   5فرکانس پیش تنظیم شکککماره  D5ورودی  .هسکککت تعریف در پارامتر 

فرکانس   این( D2توسکط ورودی ) موتور تنظیم اسکت را انتخاب خواهد کرد و در صکورت اسکتارت شکدن  

 .هست ارامتر توجه کنید که نقش این ورودی قابل باز تعریف در پ به موتور اعمال خواهد شد.

 
 های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7- 1شکل 

  

D5(Preset 5) 

D4(Fwd/Rev) 

D3(JOG) 

D2(RUN) 

D1(Enable) 

    

Preset 5 Freq. 

Analog Reference 

JOG Freq. 

Frequency 

JOG Freq. (Rev.) 

Preset 5 Freq.(Rev.) 
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  D5 ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 Enable RUN Jog Pre4 Pre5 

. بکدون فعکال شککککدن این ورودی دسکککتگکاه رودکردن دسکککتگکاه بکه ککار می Enableبرای  D1ورودی  -1

 کند.استارت نخواهد شد و عمتً نقش ورودی حفاظتی را بازی می

 کنید.طریقه راه افتادن و ایستادن موتور را تعیین می و  پارامتر 

رود. در صکککورت فعال شکککدن این ورودی دسکککتگاه برای اسکککتارت کردن دسکککتگاه به کار می D2ورودی 

طریقه راه افتادن و   و  با غیرفعال شککدن آن اسککتوپ خواهد شککد. پارامتر  اسککتارت شککده و

 کنید.ایستادن موتور را تعیین می

دسککتگاه اسککت و با فعال شککدن آن بدون نیاز به فعال شککدن اسککتارت،  JOGضککرب یا تک D3ورودی 

 خواهد بود. فرکانس خروجی دستگاه برابر با پارامتر 

قابل تنظیم اسکت را انتخاب خواهد کرد   که در پارامتر 4پیش تنظیم شکماره  فرکانس   D4ورودی 

توجه  ( این فرکانس به موتور اعمال خواهد شکد.D2و در صکورت اسکتارت شکدن موتور )توسکط ورودی 

 هست کنید که نقش این ورودی قابل باز تعریف در پارامتر 

قابل تنظیم اسکت را انتخاب خواهد کرد  5رامتر که در پا 5فرکانس پیش تنظیم شکماره  D5ورودی  

 ( این فرکانس به موتور اعمال خواهد شد.D2و در صورت استارت شدن موتور )توسط ورودی 

 .هست توجه کنید که نقش این ورودی قابل باز تعریف در پارامتر 

  های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7- 2شکل 

D5(Preset 5) 

D4(Preset 4) 

D3(JOG) 

D2(RUN) 

D1(Enable) 

    

Preset 5 Freq. 

Analog Reference 

JOG Freq. 

Frequency 

Preset 4 Freq. 
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  D5 ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 Enable Fwd RUN Rev RUN Jog Pre5 

رود. بکدون فعکال شککککدن این ورودی دسکککتگکاه کردن دسکککتگکاه بکه ککار می Enableبرای  D1ورودی  -2

 کند.استارت نخواهد شد و عمتً نقش ورودی حفاظتی را بازی می

. در صککورت فعال شککدن این ورودی  رودگرد دسککتگاه به کار میبرای اسککتارت کردن راسککت D2ورودی 

 گرد استارت شده و با غیرفعال شدن آن استوپ خواهد شد.دستگاه در جهت راست

رود. در صکککورت فعال شکککدن این ورودی  گرد دسکککتگاه به کار میبرای اسکککتارت کردن چپ D3ورودی 

 گرد استارت شده و با غیرفعال شدن آن استوپ خواهد شد.دستگاه در جهت چپ

ضکککرب یا جاگ دسکککتگاه اسکککت و با فعال شکککدن آن بدون نیاز به فعال شکککدن اسکککتارت، تک D4ورودی 

توجکه کنیکد ککه نقش این ورودی قکابکل بکاز  . خواهکد بود فرککانس خروجی دسکککتگکاه برابر بکا پکارامتر 

 هست تعریف در پارامتر 

را انتخاب خواهد کرد   قابل تنظیم اسکت 5که در پارامتر 5فرکانس پیش تنظیم شکماره  D5ورودی  

 این فرکانس به موتور اعمال خواهد شد. D2و در صورت استارت شدن موتور توسط ورودی 

 .هست توجه کنید که نقش این ورودی قابل باز تعریف در پارامتر +

 های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7- 3شکل 

 

  

D5(Preset 5) 

D4(JOG) 

D2(Fwd RUN) 

D1(Enable) 

 

Preset 5 Freq. 

Analog Reference 

JOG Freq. 

Frequency 

D3(Rev RUN) 

JOG Freq. (Rev) 

Analog Reference 

Preset 5 Freq. (rev) 
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  D5 ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 Enable RUN Pre3 Pre4 Pre5 

رود. بکدون فعکال شککککدن این ورودی دسکککتگکاه کردن دسکککتگکاه بکه ککار می Enableبرای  D1ورودی  -3

 کند.استارت نخواهد شد و عمتً نقش ورودی حفاظتی را بازی می

با فعال  Enableرود. در صکککورت فعال بودن فرمان  برای اسکککتارت کردن دسکککتگاه به کار می D2ورودی 

و   شکدن این ورودی، دسکتگاه اسکتارت شکده و با غیرفعال شکدن آن اسکتوپ خواهد شکد. پارامتر 

 کنید.طریقه راه افتادن و ایستادن موتور را تعیین می 

 Pr15تا  Pr13که در پارامتر  5تا  3های پیش تنظیم شکماره برای انتخاب فرکانس  D3,D4,D5های ورودی

. در حالتی که چند فرکانس پیش تنظیم فعال شکوند شکماره ورودی  شکوندقابل تنظیم اسکت اسکتفاده می

 تر غالب خواهد شد.بزرگ

 های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7- 4شکل 

 

  

D5(Preset 5) 

D4(Preset 4) 

D3(Preset3) 

D2(RUN) 

D1(Enable) 

  

Preset 5 Freq. 

Analog Reference 

Preset 3 Freq. 

Frequency 

Preset 4 Freq. 
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  D5 ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 Enable Start(latch) Stop(latch) Fwd/Rev Jog 

رود. بکدون فعکال شککککدن این ورودی دسکککتگکاه کردن دسکککتگکاه بکه ککار می Enableبرای  D1ورودی  -4

 کند.استارت نخواهد شد و عمتً نقش ورودی حفاظتی را بازی می

لحظه ای( این ورودی  ) شککدنرود. در صککورت فعال برای اسککتارت کردن دسککتگاه به کار می D2ورودی 

 کند.طریقه راه افتادن موتور را تعیین می ماند. پارامتر دستگاه استارت شده و استارت می

این ورودی   لحظه ای() شککدنرود. در صککورت فعال  برای اسککتوپ کردن دسککتگاه به کار می D3ورودی 

 کنید.وتور را تعیین مینوع توقف م و  ماند. پارامتر دستگاه استوپ شده و استوپ می

 توقف توانیکد از دو شککککاسکککی برای راه انکدازی و دارنکده میدر این حکالکت عمًت بکدون نیکاز بکه مکدار نگکه

(Start/Stop.موتور استفاده کنید ) 

و در صورت فعال شدن جهت موتور معکوس خواهد شد و    کندنقش ورودی جهت را بازی می D4ورودی 

گردد. توجه کنید که نقش این ورودی قابل باز  با غیرفعال شکککدن جهت موتور به جهت اسکککتاندارد برمی

 .هست تعریف در پارامتر 

ضکککرب یا جاگ دسکککتگاه اسکککت و با فعال شکککدن آن بدون نیاز به فعال شکککدن اسکککتارت، تک D5ورودی 

 خواهد بود. دستگاه برابر با پارامتر  فرکانس خروجی

 .هست توجه کنید که نقش این ورودی قابل باز تعریف در پارامتر 

های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7- 5شکل 

 

D5(JOG) 

D4(Fwd/Rev) 

D2(Start Latch) 

D1(Enable) 

 

Analog Reference 

JOG Freq. 

Frequency 

D3(Stop Latch) 

JOG Freq. (Rev) 

Analog Reference 
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  D5 ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

5 RUN Jog Pre3 Pre4 Pre5 

رود. در صکورت فعال شکدن این ورودی دسکتگاه برای اسکتارت کردن دسکتگاه به کار می D1ورودی   -5

 استارت شده و با غیرفعال شدن آن استوپ خواهد شد.

ضکککرب یا  تک D2ورودی  کنید.طریقه راه افتادن و ایسکککتادن موتور را تعیین می و  پارامتر 

دسکتگاه اسکت و با فعال شکدن آن بدون نیاز به فعال شکدن اسکتارت، فرکانس خروجی دسکتگاه برابر   جاگ

 خواهد بود. با پارامتر 

تکا   ککه در پکارامتر  5تکا  3هکای پیش تنظیم شکککمکاره برای انتخکاب فرککانس D3,D4,D5هکای ورودی

5 نس پیش تنظیم فعال شکوند شکماره شکوند. در حالتی که چند فرکاقابل تنظیم اسکت اسکتفاده می

 تر غالب خواهد شد.ورودی بزرگ

 

 5های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7- 6شکل 

 
  

D5(Preset 5) 

D4(Preset 4) 

D3(Preset 3) 
) 

D2(JOG) 

D1(RUN) 

Preset 5 Freq. 

Analog Reference 

JOG Freq. 

Frequency 

Preset 4 Freq. 

Preset 3 Freq. 
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  D5 ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 RUN Jog Fwd/Rev Pre4 Pre5 

. در صکورت فعال شکدن این ورودی دسکتگاه رودبرای اسکتارت کردن دسکتگاه به کار می D1ورودی   -6

 استارت شده و با غیرفعال شدن آن استوپ خواهد شد.

 کنید.طریقه راه افتادن و ایستادن موتور را تعیین می و  پارامتر 

ضکککرب یا جاگ دسکککتگاه اسکککت و با فعال شکککدن آن بدون نیاز به فعال شکککدن اسکککتارت، تک D2ورودی 

 خواهد بود. رابر با پارامتر فرکانس خروجی دستگاه ب

کند و در صورت فعال شدن جهت موتور معکوس خواهد شد و  نقش ورودی جهت را بازی می D3ورودی 

 گردد.با غیرفعال شدن جهت موتور به جهت استاندارد برمی

قابل تنظیم اسکت را انتخاب خواهد کرد   که در پارامتر 4فرکانس پیش تنظیم شکماره   D4ورودی 

توجه کنید  این فرکانس به موتور اعمال خواهد شد. D2و در صورت استارت شدن موتور توسط ورودی 

 هست که نقش این ورودی قابل باز تعریف در پارامتر 

هد کرد قابل تنظیم اسکت را انتخاب خوا 5که در پارامتر  5فرکانس پیش تنظیم شکماره   D5ورودی  

 این فرکانس به موتور اعمال خواهد شد. D2و در صورت استارت شدن موتور توسط ورودی 

 .هست توجه کنید که نقش این ورودی قابل باز تعریف در پارامتر 

 
 های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7- 7شکل 

 

  

D5(Preset 5) 

D4(Preset4) 

D3(Fwd/Rev) 

D2(JOG) 

D1(RUN) 

Preset 4 Freq. 

Analog Reference 

JOG Freq. 

Frequency 

Preset 5 Freq. 

JOG Freq. (Rev) 

Analog Reference (Rev) 

Preset 4 Freq. (Rev) 

Preset 5 Freq. (Rev) 
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  D5 ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 RUN Fwd/Rev Pre3 Pre4 Pre5 

رود. در صکورت فعال شکدن این ورودی دسکتگاه برای اسکتارت کردن دسکتگاه به کار می D1ورودی   -7

 استارت شده و با غیرفعال شدن آن استوپ خواهد شد.

 کنید.طریقه راه افتادن و ایستادن موتور را تعیین می و  پارامتر 

کند و در صورت فعال شدن جهت موتور معکوس خواهد شد و  نقش ورودی جهت را بازی می D2ورودی 

 گردد.با غیرفعال شدن جهت موتور به جهت استاندارد برمی

تکا   در پکارامتر  ککه 5تکا  3هکای پیش تنظیم شکککمکاره برای انتخکاب فرککانس D3,D4,D5هکای ورودی

5 شکوند. در حالتی که چند فرکانس پیش تنظیم فعال شکوند شکماره قابل تنظیم اسکت اسکتفاده می

 تر غالب خواهد شد.ورودی بزرگ

 
 های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7- 8شکل 

 

  

D5(Preset5) 

D4(Preset4) 

D3(Preset3) 

D2(Fwd/Rev) 

D1(RUN) 

Preset 4 Freq. 

Analog Reference 

Preset 3 Freq. 

Frequency 

Preset 5 Freq. 

Preset 3 Freq. (Rev) 

Analog Reference (Rev) 

Preset 4 Freq. (Rev) 

Preset 5 Freq. (Rev) 
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  D5 ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 RUN Fwd(latch) Rev(latch) Jog Pre5 

رود. در صکورت فعال شکدن این ورودی دسکتگاه برای اسکتارت کردن دسکتگاه به کار می D1ورودی   -8

 استارت شده و با غیرفعال شدن آن استوپ خواهد شد.

 کنید.طریقه راه افتادن و ایستادن موتور را تعیین می و  پارامتر  

کند. در صککورت فعال دارنده بازی میگرد دسککتگاه را همراه با نگهنقش تعیین جهت راسککت D2 ورودی

گرد شککککده و حتی پس از غیرفعکال شککککدن ورودی  شککککدن )لحظکه ای( این ورودی جهکت موتور راسککککت

کند. دارنده بازی میگرد دسککتگاه را همراه با نگهت چپنقش تعیین جه D3 ورودی ماند.گرد میراسککت

گرد شککده و حتی پس از غیرفعال شککدن این ورودی جهت موتور چپ  لحظه ای()  شککدندر صککورت فعال 

دارنکده برای تغییر  توان از دو میکرو سکککویی  بکدون مکدار نگکهدر این حکالکت می مکانکد.میگرد چکپورودی 

گرد و با فعال شکدن دیگری موتور چپگرد  راسکتال شکدن یکی موتور جهت موتور اسکتفاده کرد که با فع

ضکککرب یا جاگ دسکککتگاه اسکککت و با فعال شکککدن آن بدون نیاز به فعال شکککدن تک D4ورودی  شکککود.می

توجه کنید که نقش این ورودی  . خواهد بود اسکککتارت، فرکانس خروجی دسکککتگاه برابر با پارامتر 

 هست قابل باز تعریف در پارامتر 

قابل تنظیم اسکت را انتخاب خواهد کرد  5که در پارامتر  5فرکانس پیش تنظیم شکماره   D5ورودی  

 این فرکانس به موتور اعمال خواهد شد. D2و در صورت استارت شدن موتور توسط ورودی 

 .هست توجه کنید که نقش این ورودی قابل باز تعریف در پارامتر 

 
های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7- 9شکل 

 

D5(Preset5) 

D4(JOG) 

D3(Rev Latch) 

D2(Fwd Latch) 

D1(RUN) 

Analog Reference 

JOG Freq. 

Frequency 

Preset 5 Freq. 

JOG Freq.(Rev) 

Analog Reference (Rev) 

Preset 5 Freq. (Rev) 
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  D5 ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 RUN Fwd(latch) Rev(latch) Pre4 Pre5 

. در صکورت فعال شکدن این ورودی دسکتگاه اسکتارت رودبرای اسکتارت کردن دسکتگاه به کار می D1ورودی   -9

 شده و با غیرفعال شدن آن استوپ خواهد شد.

 کنید.طریقه راه افتادن و ایستادن موتور را تعیین می و  پارامتر 

 شککدنکند. در صککورت فعال دارنده بازی میگرد دسککتگاه را همراه با نگهنقش تعیین جهت راسککت D2 ورودی

 ماند.گرد میگرد شککده و حتی پس از غیرفعال شککدن ورودی راسککتاین ورودی جهت موتور راسککت لحظه ای()

لحظه )  شکدنکند. در صکورت فعال دارنده بازی میگرد دسکتگاه را همراه با نگهنقش تعیین جهت چپ D3 ورودی

ند.در این حالت ماگرد میگرد شکده و حتی پس از غیرفعال شکدن ورودی راسکتاین ورودی جهت موتور چپ  ای(

دارنده برای تغییر جهت موتور اسکتفاده کرد که با فعال شکدن یکی توان از دو میکرو سکویی  بدون مدار نگهمی

که در  4فرکانس پیش تنظیم شکماره  D4ورودی  شکود.گرد میگرد و با فعال شکدن دیگری موتور چپموتور چپ

این  D2و در صکورت اسکتارت شکدن موتور توسکط ورودی قابل تنظیم اسکت را انتخاب خواهد کرد    پارامتر

 هست توجه کنید که نقش این ورودی قابل باز تعریف در پارامتر  فرکانس به موتور اعمال خواهد شد.

قابل تنظیم اسکککت را انتخاب خواهد کرد و در  5که در پارامتر   5فرکانس پیش تنظیم شکککماره  D5ورودی  

 این فرکانس به موتور اعمال خواهد شد. D2وسط ورودی صورت استارت شدن موتور ت

 .هست توجه کنید که نقش این ورودی قابل باز تعریف در پارامتر 

 
  های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7-10شکل

D5(Preset5) 

D4(Preset4) 

D3(Rev Latch) 

D2(Fwd Latch) 

D1(RUN) 

Analog Reference 

Preset 4 Freq. 

Frequency 

Preset 5 Freq. 

Preset 4 Freq. (rev) 

Analog Reference (Rev) 

Preset 5 Freq. (Rev) 
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  D5 HSI ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 RUN Pre2 Pre3 Pre4 Pre5 Pre1 

رود. در صکککورت فعال شکککدن این ورودی گرد دسکککتگاه به کار میبرای اسکککتارت کردن راسکککت D1ورودی   -10

 گرد استارت شده و با غیرفعال شدن آن استوپ خواهد شد.دستگاه در جهت راست

 کنید.طریقه راه افتادن و ایستادن موتور را تعیین می و  پارامتر 

 5تکا  ککه در پکارامتر  5تکا  2هکای پیش تنظیم شکککمکاره انتخکاب فرککانسبرای   D2,D3,D4,D5هکای ورودی

تر شکوند. در حالتی که چند فرکانس پیش تنظیم فعال شکوند شکماره ورودی بزرگقابل تنظیم اسکت اسکتفاده می

 غالب خواهد شد.

تواند میمرجع فرکانس تنظیم شکککود،   بعنوان ها اگر در تنظیمات مربوطه همانند دیگر ورودی  HSIورودی 

 فرکانس خروجی را برحسب اولویت تغییر دهد.

 
 های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7-11شکل 

  

D5(Preset 5) 

D4(Preset 4) 

D3(Preset3) 

D2(Preset 2) 

D1(RUN) 

Preset 1 Freq. 

Analog Reference 

Preset 3 Freq. 

Frequency 

Preset 2 Freq. 

HSI 

Preset 4 Freq. 

Preset 5 Freq. 
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  D5 RUN ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 Enable Pre2 Pre3 Pre4 Pre5 Keypad (Start/Stop) 

 D1شککود و ورودی کلید انجام میاز طریق کلیدهای مربوطه روی صککفحه  در این حالت اسککتارت و اسککتوپ  -11

 شود.استفاده می RUNبرای  Start/Stopکلیدهای رود. کردن دستگاه به کار می Enableبرای 

 کند.بدون فعال شدن این ورودی دستگاه استارت نخواهد شد و عمتً نقش ورودی حفاظتی را بازی می

 5تکا  ککه در پکارامتر  5تکا  2هکای پیش تنظیم شکککمکاره تخکاب فرککانسبرای ان  D2,D3,D4,D5هکای ورودی

تر شکوند. در حالتی که چند فرکانس پیش تنظیم فعال شکوند شکماره ورودی بزرگقابل تنظیم اسکت اسکتفاده می

 غالب خواهد شد.

 
 های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7-12شکل 

 

  

D5(Preset5) 

D4(Preset4) 

D3(Preset3) 

D2(Preset2) 

D1(Enable) 

Preset 4 Freq. 

Analog Reference 

Preset 3 Freq. 

Frequency 

Preset 5 Freq. 

Keypad (START/STOP) 

Preset 2 Freq. 

STOP 
 
START 
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  D5 RUN ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 Enable Fwd/Rev Pre3 Pre4 Pre5 Keypad (Start/Stop) 

 D1شککود و ورودی کلید انجام میدر این حالت اسککتارت و اسککتوپ از طریق کلیدهای مربوطه روی صککفحه  -12

 دستگاه استارت نخواهد شد و عمًترود. بدون فعال شدن این ورودی کردن دستگاه به کار می Enableبرای 

 کند.قش ورودی حفاظتی را بازی می

کند و در صکککورت فعال شکککدن جهت موتور معکوس خواهد شکککد و با نقش ورودی جهت را بازی می D2ورودی 

 گردد.غیرفعال شدن جهت موتور به جهت استاندارد برمی

قابل  5تا  که در پارامتر  5تا  3های پیش تنظیم شکککماره برای انتخاب فرکانس  D3,D4,D5های ورودی

تر غالب شکوند. در حالتی که چند فرکانس پیش تنظیم فعال شکوند شکماره ورودی بزرگتنظیم اسکت اسکتفاده می

 خواهد شد.

 های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7-13شکل 

 

  

D5(Preset5) 

D4(Preset4) 

D3(Preset3) 

D2(Fwd/Rev) 

D1(Enable) 

Preset 4 Freq. 

Analog Reference 

Preset 3 Freq. 

Frequency 

Preset 5 Freq. 

Preset 3 Freq. (Rev) 

Analog Reference (Rev) 

Preset 4 Freq. (Rev) 

Preset 5 Freq. (Rev) 

Keypad (START/STOP) 

STOP 
  
START 
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  D5 RUN ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 Enable Fwd/Rev Jog Pre4 Pre5 Keypad (Start/Stop) 

 D1شککود و ورودی کلید انجام میاز طریق کلیدهای مربوطه روی صککفحه  در این حالت اسککتارت و اسککتوپ  -13

. بدون فعال شکدن این ورودی دسکتگاه اسکتارت نخواهد شکد و عمتً رودکردن دسکتگاه به کار می Enableبرای 

 کند.نقش ورودی حفاظتی را بازی می

کند و در صکککورت فعال شکککدن جهت موتور معکوس خواهد شکککد و با نقش ورودی جهت را بازی می D2ورودی 

 گردد.غیرفعال شدن جهت موتور به جهت استاندارد برمی

ه اسککت و با فعال شککدن آن بدون نیاز به فعال شککدن اسککتارت، فرکانس ضککرب یا جاگ دسککتگاتک D3ورودی 

 خواهد بود. خروجی دستگاه برابر با پارامتر 

قکابکل   5و   ککه در پکارامتر 5و  4هکای پیش تنظیم شکککمکاره برای انتخکاب فرککانس D4,D5 هکایورودی

تر غالب م فعال شکوند شکماره ورودی بزرگشکوند. در حالتی که چند فرکانس پیش تنظیتنظیم اسکت اسکتفاده می

 خواهد شد.

 
 های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7-14شکل 

 

  

D5(Preset5) 

D4(Preset4) 

D3(JOG) 

D2(Fwd/Rev) 

D1(Enable) 

Preset 4 Freq. 

Analog Reference 

JOG  Freq. 

Frequency 

Preset 5 Freq. 

JOG  Freq. (Rev) 

Analog Reference (Rev) 

Preset 4 Freq. (Rev) 

Preset 5 Freq. (Rev) 

Keypad (START\STOP) 

STOP 
  
START 
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  D5 RUN ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 Enable JOG Pre3 Pre4 Pre5 Keypad(Start/Stop+DIR) 

 D1شککود و ورودی کلید انجام میدر این حالت اسککتارت و اسککتوپ از طریق کلیدهای مربوطه روی صککفحه  -14

. بدون فعال شکدن این ورودی دسکتگاه اسکتارت نخواهد شکد و عمتً رودکردن دسکتگاه به کار می Enableبرای 

 کند.نقش ورودی حفاظتی را بازی می

ثانیه فشککار داده شککود جهت  2)در هنگام اسککتارت بودن دسککتگاه( به مدت   DIR/STARTدر این حالت اگر کلید 

تگاه جهت اولیه موتور عو  خواهد شککد ولی جهت موتور ذخیره نشککده و هنگام خاموش و روشککن شککدن دسکک 

 شود.تعیین می دستگاه با توجه به پارامتر 
 

ضککرب یا جاگ دسککتگاه اسککت و با فعال شککدن آن بدون نیاز به فعال شککدن اسککتارت، فرکانس تک D2ورودی 

 خواهد بود. خروجی دستگاه برابر با پارامتر 

قابل  5تا  که در پارامتر  5ا ت 3های پیش تنظیم شکککماره برای انتخاب فرکانس  D3,D4,D5های ورودی

تر غالب شکوند. در حالتی که چند فرکانس پیش تنظیم فعال شکوند شکماره ورودی بزرگتنظیم اسکت اسکتفاده می

 خواهد شد.

 

  های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7-15شکل 

D5(Preset 5) 

D4(Preset 4) 

D3(Preset 3) 
) 

D2(JOG) 

D1(Enable) 

Preset 5 Freq. 

Analog Reference 

JOG Freq. 

Frequency 

Preset 4 Freq. 

Preset 3 Freq. 

Keypad (START/STOP) 

Keypad (DIR) 

JOG Freq. 

Analog Reference 

Preset 3 Freq. 
Preset 4 Freq. 

STOP 
  
START 
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  D5 RUN ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

5 Enable Fwd(latch) Rev(latch) Pre4 Pre5 Keypad (Start/Stop) 

برای  D1شکود و ورودی کلید انجام میاز طریق کلیدهای مربوطه روی صکفحه  در این حالت اسکتارت و اسکتوپ-15

Enable رود. بدون فعال شکدن این ورودی دسکتگاه اسکتارت نخواهد شکد و عمتً نقش کردن دسکتگاه به کار می

 کند.ورودی حفاظتی را بازی می

 شککدنکند. در صککورت فعال می دارنده بازیگرد دسککتگاه را همراه با نگهنقش تعیین جهت راسککت D2 ورودی

 ماند.گرد میگرد شده و حتی پس از غیرفعال شدن ورودی راستاین ورودی جهت موتور راست لحظه ای()

کند. در صککورت فعال شککدن این دارنده بازی میگرد دسککتگاه را همراه با نگهنقش تعیین جهت چپ D3 ورودی

 ماند.می گردچپاز غیرفعال شدن ورودی  گرد شده و حتی پسجهت موتور چپ لحظه ای() ورودی

دارنکده برای تغییر جهکت موتور اسکککتفکاده کرد ککه بکا توان از دو میکرو سکککویی  بکدون مکدار نگکهدر این حکالکت می

 شود.گرد میو با فعال شدن دیگری موتور چپ گردراستفعال شدن یکی موتور 

قکابکل   5و   ککه در پکارامتر 5و  4 اره هکای پیش تنظیم شکککمک برای انتخکاب فرککانس D4,D5 هکایورودی

تر غالب شکوند. در حالتی که چند فرکانس پیش تنظیم فعال شکوند شکماره ورودی بزرگتنظیم اسکت اسکتفاده می

 خواهد شد.

 
  5های دیجیتال در مد : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7-16شکل 

D5(Preset5) 

D4(Preset4) 

D3(Rev Latch) 

D2(Fwd Latch) 

D1(Enable) 

Analog Reference 

Preset 4 Freq. 

Frequency 

Preset 5 Freq. 

Preset 4 Freq. (rev) 

Analog Reference (Rev) 

Preset 5 Freq. (Rev) 

Keypad (Start/Stop) 

STOP 
  
START 
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  D5 RUN ترمینال  D4 ترمینال  D3 ترمینال  D2 ترمینال  D1 ترمینال 

 MODBUS predef predef MODBUS 

توسککط   HSIو  D5 و D4های  شککود و فقط ترمینالکنترل می MODBUSدر این حالت دسککتگاه توسککط    -16

بکدون بکاز تعریف عملکردی نخواهنکد   هکابکازتعریف قکابکل اسکککتفکاده هسکککتنکد. در این حکالکت این ورودی

 مراجعه نمایید. تا  به پارامترهای .( داشت

 توانید در ضمیمه مربوطه مشاهده نمایید.را می MODBUSاطتعت بیشتر در مورد 

 

 توجه:

هسککتند برای اسککتارت دسککتگاه، هم نیاز به فعال شککدن این  Enableسککاز یا هایی که دارای فعالحالت

توانکد مکاننکد یکک می Enableدارنکد. در این حکالکت ورودی  RUNهم نیکاز بکه فعکال شککککدن ورودی ورودی و 

تعریف شکده باشکد همگی باید فعال باشکند تا   Enableورودی حفاظتی عمل کند. ضکمناً اگر چندین ورودی 

 دستگاه قابلیت استارت شدن داشته باشد.

کننکد. کنیکد و دسکککتگکاه را اسکککتکارت نمیهکای پیش تنظیم فقط مرجع فرککانس را تعیین میفرککانس

 تر غالب خواهد بود.که چند فرکانس پیش تنظیم با هم فعال شوند شماره بزرگدرصورتی

هکای آنکالوگ و  ککه ورودی فرککانس پیش تنظیمی فعکال شکککود، این فرککانس بکه تمکامی مرجع درصکککورتی

 بود. ، غالب خواهدPIDو حالت کارکرد  همچنین صفحه کلید و ولوم دیجیتال

که ( درصککورتیLatch) دارنده هسککتندگرد دارای نگهگرد و راسککتهای چپهایی که در آن ورودیحالت

 جهت اولیه توسککط پارامتر  پس از روشککن شککدن دسککتگاه هنوز فرمان جهتی فعال نشککده باشککد،

 شودتعیین می

سکاز ها ورودی فعالین حالتدر ا  مربوط به تنظیم از صکفحه کلید دسکتگاه هسکتند که 15تا   11پنج حالت 

(Enable) شده باشدحتماً باید فعال. 

فقط   شکود و پارامتر تعیین می 5تعیین مرجع فرکانس یا مرجع کنترلی دسکتگاه توسکط پارامتر 

 .هستهای فرمان برای تعیین ورودی
  



 
  

 74 

 

 

o  بازتعریف ورودی دیجیتالD4 () 

 را طبق نیاز کاربر تغییر بدهد. D4نقش ورودی دیجیتال  توانداین پارامتر می

برای آن در نظر گرفتکه بکازی   بکدون بکاز تعریف. در این حکالکت همکان نقشکککی ککه توسکککط پکارامتر  .0

 کند.می

 شود(.می orباشد با این ورودی  در مد  JOG)اگر ورودی کند. را بازی می JOGنقش  .1

2. D4 رودبه کار می 4 برای انتخاب فرکانس پیش تنظیم. (Preset Frequency 4) 

  و  جکای بکه  و  پکارامترهکای رود.شکککتکاب دوم بکه ککار می ورودی برای انتخکاب .3

اندازی و موتور را توسکط ورودی  توان شکتاب مورد نیاز برای راه در این حالت می اسکتفاده خواهند شکد.

D4 برای این منظور پکارامترهکای  کرد و انتخکاب و (.را متنکاسککککب بکا نیکاز تنظیم نمکاییکد nd2 

Acceleration Select) 

برابر با    5جای کمیت انتخاب شککده در مرجع دسککتگاه به  ،D4با فعال شککدن ورودی   در این حالت .4

 (Remote/Local).خواهد بود V2ورودی 

و هر ورودی   HSIو یا  V1کلید دسکککتگاه یا ولوم دیجیتال و یا ورودی   صکککفحه یعنی اگر مرجع دسکککتگاه،

و با توجه به رنج تنظیم   V2فعال اسکت مرجع دسکتگاه توسکط ورودی  D4دیگری باشکد تا زمانی که ورودی 

 گردد.تعیین می شده در پارامتر 

.کندتعیین شده را بازی نمی، این ورودی نقش خود که توسط 0غیر  هایدر حالت

قرار داده شککده اسککت. بر این اسککاس   اسککت و  V1مثال: فر  کنید مرجع فرکانس ورودی 

 است.  Fwd/Revبرای آن تعریف نشود  0مقداری بجز  در  کهدرصورتی D4نقش ورودی 

 D4: نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی 7-17شکل 

D5 

D2(RUN) 

D1(Enable) 

Freq. Analog Ref. 
JOG Freq. 

Frequen

cy 

Freq α V1 

Preset 4 

Freq. 
2nd Acc/Dec 1

st
 Acc/Dec 

=0

0 =01 =02 =03 =04 

1
st
 Acc/Dec 

Freq. Analog Ref. 
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o  دیجیتال بازتعریف ورودیD5 () 

برای آن در نظر گرفتکه بکازی   بکدون بکاز تعریف. در این حکالکت همکان نقشکککی ککه توسکککط پکارامتر  .0

 (No redefinition)کند. می

 (External fault) .کندنقش خطای خارجی را بازی می  .1

در این حکالکت بکا فعکال شککککدن این ورودی، خروجی دسکککتگکاه قطع شککککده و پیغکام خطکای خکارجی روی  

ثانیه فشار دهید.   2نمایش دیده خواهد شد. برای ریست کردن این خطا کلید استوپ را به مدت  صفحه

 که این ورودی فعال باشد خطا دوباره دیده خواهد شد.درصورتی

2.  D5 رودبه کار می 5م تنظیبرای انتخاب فرکانس پیش(.Preset Frequency 5) 

  و  جکای بکه و   پکارامترهکای رود.شکککتکاب سکککوم بکه ککار می ورودی برای انتخکاب  .3

 ( Select Acceleration rd3)استفاده خواهند شد. 

برای این  انتخاب کرد و D5و موتور را توسط ورودی  اندازیتوان شتاب مورد نیاز برای راه در این حالت می

 را متناسب با نیاز تنظیم نمایید. و  منظور پارامترهای 

توسکککط  PIDککه کنترل  رود. درصکککورتیبکه ککار می  PIDبرای فعکال کردن کنترلر  D5در این حکالکت ورودی  .4

5 ،شدن این ورودی ت ثیری در کارکرد دستگاه نخواهد داشت. فعال فعال شده باشد 

نقش  کنکد و مرجع ورودی نیزتغییر می PID بکه کنترل در این حکالکت ککارکرد دسکککتگکاه از فرککانس متغیر

 نیز بازخورد دستگاه را تعین میکند. 5را بازی خواهد کرد و پارامتر  PID مرجع 

.کندتعیین شده را بازی نمیتوسط که  این ورودی نقش خود 0های غیر در حالت

قرار داده شکود.  تعریف شکده باشکد و  V1: فر  کنید مرجع فرکانس متناسکب با ورودی مثال

 خواهد بود. از طریق بازتعریف نقش این ورودی تغییر می کند. JOGعملگر D5پس نقش ورودی 

 D5: نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی 7-18شکل 

D5 

D2(RUN) 

D1(Enable) 

Freq. α V1 

JOG Freq. 

Frequency 

Freq.  PID Feedback 

Preset 5 Freq. 
3rd Acc/Dec 

1st Acc/Dec 

=00 =01 =02 =03 =04 

1st Acc/Dec 
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o  آشنائی با توابع پارامترهای  و 
 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 0-15 Relay Mode  )رله خروجی( 

R/W 0 0-19 Dout Mode  )خروجی دیجیتال( 

R/W 0 0-1   not function 

R/W 0 0-1  not function 

توان شکککوند، همچنین میبرخی از خطا و شکککرایط تعریف شکککده فعال میاین دو خروجی در هنگام رخداد 

فرکانس خروجی دیجیتال را با دامنه جریان، فرکانس خروجی و یا ولتاژها داخلی و خارجی درایو متناسب 

 نمود.

 =01را دارنکد. هر گکاه  و  هکای وظیفکه عکس نمودن خروجی و  دو پکارامتر 

فعال اسکت و بعد از آن غیرفعال می شکود   باشکد، در خروجی رله تا رله به شکرایط تعریف شکده در 

(N.C)  و همینطور هرگاه=01   خروجی دیجیتال با رسیدن به شرایط تعریف شده در   غیرفعال

 می شود.

  یا  نام پارامتر مرتبط  پارامتر مرتبط  حالت فعال شدن خروجی 

 doutکردن  Not حین سرعت ثابت 13

Not  کردنrelay 

 
 : نحوه عملکرد تابع فعالسازی خروجی حین سرعت ثابت 7-19شکل 

Run Command 

RUN Freq. 30Hz 

Max. Freq. 60Hz 

Dout or relay 

and

 

Run Command 

RUN Freq. 30Hz 

Max. Freq. 60Hz 

Dout or relay 

and
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تنظیم شده باشند  0روی  و   کهدرصورتیانتخاب شوند،  13برابر با  یا  وقتی 

 1روی  و   در حین حرکت با سرعت ثابت مقدار این دو خروجی برابر فعال است و اگر  

 در حین حرکت با سرعت ثابت صفر است.  تنظیم شده باشند مقدار خروجی

 

  یا  نام پارامتر مرتبط  پارامتر مرتبط  حالت فعال شدن خروجی 

 outdکردن  RUN Notانتظار برای فرمان  14

Not  کردنrelay 

 

تنظیم شده باشند  0روی  و   کهدرصورتیانتخاب شوند،  14برابر با  یا  وقتی 

مقدار این دو خروجی برابر فعال است و اگر  RUNو فعال نبودن فرمان  enableدر حین فعال بودن 

   و  تنظیم شده باشند مقدار خروجی در حین حرکت صفر است. 1روی 

   RUN: نحوه عملکرد تابع فعالسازی خروجی در حین انتظار برای فرمان 7-20شکل 

Run Command 

RUN Freq. 30Hz 

Max. Freq. 60Hz 

Dout or relay 

and

 

Enable 

Run Command 

RUN Freq. 30Hz 

Max. Freq. 60Hz 

Dout or relay 

and

 

Enable 



 
  

 78 

 

 

 

  یا  نام پارامتر مرتبط  پارامتر مرتبط  حالت فعال شدن خروجی 

 پهنای باند تشخی  فرکانس  1تابع تشخی  فرکانس  16

Not  کردنdout 

 زمانی خروجی فعال است که شرط زیر بر قرار باشد:

(Frequency Setting –BW/2) =< Fout =< (Frequency Setting ) 

 در عکس شرایط باال فعال است. )یا رله( قرار گیرد خروجی دیجیتال  =01اگر پارامتر 

 

Run Command 

Dout or relay 

Freq. Setting 

20 Hz 
40 Hz 

15 Hz 

35 Hz 

 

Run Command 

Dout or relay 

Freq. Setting 

20 Hz 
40 Hz 

15 Hz 

35 Hz 
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  1: نحوه عملکرد تابع فعالسازی خروجی با تابع تشخی  فرکانس 7-21شکل 

 
 

  یا  نام پارامتر مرتبط  پارامتر مرتبط  حالت فعال شدن خروجی 

 پهنای باند تشخی  فرکانس  2تابع تشخی  فرکانس  17

 سطح تشخی  فرکانس 

Not  کردنdout 

 شرط زیر بر قرار باشد:زمانی خروجی فعال است که 

( –BW/2) < Fout <  

در عکس شرایط باال فعال است.  )یا رله(  قرار گیرد خروجی دیجیتال =01اگر پارامتر 

 

Run Command 

Dout or relay 

Freq. Setting 

30 Hz 
50 Hz 

25 Hz  

Run Command 

Dout or relay 

Freq. Setting 

30 Hz 
50 Hz 

25 Hz  
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 2: نحوه عملکرد تابع فعالسازی خروجی با تابع تشخی  فرکانس 7-22شکل 

 

  یا  نام پارامتر مرتبط  پارامتر مرتبط  حالت فعال شدن خروجی 

 (BW)پهنای باند تشخی  فرکانس 3تابع تشخی  فرکانس  18

 سطح تشخی  فرکانس 

Not  کردنdout 

، یعنی فرکانس خروجی در بازه متقارن اطراف سکطح زمانی خروجی فعال اسکت که شکرط زیر بر قرار باشکد

 :تشخی  فرکانس قرار گیرد

|Fout – io19|=<BW/2 

 در عکس شرایط باال فعال است.  )یا رله( قرار گیرد خروجی دیجیتال =01اگر پارامتر 

 

 3: نحوه عملکرد تابع فعالسازی خروجی با تابع تشخی  فرکانس 7-23شکل 

Run Command 

Dout or relay 

30 Hz 

 

 

35 Hz 

25 Hz 

Run Command 

Dout or relay 

30 Hz 
35 Hz 

25 Hz 
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  یا  نام پارامتر مرتبط  پارامتر مرتبط  حالت فعال شدن خروجی 

 (BW)پهنای باند تشخی  فرکانس 4تابع تشخی  فرکانس  19

 سطح تشخی  فرکانس 

Not  کردنdout 

، یعنی فرکانس خروجی در بازه متقارن اطراف سطح  فعال است که شرط زیر بر قرار باشدزمانی خروجی 

 :تشخی  فرکانس قرار گیرد

 در حین شتابگیری -1

Fout > 

 درحین توقف -2

Fout > - BW/2 

 در عکس شرایط باال فعال است.  )یا رله( قرار گیرد خروجی دیجیتال =01اگر پارامتر 

 

  4خروجی با تابع تشخی  فرکانس  : نحوه عملکرد تابع فعالسازی7-24شکل 

Run Command 

Dout or relay 

30 Hz 

 

 

Run Command 

Dout or relay 

30 Hz 

25 Hz 

25 Hz 
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  HSI ز تعریف ورودی دیجیتال پرسرعتبا ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  نوع 

R/W 3 Analog Input Configuration   5
 3 PID Feedback Selection 5

انتخاب   PIDبعنوان مرجع فرکانس یا فیدبک  5یا  5از طریق یکی از دو پارامتر  HSIاگر ورودی 

 شود.غیرفعال می برای آن تعریف شود،  شود هر نقشی که در 

توان از این ورودی با نقشی بعنوان مرجع فرکانس یا فیدبک تعریف نشود می HSIبرای  کهدرصورتی

 در موارد زیر استفاده کرد. io04تنظیم 

 ردیف  کاربرد  تنظیم  نوع 

R/W 0-2 HSI Configuration 

R/W 0.50-20 kHz HSI Max Frequency 

 (Preset Frequency 1. )1فرکانس پیش تنظیم شماره  -0

 در این حالت این ورودی برای انتخاب فرکانس پیش تنظیم شماره یک به کار خواهد رفت.

 (External fault)فالت خارجی.  -1

نمایش در این حالت با فعال شدن این ورودی خروجی دستگاه قطع شده و پیغام خطای خارجی روی صفحه

که ثانیه فشکار دهید. درصکورتی 2دیده خواهد شکد. برای ریسکت کردن این خطا کلید اسکتوپ را به مدت 

 این ورودی فعال باشد خطا دوباره دیده خواهد شد.

تعریف شککده باشککد این ورودی نیز باید عتوه بر   توسککط   Enable. حتی اگر Enableنقش ورودی  -2

Enable    مربوطه فعال شککده باشککد تا دسککتگاه شککروع به کار کند در غیر این صککورت کلمه    روی

 اصلی هردو فعال شوند. Enableنمایش دیده خواهد شد تا وقتی که این ورودی و ورودی صفحه

 HSI : نحوه عملکرد دستگاه با تغییرات ورودی7-25شکل 

  

HSI 

D2(RUN) 

D1(Enable) 

 ّFreq. α  ّAnalog Input 

Frequency 

Preset 1 Freq. 

=02 
 

=01 
 

=00 
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o  تعیین فرکانس مرجع 

 ولت  10تا  0تنظیم از طریق ورودی بین  ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 0 Analog Input Configuration   5
R/W 10.0 V 2.0-11.0 V V1 Max Voltage 

R/W 100 Hz 0-600 Hz Max. Frequency 

برای ورودی ولتاژ استفاده می شود و از طریق پتانسیومتر می توان   V1ورودی  5  با تنظیم

موجب ایجاد حداکثر فرکانس در  میزان ولتاژ این ورودی را تنظیم نمود. تنظیم ورودی برابر با 

 خروجی می شود.
 

 

 
 سیم بندی پتانسیومتر استفاده از منبع ولتاژ خارجی و متغیر

 بعنوان مرجع فرکانسی  V1سیم بندی ورودی ترمینال آنالوگ  :7-26شکل 

 V1, V2تنظیم از طریق میانگین دو ورودی  ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 1 Analog Input Configuration   5
R/W 10.0 V 2.0-11.0 V V1 Max Voltage 

R/W 10.0 V 2.0-11.0 V V2 Max Voltage 

عنوان تعیین کننده مرجع فرکانس یا کمیت کنترلی دستگاه انتخاب  ( به 5، V1+V2)/2 با تنظیم

. و مرجع هستتعیین کننده مقدار حداکثر هر یک از این دو ورودی و  شود. پارامتر می 

 فرکانس از طرق میانگین این دو ورودی مشخ  می شود. 

 میلی آمپر  20تا  0تنظیم با ورودی بین  ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 2 Analog Input Configuration   5
R/W 1 0-1 I1 Current Range 

R/W 20.0mA 8.0-21.0mA I1 Max Current 

R/W 100 Hz 0-600 Hz Max. Frequency 

برای ورودی جریان استفاده می شود و از طریق پتانسیومتر می توان   I1ورودی  5 با تنظیم

موجب ایجاد حداکثر فرکانس در  میزان ولتاژ این ورودی را تنظیم نمود. تنظیم ورودی برابر با 

 است.  20mAحالت پیش فر  آن  که ؛خروجی می شود
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 HSIتنظیم از طریق ورودی پرسرعت  ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 3 Analog Input Configuration 5

R/W 10.0 V 2.0-11.0 V HSI Max Frequency 

R/W 10.0 V 2.0-11.0 V HSI Configuration 

. در این حکالکت بکایکد  شکککودعنوان مرجع دسکککتگکاه در نظر گرفتکه میبکه HSI، ورودی 5 بکا تنظیم

در این حکالکت مکاکزیمم فرککانس  را معکادل فرککانس مکاکزیمم در این ورودی تنظیم کنیکد.  پکارامتر 

 PIDدرصکد کمیت کنترلی در حالت کارکرد    100( و یا ) این پین معادل با ماکزیمم فرکانس خروجی

 خواهد بود.

 را بازی نخواهد کرد. شده در پارامتر  ، نقش تعریفHSIتوجه کنید که در این حالت ترمینال 

 از طریق کلیدهای درایو ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 4 Analog Input Configuration   5

R/W 1 0-2 Setpoint Frequency 

R/W 10.0 0.1-999.9s Up/Down setting Time 

R/W 0 0-2 Setpoint Mode for PID   

R/W 10% 0.1-100.0% Setpoint Value For PID   

صکککفحه کلید تنظیم خواهد   - ,+مرجع فرکانس یا کمیت کنترلی توسکککط کلیدهای   باشکککد،   5اگر 

 برای این منظور باید پارامترهای جدول زیر بدرستی انتخاب شوند..شد

:  اولیه فرکانس پس از روشن شدن مقدار 

 سرعت باال و پایین شدن فرکانس 

 و  تعیین حدود فرکانس حداکثر و حداقل

  و مقدار اولیه مرجع توسط  5=01که یعنی زمانی PID در حالت کنترلر

 از طریق کلیدهای خارجی ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 5 Analog Input Configuration   5
R/W 1 0-2 Setpoint Frequency 

R/W 10.0 0.1-999.9s Up/Down setting Time 

R/W 0 0-2 Setpoint Mode for PID   
R/W 10% 0.1-100.0% Setpoint Value For PID   
R/W 10.0 V 2.0-11.0 V V1 Max Voltage 

R/W 10.0 V 2.0-11.0 V V2 Max Voltage 

 تنظیم نمود.تنظیم شود تا بتوان از طریق دو کلید خارجی فرکانس مرجع را  55بدین منظور باید 

V1  بعنوانUp  وV2  بعنوانDown  به کلیدهای خارجی متصککل می شککوند و دو ورودی آنالوگ تبدیل به

 شوند.دیجیتال برای افزایش و کاهش فرکانس و یا مرجع ورودی می هایورودی
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ولت بیشکتر   8از  V2که ولت بیشکتر شکود مرجع افزایش یافته و درصکورتی 8از  V1که ولتاژ درصکورتی

 شود کاهش میابد و در صورت فعال شدن هر دو عملی انجام نخواهد شد.

ولت به ورودی مربوطه اعمال شککود و یا ورودی   4از ها باید ولتاژ کمتر  برای غیرفعال شککدن این ورودی

 کامتً باز شود.

مکاکزیمم فرککانس را تعیین  رونکد در حکالتی ککه این دو ورودی برای تغییر فرککانس بکه ککار می 

 .هست درصد 100، مقدار حداکثر این پارامتر، PIDکند و در حالت می

 MODBUSتنظیم از طریق  ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 6 Analog Input Configuration 5

R/W 3 0-5 Baud rate 

R/W 1 1-240 Serial Address 

R/W 0 0-2 Parity 

R/W 1.0 0.1-99.9 s Communication Time out 

R/W 0 0-2 Fime out Function 

قابل تنظیم اسککت.  MODBUS، فرکانس ورودی دسککتگاه از طریق پورت سککریال  5 با تنظیم

 مراجعه نمایید. MODBUSبرای اطتعات بیشتر به ضمیمه مربوط به 

 تنظیم از طریق فرکانس های پیش تنظیم ✓

 ردیف  کاربرد  ورودی مربوطه  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 10 0-600 Hz HSI Preset Frequency 1 

R/W 20 0-600 Hz D2 Preset Frequency 2 

R/W 30 0-600 Hz D3 Preset Frequency 3 

R/W 40 0-600 Hz D4 Preset Frequency 4 

R/W 50 0-600 Hz D5 Preset Frequency 5 5

توان با فعال کردن انتخاب شکککده باشکککد می  براسکککاس آنکه کدام یک از مدهای تعریف شکککده در 

 ورودی مربوطه فرکانس پیش تنظیم مربوط به آن ورودی را به موتور اعمال نمود.

می تواند برابر با فرکانس پیش تنظیم  (  HSI)بازتعریف ورودی پرسککرعت    از طریق   HSIورودی 

به خروجی اعمال  1فرکانس پیش تنظیم  HSIبا فعال شککدن    قرار گیرد و در هر کدام از مدهای  1

،  D2نسکککبت به  D3، ورودی  D3نسکککبت به  D4ورودی  ، D4نسکککبت به  D5ورودی دیجیتال می شکککود.

های  تال نسکبت به ورودییهای دیجو تمامی ورودی  HSIنسکبت به  D1ورودی ،  D1نسکبت به  D2ورودی 

 دارد.در اعمال به خروجی اولویت  آنالوگ

o   و توقف  شتابگیریتنظیمات 

 الگوی شتابگیری و توقف ✓

 سه دسته زمان برای شتابگیری و توقف قابل تنظیم است.



 
  

 86 

 

 

انتخاب شود  اما اگر   ،بصورت پیش فر  زمان های شتابگیری و توقف اول استفاده می شوند

و توقف جایگزین زمان های  زمان های سوم شتابگیری اگر  وزمان های دوم شتابگیری و توقف 

 اول می شوند.

 ردیف  کاربرد  ورودی مربوطه  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 10 0.4 - 999.9(S/100Hz) 
- 

1st accel. Time 

R/W 10 0.4 - 999.9(S/100Hz) 1st Decel. Time 

R/W 10 0.4 - 999.9(S/100Hz) 
D4 (io02=3) 

 2nd accel. Time 

R/W 10 0.4 - 999.9(S/100Hz) 2nd Decel. Time 

R/W 10 0.4 - 999.9(S/100Hz) 
D5 (io03=3) 

3rd accel. Time 

R/W 10 0.4 - 999.9(S/100Hz) 3rd Decel. Time 

 

 
 : نحوه عملکرد دستگاه با شتاب اول و دوم 7-27شکل 

قرار داده شکود  برای نحوه شکتابگیری و توقف موتور وجود دارد. اگر   Sدو الگوی خطی و منحنی  

اسککتفاده می شککود. در اینصککورت   S-Curveباشککد الگوی  الگوی خطی انتخاب می شککود اما اگر  

مکان تککانکه در ابتکدا و  ز زمکان تککانکه در ابتکدا و انتهکای شکککتکابگیری و  4بجز زمکان شکککتکابگیری و توقف بکایکد 

 انتها توقف نیز تنظیم شوند.

زمان شکتابگیری و توقف براسکاس شکتاب دوم و سکوم انتخاب شکود به نسکبت این زمان ها   کهدرصکورتی

 تکانه ها نیز تنظیم خواهد شد.به شتاب اصلی زمان های 

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 1 Accel/decel pattern 

R/W 0.5 s 0-60 s S-Curve Acceleration Start Jerk 

R/W 0.5 s 0-60 s S-Curve Acceleration end Jerk 

R/W 0.5 s 0-60 s S-Curve Deceleration Start Jerk 

Decel Time Accel Time 

Run Command 

RUN Freq. 30Hz 

Max. Freq. 60Hz 

TimeDecel  nd2 Timecel Ac nd2 

D4 (When =03) 
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R/W 0.5 s 0-60 s S-Curve Deceleration end Jerk 5

 

 
 و محل پارامترهای مربوطه  S-Curve: نحوه عملکرد منحنی 7-28شکل 

 V/Fکنترل دور به روش  ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 0-3 V/F Pattern Select 5

R/W 0-10 Hz 0 V/F Start Frequency 

صکورت مختلف تعریف شکود. در حالت اول ولتاژ و فرکانس  4تواند به منحنی ولتاژ برحسکب فرکانس می

توان در لحظه اسکتارت )فرکانس صکفر( بوسکت یابند در این وضکعیت میبصکورت خطی باهم افزایش می

 یابد.گشتاور( اعمال نمود و در لحظه اتمام بوست دوباره بر اساس منحنی خطی ولتاژ افزایش میولتاژ )

 اعمال بوسککت ولتاز غیر ممکن اسککت زیرا منحنی طبق شککل 2و درجه    5/1در دو وضککعیت منحنی درجه 

 فرکانس قرار دارد.-زیر منحنی خطی ولتاژ

شکککود نیز بوسکککت ولتکاژ در  کنکد مشکککخ  میدر حالتی که که منحنی توسکککط نقکاطی که کاربر تعریف می

 فرکانس استارت اعمال خواهد شد.

 )قبت توضیح داده شده( وجود دارد. فرکانس مرجع حالت برای رسیدن به  4در این روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Jerk 

Time 4 

Run Command 

Freq. Operation 

Jerk 

Time 3 
Jerk 

Time 2 
Jerk 

Time 1 
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 5 ← خطی •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان برای الگوی خطی -: منحنی فرکانس 7-29شکل 

 5← 1/ 5درجه  •

 5 ← 2درجه  •

   

 
 2و  5/1برای الگوی درجه  فرکانس-ولتاژ: منحنی 7-30شکل 

 

 5← تعریف شده توسط کاربر •

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 -100-100% User V/F Pattern Voltage 1 

R/W 0 0-600 Hz User V/F Pattern Frequency 1 5

R/W 0 -100-100% User V/F Pattern Voltage 2 

R/W 0 0-600 Hz User V/F Pattern Frequency 2 

R/W 0 -100-100% User V/F Pattern Voltage 3 

R/W 0 0-600 Hz User V/F Pattern Frequency 3 

R/W 0 -100-100% User V/F Pattern Voltage 4 

R/W 0 0-600 Hz User V/F Pattern Frequency 4 

 

 

Voltage 
100% 

Base freq. 
Freq. 

 2درجه 

 5/1درجه 

Run Command 

Inverter Rated 
Voltage 

Freq. 

Voltage 

Start Freq. 

Base Freq. 



 
  

 89 

 

 

هکا ولتکاژ نسکککبکت بکه منحنی خطی بکه فرککانس تعریف نمکایکد ککه در این فرککانس 4توانکد حکداکثر ککاربر می

 نسبت درصدی از ولتاژ نامی کمتر یا بیشتر هستند.

ولت بیشکککتر از    38خروجی   هرتز ولتاژی  18در فرکانس باشکککد،   AP15=18Hzو   AP14=10%مثت اگر 

 380V=38V×%10مقدار آن روی منحنی خطی خواهد بود. 

 تکمیل شود.باال در این حالت باید پارامترهای جدول 

 برای الگوی تعریف شده توسط کاربر فرکانس-ولتاژ: منحنی 7-31شکل 

 بوست ولتاژ )گشتاور(  ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0% 0-20% Forward Voltage Boost 5

R/W 0% -20 - +20% 
Rev Voltage Boost Diffrence 

with Fwd Voltage Boost 


 10 Hz 0.0-Pr02 FWD/REV End Frequency 

باالتر انتخاب  V/Fبرای افزایش گشکککتاور در حین شکککتابگیری و توقف باید ولتاژ نسکککبت به منحنی خطی  

شکباع موتور  ابرای جلوگیری از  ()قابلیت این را دارد تا یک فرکانس نهائی  شکود. بدین منظور زیما

و افزایش تلفات فرکانس مورد نیاز را با ولتاژ باالتری تحویل موتور دهد تا موتور با قدرت بیشکتری راه  

 اندازی شود یا متوقف گردد.

 

Voltage 
100% 

Base 
Freq. 

Freq. AP21 AP19 AP17 AP15 

AP14 

AP16 

AP18 

AP20 

Start 
Freq. 

Linear V/F 

Voltage Boost 
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 فرکانس در حالت وجود بوست ولتاژ در فرکانس صفر -: منحنی ولتاژ7-32شکل 

 

اما  ؛باشکد بوسکت ولتاژ )گشکتاور( بصکورت خودکار براسکاس پارامترهای نامی اعمال می شکود 5اگر 

% انتخاب شکود، بوسکت ولتاژ )گشکتاور( بصکورت منحنی زیر  20و حداکثر تا  0بیشکتر از  5اگر مقدار  

 اعمال می شود.

الگوی تعریف شده توسط کاربر باشد، مقدار بوست ولتاژ درواقع ولتاژ اولیه در فرکانس   V/Fاگر در مد 

 صفر خواهد بود.

 می شود. با تنظیم این پارامتر بوست ولتاژ )گشتاور( در توقف نیز اعمال

   میزان بوسککت گشککتاور در حالت منفی یا توقف را نسککبت به بوسککت مثبت یا شککتابگیری تغییر می

دهد. در حالت پیش فر  بوسکککت در هر دو جهت یکسکککان تعریف می شکککود و فرکانس نهائی در حالت 

 منفی نیز برابر با فرکانس مثبت خواهد بود.

o تعیین نحوه توقف 

 زیما قابل تعریف است:  روش توقف زیر در درایو 3

 شتاب منفی تا ایستادن کامل  •

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 0 Stop Mode 

R/W 10 0.4 - 999.9(S/100Hz) TimeDecel  st1 

 
 زمان -: زمان توقف بر روی منحنی فرکانس7-33شکل 

V 

F 

 ولتاژ نامی موتور

 فرکانس

 نامی موتور

FWD Boost=Pr05 

Boost Voltage 
Pr06 

REV Boost = Pr05+AP01 

Decel Time 

Run Command 

Frequency 
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 جریان مستقیم تا ایستادن کاملاعمال ترمز   •

 

بعد از آمدن فرمان استوپ دور موتور با شتاب توقف اول شروع به کاهش می کند، وقتی به فرکانس 

رسید بعد از یک تاخیر زمانی مشخ  ترمز با دامنه جریان مشخ  به مدت مشخصی اعمال   DCترمز 

 می شود تا موتور کامت متوقف شود. 
 

 
 : نحوه اعمال ترمز جریان مستقیم و زمان تاخیر مربوطه7-34شکل 

 

 ایستادن کاملرها شدن تا  •

کند. توجه طور طبیعی بایستد. در این حالت اینرسی بار، زمان توقف را تعیین می شده تا به موتور رها

به روی    مگر اینکه پارامتر کنید که تا ایستادن کامل موتور دوباره دستگاه را استارت نکنید.

 شده باشد. تنظیم 2یا  1عدد 

 

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 2 Stop Mode 

R/W 10 0.4 - 999.9(S/100Hz) TimeDecel  st1 

Rated 1.00-13.00A DC Brake Current 5/نامی 

 5.00 s 0.1-999.9 s DC Brake Time 

 0 0.1-20Hz DC Brake Start Frequency 

 0 s 0-100s DC Brake Wait Time 

Freq 

Voltage 

Current 

RUN 
Command 

SE05 

SE06 SE08 

SE07 

Operating 
Command 

Frequency 
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 Enable: منحنی فرکانس زمان در صورت رهاشدن و قطع 7-53شکل 

 حذف فرکانس تشدید  ✓

یک، دو یا سه   ولتاژ خروجی بر حسب ورودی آنالوگدر این حالت حین شتابگیری یا توقف بر روی منحنی  

 تشدید سیستم کلی قابل حذف است.فرکانس 

حذف فرکانس فعال باشکد، ولوم های دیجیتال )کلیدهای روی درایو یا خارجی( و ولوم های   کهدرصکورتی

 بادر انتهای بازه آنالوگ در بازه های حذف فرکانس بی تاثیر هستند و 

 د.دهتغییر می را یک جهش فرکانس 

 

 

 رکانس تشدید در زمان تغییر مرجع با ورودی آنالوگف: نحوه حذف 7-36شکل 
 

  

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 1 0-1 Skip Frequency 

R/W 15 0.1-400 Hz Skip Frequency 1 high 

 10 0.1-400 Hz Skip Frequency 1 low 

 25 0.1-400 Hz Skip Frequency 2 high 

 20 0.1-400 Hz Skip Frequency 2 low 

 35 0.1-400 Hz Skip Frequency 3 high 

 30 0.1-400 Hz Skip Frequency 3 low 

Operating 
Command 

Frequency 

10V-V1 (Voltage Input) 

20mA- I (Current Input) 

AP08 
AP09 

AP10 
AP11 

AP12 
AP13 

SA 

-Freq.Up   
Setting 
-Freq.Down  
Setting 
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 توابع پیشرفته 
o  مد کنترلPID 

کنترل می شککود اسککتفاده  PIDمی توان از درایو بعنوان یک پردازنده برای کنترل یک سککیسککتم که با 

 نمود.

و یکک فیکدبکک برای درایو معرفی شکککود تکا بر اسککککاس آن   PIDبرای این نوع بهره برداری بکایکد یکک مرجع 

 داده می شوند. سیستم را کنترل نماید. این دو پارامتر از طریق دو ورودی آنالوگ به درایو

 فعال می شود. PIDیف شود، تعر D5 ()یا ورودی قرار داده شود  5زمانی که 

 PIDدرایو از مد  ،فعال شود Presetهای ها اگر یکی از ورودی Presetتوجه کنید بعلت اولویت باالتر  ❖

 فعال شده غیر فعال شود. Presetخار  می شود تا زمانی که 

گرفته می شود در اینصورت اگر ولوم دیجیتال )صفحه کلید   سپس مرجع خروجی از ورودی های آنالوگ 

مقکدار اولیکه از   ،( یکا ولوم آنکالوگ انتخکاب شکککود55یکا صکککفحکه کلیکد خکارجی  5دسکککتگکاه 

 مشخ  می شود. و  پارامترهای 

 مشخ  می شود. 5فیدبک دستگاه نیز توسط 

 تعریف می شوند. تا  ای با پارامترهنیز  PIDهمچنین ضرائب مورد نیاز 

مقدار حداکثر توان تزریقی به موتور نسکبت  5= 05اگر فیدبک توان تزریقی به موتور انتخاب شکود 

% معکادل توان نکامی موتور خواهکد بود  100قکابکل تنظیم اسککککت ککه مقکدار   بکه توان نکامی در پکارامتر 

ها عملگر در این حالت که از حاصکلضکرب جریان نامی و ولتاژ نامی و ضکریب توان نامی به دسکت می آید.

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W - 1 Controller Mode 5

R/W - 4 D5 redefine Configuration 

R/W 1.0 0.01-99.99 P of PID 

R/W 1.0 0.01-99.99 I of PID 

R/W 1.0 0.01-99.99 D of PID 

R/W 0 0-1 process reverse 

R/W 0 0-2 Setpoint Mode for PID 

R/W 10% 0.1-100% Setpoint Value For PID 

R/W 0  0-6 Analog Input Configuration 5

I1 1 PID Feedback Selection 5

V2 2 

HIS 
 3 (io04در  HSI)حذف نقش  

 MODBUS 4  از طریق 

 5 توان تزریقی به موتور 

R/W 100% 0-100% Power Scale (%) 

R/W 0 0-3 Motor Default Direction 
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شکود. همچنین تعیین می گرد غیرفعال خواهد شکد و جهت چرخش موتور توسکط گرد و راسکتچپ

 زخورد یکی تعریف شوند دور موتور در یک فرکانس ثابت خواهد ماند.اگر مرجع ورودی و با

o  مد کنترلOn-Off 

 

تنظیم خواهد شد. هرگاه  سرعت   On-Offدر صورت تنظیم این مد کنترلی خروجی موتور با کنترلر 

خروجی از مرجع بیشتر شود، سرعت کاهش می یابد و در صورتی که سرعت از مرجع کمتر شود دوباره 

 افزایش می یابد. 

 تنظیم می شود. SE37هیسترزیس توسط پارامتر  مقدار 

 

 On/Offملکرد کنترلر ع: 8- 1شکل 

o  عملگر تک ضرب(JOG) 

 

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 2 Controller Mode 5

R/W 0 0.00-100.00% On-Off Control Hysteresis 

 پارامتر  نام  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 5.0 Hz 0.0-Pr02 JOG Freq. 

R/W 10.0 s 0.1-999.9 s JOG accel. 

R/W 10.0 s 0.1-999.9 s JOG decel. 

 پارامتر  کاربرد  تنظیم  ورودی فعال کننده 

D2 5, 6, 14 Digital Input Configuration 

D3 0, 1,13 

D4 2, 8 

D5 4 

 هیسترزیس
مرجع 

 کانسفر

خروجی 

 موتور
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طور موقت باعث چرخش موتور  اسکت که بدون نیاز به اسکتارت شکدن موتور، به  ضکرب فرمانیفرمان تک

دارای بکاالترین اولیکت در بین تمکامی مراجع   این عملگر گردد.شککککده در این پکارامتر میبکا فرککانس تنظیم

 فرکانس آنالوگ و دیجیتال است.

ضکرب و تسکت خط تولید  ندارد و اغلب برای حرکت دادن تک RUNاین عملگر نیاز به فعال شکدن فرمان  

 مراجعه نمایید. برای اطتعات بیشتر به پارامتر  .رودبه کار می

نیاز به ارسککال فرمان برای فعال شککدن  کهدرصککورتیهمانطور که در جدول زیر نیز مشککاهده می شککود،  

- 13- 8- 6- 5-4-2-1-0در یکی از مکدهکای   D2-D3-D4-D5 هکایبکاشککککد می توان از ورودی JOGعملگر  

 انتخاب می شود.  استفاده نمود که بر اساس نیاز به دیگر توابع عملکردی یکی از مدهای 14

 
 بر روی فرکانس خروجی  JOG: نحوه تاثیر عملگر 8- 1شکل 

 

 Up/Down Frequencyعملگر  ✓

 پارامتر  تابع  نحوه فعال شدن 

0-1 Up/Down Frequency 55

V1>8 V UP-Command V1 analog Input 

V2>8 V DOWN-Command V2 analog Input 

در درایو زیمکا قابلیتی برای افزایش یا کاهش فرکانس خروجی با اسکککتفکاده از یک صکککفحکه کلیکد خارجی 

 وجود دارد.

درایو   RUNتعریف شککود، در اینصککورت پس از فرمان    برای این منظور باید باید یک مقدار اولیه 

بکه مقکدار اولیکه بکا زمکان شکککتکاب اول میکل می کنکد. در صکککورت نیکاز بکه افزایش یکا ککاهش فرککانس از دو  

 بصورت دیجیتال استفاده می شود. V2و  V1 آنالوگ ورودی

 شوند.داده شود، فعال می V2یا  V1ولت به ورودی های  8اگر بیش از 

 

RUN Command 

JOG Command 

Frequency 

JOG 
Decel 
Time 

JOG 
Accel 
Time 

(Pr07) JOG Frequency 
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 بر روی فرکانس خروجی  UP/DOWN Frequencyنحوه تاثیر عملگر : 8- 2شکل 

 (WIRE Function-3) عملگر سه سیمه ✓

استوار است، بدین منظور می توان از یکی از  Latchاصل عملکرد سه سیمه بر پایه ورودی های 

برای  Latch هایورودی 4در جهت مثبت و منفی و مد  Latchورودی های  در  15- 9-8مدهای 

 استارت و استوپ را در اختیار می گذارد.

مد  مد براحتی پوشش داده می شود و بستگی به کاربرد یکی از این  در  درواقع عملگر سه سیمه

 انتخاب می شود.



 
 بر روی فرکانس خروجی  WIRE-3نحوه تاثیر عملگر  : 8- 3شکل 

  

پارامتر مناسب 

  سیمه 

D1 D2 D3 D4 D5 

 Enable Start(latch) Stop(latch) Fwd/Rev Jog 

 RUN Fwd(latch) Rev(latch) Jog Pre5 

 RUN Fwd(latch) Rev(latch) Pre4 Pre5 

5 Enable (Key Mode) Fwd(latch) Rev(latch) Pre4 Pre5 

Run Command 

V2>8V (Down) 

V1>8V (UP) 

Max Frequency 

D2-FWD  

D3-REV  

D1-RUN 
Command 

Frequency 



 
  

 97 

 

 

 DWELLعملگر  ✓

رسکید برای مدت زمان   DWELLدر هنگام شکتابگیری زمانی که فرکانس موتور به فرکانس در این عملگر  

در صکورت عدم نیاز  یری ادامه می یابد. گس ثابت می ماند و بعد از اتمام این بازه شکتابنمشکخصکی فرکا

 روی صفر تنظیم شود. DWELLفرکانس به این عملگر باید فرکانس 

بعضکی مواقع برای جدا شکدن ترمز های مکانیکی نیاز اسکت که گشکتاور الزم برای مدت در خروجی ایجاد 

 شود.

 

 
 بر روی فرکانس خروجی  DWELL: نحوه تاثیر عملگر 8- 4 شکل

 ( Start on the Fly دور موتور در حال چرخش ) کردنپیدا  عملگر  ✓

پیش  نوع 

 فر  

 ردیف  کاربرد  تنظیم 

R/W 2 0 Disable Start on the Fly 

1 Every Start 

2 Only When SE04=1 

3 Once Before first Start after Power On 

R/W 10.0 0.4-999.9 s Acceleration Time 

R/W 10.0 0.4-999.9 s Deceleration Time 

R/W 0 0-3 Stop Mode 

 

اگر موتور قبل از اسککتارت به هر دلیلی در حال چرخش باشککد )حالت اسککتوپ موتور از نوع رها شککونده 

باشککد و یا خروجی دسککتگاه در اثر یک خطا قطع شککده باشککد و یا موتور توسککط پروسککه خط تولید قبل از  

تا   اسکتارت شکدن به گردش درآمده باشکد این حالت پیش خواهد آمد.( باید سکرعت موتور مشکخ  شکود

 از بروز خطای اضافه جریان جلوگیری شود.

بروز خطا فعال بودن این عملگر طبق جدول زیر موجب پیدا شکدن سکرعت قبل از اسکتارت و جلوگیری از 

 اندازد.می شود ولی پروسه استارت را تا پیدا کردن سرعت به تاخیر می

پارامترهای مربوطه   محدوده تنظیمات  نام پارامتر

5 DWELL Frequency 0-600 Hz 

 DWELL Time 0-10 s 

RUN 
Frequency 

Frequency 

Start Freq. 

DWELL Freq. 

DWELL Time 
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سکککرعت موتور را با شکککتاب ار جهت گردش با جهت پیش فر  مخالف باشکککد، موتور پس از پیدا کردن  

 ستارت می کند.ا متوقف کرده و سپس با متحظات  توقف 

 

 ( Auto Restart Tryعملگر ریستارت خودکار بعد از خطا ) ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 0-6 No. of Auto Restart try 

R/W 1 0-60 s Auto Restart try Time 

در صورت فعال بودن این عملگر هرگاه خطائی رخ دهد که درایو خروجی خود را قطع کند، پس از مدت 

ثانیه بعد از استارت اول خطای دیگری   30زمان مشخصی درایو شروع دوباره استارت می شود، اگر در 

قطع و یک اما اگر دوباره خطا رخ دهد خروجی  ؛شودی ریستارت خودکار ریست میشمارنده رخ ندهد، 

شود. این عمل تا زمانی که شمارنده تعداد ریستارت خودکار صفر شود ادامه  واحد از شمارنده کم می

یابد و تا زمانی که بصورت دستی و خارجی آخرین خطا ریست نشود درایو دیگر خودکار استارت می

 شود. نمی

 
 Auto Restart Try: نحوه تاثیر عملگر 8- 5 شکل

 (Energy Saving Operation)عملگر صرفه جوئی انرژی  

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0.0 0.0-30.0% Percentage of Voltage reduction 

 

   

 رخدادن خطا

Constant RUN 

Freq. 

Voltage 

Reset 

Command 
RUN 

No. of Auto Restart Try 2 1 

30 Second 

2 1 0 2 

 Speed Search 
Operation 
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تعیین  این پارامتر صفر نباشد فعال می شود و حداکثر به میزانی که در پارامتر  کهدرصورتی

زمانی که   این عملگر کند.ژ خروجی درایو در سرعت ثابت بدون تغییر در دور موتور کم میشود از ولتا

 کند.موتور بدون بار است یا بار کمی روی آن است به صرفه جوئی انرژی کمک می 

 
 : نحوه عملکرد عملگر صرفه جوئی انرژی8- 6شکل 

  

 

Output Voltage 

Current 
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 توابع مانیتورینگ 

 () تنظیم نمایشگر کار کرد عادی ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/O 0 0-8 Indicating Value 

 شده در حالت کارکرد عادی را تنظیم نمود. توان پارامتر نشان داده می با تنظیم پارامتر 

 عملکرد  ها LEDتغییرات صفحه نمایش و 

 

شود و  مرجع فرکانس دستگاه دیده می   در این حالت 

که حالت  گردد. درصورتی نیز روشن می   Hz/RPM  چراغ 

انتخاب شود مرجع کنترل دیده خواهد شد    PIDکنترلر  

 گردد. روشن می   %/Aو چراغ  

 

 

  حالت   از   فارغ   دستگاه   خروجی   فرکانس   حالت   این   در 

  نیز   Hz/RPM  چراغ   و   شده   داده   نمایش   دستگاه   کاری 

 . گرددمی   روشن 

 

 

  داده   نمایش   دستگاه   خروجی   ای لحظه   آمپر   حالت   این   در 

 . گردد می   روشن   نیز %  / A  چراغ   و   شده 
 

 

  دیده (  بازخورد )   کنترلی   کمیت   درصد   حالت   این   در 

  شده   انتخاب   فرکانس   کاری   حالت   اگر   و  شد   خواهد 

  فرکانس   به   نسبت   دستگاه   فرکانس   درصد   باشد، 

 . شد   خواهد   دیده   ماکزیمم 

 

 

باری موتور با توجه به دور نامی  در این حالت دور بی 

تعیین شده نمایش داده    موتور که در پارامتر  

شود. می 



 

ضرب    باری موتور در ضریب  در این حالت دور بی 

تواند  شود. برای مثال این می شده و نمایش داده می 

دور خروجی یک گیربکس با ضریب مربوطه باشد. 

5 

 

 توان خروجی برحسب کیلو وات.  

شود( نمایش دیده می سمت چپ صفحه   )حرف  

 

 

 های قدرت دستگاه.  ولتاژ خازن 

شود( نمایش دیده می سمت چپ صفحه   )حرف  

 

. 
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

. 
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

. 
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

 
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

 
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

 
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

 
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

 
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 
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 دمای هیت سینک داخلی 

 شود( سمت چپ صفحه نمایش دیده می   )حرف  



کنکد برای تغییر می مرجع کنترلی () نمکایش، وقتی مرجع فرککانس هکایدر همکه حکالکتتوجکه کنیکد: 

نمایش دیده شککده و سککپس دوباره کمیت انتخاب شککده به روی  چند ثانیه مرجع مورد نظر روی صککفحه

 شود.نیز باعث نمایش موقت مرجع تنظیمی می Backشود. فشردن نمایش دیده میصفحه

  Back کلیکد تغیر و در حکال نمکایش جریکان خروجی اسکککت وطور مثکال اگر دسکککتگکاه در حکالکت فرککانس مبکه

 گردد.فشرده شود، مقدار فرکانس تنظیم شده مشاهده می

o  پارامترهای منویMonitoring () 
 ردیف  کاربرد  پارامتر نمایش داده شده  نوع 

R/O  ها فعال بودن ورودی  Input Terminal status 

R/O  ها فعال بودن خروجی  Output Terminal status 

R/O  جریان خروجی  Output Current 

R/O  ای دور موتور لحظه  RPM 

R/O  دمای لحظه ای هیت سینک درایو Heat Sink Temperature 5

R/O  ولتاژ لینکDC DC link Voltage 

R/O  ای ولتاژ خروجی لحظه  Out put Voltage 

R/O  ای توان خروجی لحظه Output Power out 

 

توان برخی از پارامترهای خروجی، تنظیمات و فعال هرگاه دسککترسککی برای این فهرسککت فعال باشککد، می

 درایو را بر روی صفحه نمایش مشاهده نمود. یهابودن ورودی/خروجی

 بروی صفحه نمایش بصورت زیر است.  های در پارامتر نحوه نمایش فعال بودن ورودی
 

 
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 
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 بروی صفحه نمایش های در پارامتر نحوه نمایش فعال بودن خروجی : 9- 1شکل 

 () پارامترهای منوی خطاها ✓

نمایش داده میشود همچنین آماری از تعداد خطاهای خاد رخ داده شده ی خطاها در این منو تاریخچه

 از ابتدا برای کاربر و واحد خدمات در دسترس است.

 توابع حفاظتی 

 Electronic Thermalسطح تحمل گرمائی  ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 0-1 ETH 

R/W 0 30-200% ETH Level for 1 min. 

R/W 
0 

0-internal cooling system 
1-External cooling system 

Motor type 

HSI          D5         D4          D3          D2        D1      

Relay      Dout   
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دقیقه و به صکککورت دائم را تعیین نمود. معموال برای  1در این پارامترها باید سکککطح تحمل گرمائی برای 

شکود. موتورهایی که از سکیسکتم خنک کننده خارجی دائم از جریان نامی موتور اسکتفاده میسکطح تحمل  

 کنند معموال سطح تحمل گرمائی پایین تری دارند.استفاده می

 

 فرکانس موتورهای با خنک کننده خارجی و داخلی - : منحنی جریان9- 2شکل 

 
 زمان مربوط به حفاظت اضافه دما  -: منحنی جریان9- 3شکل 

  

Current [%] 

ETH Warning Time [sec] 

60s 

 

Current [%] 

Freq. [HZ] 

100% 

95% 

65% 

 

20 60 

= 1 

= 0 
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 هشدار اضافه بار  ✓

 شود و با تعریف قرار داده شود، هشدار اضافه بار فعال می  5پارامتر  کهدرصورتی

-مشخ  می شود و مدت زمان برقراری این شرط توسط تعیین می هشدار سطح فعال شدن این 

 ود.ش

 
 : نمایش پارامترهای مرتبط با هشدار اضافه بار 9- 4شکل 

 اضافه بار تریپ  ✓

تعیین میشکود و زمان  سکطح جریان برای اعتم تریپ اضکافه بار بر حسکب جریان نامی توسکط پارامتر 

 شود.تعیین می حداقلی که باید از وقوع اضافه بار بگذرد تا تریپ اعتم شود توسط 

 Stall Preventionعملگر  ✓

شکود و در هنگام راه اندازی، سکرعت ثابت و  این عملگر برای جلوگیری از خطای اضکافه جریان تعریف می

پکارامتر هنگکام توقف عملکردهکای متفکاوتی روی خروجی موتور دارد. برای انتخکاب زمکان عملکرد بکایکد 

   از   انتخاب شککود. سککطح جریان برحسککب جریان نامی موتور برای فعال کردن حالت ترکیب ممکن

شود.مشخ  می در این عملگر 

جریان در حین شتابگیری، سرعت ثابت یا توقف بیشتر از سطح  کهدرصورتیطبق جدول ارائه شده 

 شود، این عملگر فعال می شود. تعیین شده در پارامتر 

 حین توقف  حین سرعت ثابت حین شتابگیری  

0 - - - 

1 - - √ 

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 0-1 Overload Warning Trip 5

R/W 0 30-150% Overload Warning Level 

R/W 0 0-30 s Overload Warning Time 

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 0-deactive   / 1-active Overload Trip Select 

R/W 0 30-200 % Overload Trip Level 

R/W 0 0-60 Overload Trip Time 

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 0-7 Stall prevention Select 

R/W 0 30-200% Stall prevention Level 

Relay ( ) 

Current 
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2 - √ - 

3 - √ √ 

4 √ - - 

5 √ - √ 

6 √ √ - 

7 √ √ √ 

 

 
 Stall Prevention: نحوه تغییر خروجی در زمان عملکرد عملگر 9- 5شکل 

 Output Phase Lossعملگر  ✓

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0 0-deactive 
1-only output 
2-only Input  

3-Input and Output 

Input/output phase 
loss protection 



 

 د.وشانجام می  فاز در ورودی و خروجی توسط پارامتر تعیین قطع خروجی در اثر قطع 

 External Trip Signalعملگر  ✓

 ای خارجی را برای قطع خروجی درایو استفاده کند.طختواند سیگنال می D5ورودی  PF15=01با تعریف 

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0-deactive 
1-io03=01 

0-1 External Trip Signal 

Current 

Freq. 

 or  

During Acceleration During Constant RUN 

DC Voltage 

Freq. 

 or  

During Deceleration 
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 وقوع خطای خارجی : نحوه تغییر خروجی در زمان 9- 6شکل 

 Inverter Overloadعملگر  ✓

دیجیتال  آسیب به اینورتر زمانی که جریان بیش از حد تحمل اینورتر شود، خروجی برای جلوگیری از 

 اضافه بار اینورتر تعریف خواهد شد.برای اعتم  توسط پارامتر 

  

 ردیف  کاربرد  تنظیم  فر  پیش  نوع 

R/W 0-deactive 

104 
0-1 inverter Overload 5

Frequency 

RUN Command 

REL ( =01, =0) 

REL ( =01, =1) 
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 Step Frequencyعملکرد  ✓

قرار داده شکککود، ورودی صکککفحه کلید دسکککتگاه بعنوان مرجع فرکانس انتخاب  5هرگاه ورودی 

 شود. مشخ  می ا این تفاوت که فرکانس در ابتدای راه اندازی از طریق شود تنها بمی

 مثال: 

io05 = 7, Pr01=10, Pr02=50, Pr20=10, Pr17=0   در نتیجه در صورتی که دستگاه را استارت کنیم

(Enable  وRUN  با فرکانس )10 –و هربار با زدن + یا  هرتز شروع به گردش خواهد کرد 10فعال 

هرتز فرکانس خروجی زیاد یا کم می شود. 

 
  Step Frequency: نحوه عملکرد تابع 9- 7شکل 

  

Enable 

Run 

10 

20 

30 

40 

50 
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 راه اندازی آسان ✓
در این بخش روند راه اندازی آسان درایو زیما را مرحله به مرحله برای یک کاربری ساده شرو داده 

 خواهد شد. 

                          L-N     R-S-T           .

                               U-V-W                  .

                                                                     .             Enable 

                    inhi                          .

     Back                                    .        io           

io01=14    io05=04                                      Start/Stop            .

           12V                       0.5 mm2                 
D1              Enable                .

Enter                     rt                                                        
                              .

     Start                                                  rt02   .

        io10 =04                                                  .

                   Start    2                                       .

                   D3    D5                                                       Pr13
-Pr15                 .                        HSI                  1             

           .

      D2               Start                                              Stop      
                              JOG                         .

                  -                                                                       
                   .

                    
     

                    

                

                      

                   io01
                  

      

                        
    

      Enable       

      RUN

                    

                      

            JOG

                  
      

                   
                
             

Pr05
Pr04
Pr03
Pr02
Pr01
HSI

            

 
 : نحوه تنظیم آسان درایو زیما10- 1شکل 

های کاربردی برای تنظیم پارامترها مراجعه  به بخش مثال برای آشنائی با کاربردهای مدهای 

 نید.ک
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 اشکاالت احتمالی 
 اشکال  علت  طریقه رفع 

ها بااحتیاط برق ورودی را از روی ترمینال

 متر چک کنید.توسط ولت 

برق دستگاه را  در صورت وجود ولتاژ کافی،

سریعاً قطع کرده و دستگاه را برای تعمیر 

 ارسال کنید. 

 نبودن برق در ورودی دستگاه  -

 خرابی دستگاه  -

روشن نشدن  

 دستگاه 

 فرمان استارت را چک کنید 

 را چک کنید مقدار پارامتر

 قطع بودن فرمان استارت  -

  درست نبودن مقدار پارامتر -

 

استارت نشدن  

 موتور 

های ریزی اشتباه ورودیبرنامه  - موارد را بررسی کنید

دیجیتال و آنالوگ )پارامترهای  

,5 ) 

تغییر نکردن 

 دستگاه فرکانس 

اشتباه در تنظیم جریان حد یا  - موارد را بررسی کنید
SE12 
تنظیم اشتباه فرکانس ماکزیمم   -

 و مینیمم 

کم بودن مرجع ولتاژ یا جریان -

 ورودی

باال نرفتن دور 

موتور از یک حد 

 مشخ  

 قطع بودن فرمان مربوطه و یا - موارد را بررسی کنید

   درست نبودن پارامتر -

تغییر نکردن 

جهت چرخش  

 موتور 

 5  (Boost) کم بودن - موارد را بررسی کنید

تنظیم اشتباه ولتاژ نامی و  -

 فرکانس نامی موتور 

 ,تنظیم نادرست  -

 قدرت کم موتور 

موارد را بررسی کنید و در صورت نیاز از فن 

برای خنک کردن موتور استفاده  اکسترنال

 کنید

کارکردن با بار زیاد در دور  -

 پایین

 زیاد بودن پارامتر بوست -

 (5 ) 

تنظیم اشتباه ولتاژ نامی و  -

 فرکانس نامی موتور 

 ازحد روی موتوروجود بار بیش

 

 داغ شدن موتور 

 5تنظیم اشتباه پارامتر   - موارد را بررسی کنید

 کشی فرمان اشتباه در سیم -

 

مشکل در 

های فرمان 

 دستگاه 
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 اشکال  علت  طریقه رفع 

 

 

 موارد را بررسی کنید

کم بودن مقدار پتانسیومتر  -

 ورودی

 کیلو اهم(  2)کمتر از 

تنظیم اشتباه فرکانس حداکثر   -

 ( )  دستگاه 

 5اشتباه در تعریف پارامتر   -

 

کم بودن 

فرکانس   ماکزیمم

 خروجی 

 ,تنظیم نادرست  - موارد را بررسی کنید

 5تنظیم نادرست   -

 مشکل در ورودی آنالوگ مربوطه 

محدوده نادرست 

تغییرات فرکانس 

 خروجی 

 پیچی موتور خرابی سیم - موارد را بررسی کنید

 خرابی دستگاه  -

نامتقارن بودن 

 جریان موتور 
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 خطاها 

( برای دسککتگاه رخ دهد برق خروجی دسککتگاه به سککرعت قطع شککده و پیغام Fault) که خطاییدرصککورتی

 شود.مربوط به خطای مربوطه دیده می

 راه وجود دارد: 3برای ریست کردن وضعیت خطا 

 کند.ثانیه خطا را ریست می 5که پس از  Resetفشردن کلید  -1

 Enableغیرفعال کردن فرمان  -2

 در حالتی که دستگاه در حین کار خطا داده باشد( ) .کردن درایو استوپ -3

توجه کنید که خطای کمبود ولتاژ و یا دمای رادیاتور دسکتگاه و اتصکال کوتاه ممکن اسکت تا رفع مشککل  

مربوطه قابل ریسکککت کردن نباشکککند و در این صکککورت باید ابتدا شکککرایط به حالت نرمال برگردد تا خطا 

 ریست گردد.

دهکد از ریسککککت کردن آن خودداری نموده و برای رفع مشکککککل بکا  کرات رخ میککه خطکایی بکهتیدرصکککور 

 مشاورین شرکت تماس بگیرید.

 

 شماره  خطا  (Fault) کد خطا  علت احتمالی 

 ها اتصال کوتاه در خروجی   - 

 خرابی بخش قدرت   - 
 اتصال کوتاه 

Short circuit 

1 

دهد  خروجی این خطا باز هم رخ می   های اگر با وجود قطع سیم 

 دستگاه معیوب است. 

 زیاد بودن بار   - 

 ها زیاد بودن شتاب   - 

 خرابی موتور   - 

 تنظیم اشتباه پارامترهای موتور   - 

 5زیاد بودن پارامتر    - 

 اضافه جریان 

 
Over Current 

2 

 موارد را چک کنید. 

 دستگاه معیوب است. اگر پس از قطع موتور باز هم خطا رخ داد  

 ( اندازی ) کم بودن زمان راه   - 
هنگام   اضافه جریان 

 شتابگیری موتور 

Over Current during 
Acceleration 

3 

 اندازی زیاد کردن زمان راه 

تغییر حالت شتابگیری  

 ( کم بودن زمان توقف )   - 

   کم بودن مقدار یا اتصال کوتاه مقاومت ترمز 
  اضافه جریان هنگام توقف

 موتور 

Over Current during 
Deceleration 

4 

زیاد کردن زمان توقف 

 تغییر طریق شتابگیری  

 مقاومت ترمز را چک کنید 

   ( زیاد بودن شتاب کاهش سرعت )5 در هنگام توقف  اضافه ولتاژ 
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 شماره  خطا  (Fault) کد خطا  علت احتمالی 

 قطع بودن یا خرابی مقاومت ترمز Over Voltage during 
Deceleration  زیاد کردن زمان توقف

تغییر طریق شتابگیری  

 استفاده از مقاومت ترمز 

 اال بودن ولتاژ ورودی ب 

  توسط بار مکانیکی   - رفتن موتور به منطقه ژنراتوری  
 اضافه ولتاژ در حالت نرمال 

Over Voltage 

6 

 چک کردن ولتاژ ورودی 

 استفاده از مقاومت ترمز 

ازحد از ترمینال  اتصال کوتاه شدن یا جریان کشی بیش 

    ولت به ترمینال . 

 خرابی فن دستگاه

 خطای ترمینال 
12V 
 

12V Overload 

7 

 ها را چک کنید کشی ترمینال سیم 

 ستمت فن را چک کنید 

   -که ورودی آنالوگ جریان برای حالت  درصورتی 

آمپر  میلی   باشد و جریان ورودی زیر    شده ریزی برنامه 

 باشد. 
 قطع ورودی جریان 

Input Current Reduction 

8 

 را بررسی نمایید.   جریان ورودی جریان  

  های قطع بودن یکی از فازهای ورودی در دستگاه 

ولت 

 ازحد سه فاز ورودی نامتعادل بودن بیش 
  قطع فاز ورودی 

 
Phase loss 

9 

 برق ورودی دستگاه را چک کنید 

های دستگاه احتمال خرابی خازن 

 نامتقارن بودن جریان موتور 

 احتمال خرابی طبقه قدرت دستگاه 
 

 قطع فاز خروجی 

 
Output phase loss 

10 

متر، مقاومت فاز به فاز  که دستگاه خاموش است با اهم در هنگامی 

 موتور را چک کنید 

   کم بودن ولتاژ برق ورودی

   های قدرت دستگاه خرابی خازن 
  کمبود ولتاژ 

Under Voltage 

11 

برق ورودی را چک کنید 

  ازحد روی موتور بار بیش   - 
 بار اضافه 

Overload 

12 

 بار مکانیکی را کنترل کنید 

 بار مراجعه کنید به بخش اضافه 

 دمای باالی محیط نصب   - 

  فرکانس سوئیچینگ باال   - 
 داغ کردن دستگاه 

Over 

13 
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 شماره  خطا  (Fault) کد خطا  علت احتمالی 

 خرابی فن   - 

 بار زیاد روی موتور   - 

 مجاورت با منبع گرما   - 

 سینک دستگاه کثیف شدن فن و هیت   - 

Temperature 

 باشد(   5دمای محیط را چک کنید )باید زیر  

 فرکانس سوئیچینگ را تا حد ممکن کاهش دهید 

 سینک دستگاه را تمیز کنید با استفاده از هوای فشرده هیت 

 ازحد محیط سرد بودن بیش   - 

ازحد و یا قطع  سرمای بیش  قطع شدن سنسور حرارت   - 

 سنسور حرارت 

Under Temperature 

14 

است    گراد که دمای هوا باالی منفی ده درجه سانتی درصورتی 

 دستگاه را برای تعمیر ارسال کنید. 

 کم بودن توان دستگاه  کم بودن توان دستگاه نسبت به توان موردنیاز   - 

Out Put Power Error 

15 

 تر با شرکت تماس حاصل نمایید برای تهیه دستگاه با توان بزرگ 

ازحد روی  توان بیش  موردنظر کم بودن توان مقاومت ترمز برای کاربرد    - 

 مقاومت ترمز 

Brake Over load 

16 

 برای تهیه مقاومت ترمز با توان بیشتر اقدام نمایید 

 توان نامتناسب موتور.   - 

 قطع بودن کابل موتور   - 
 خطای تنظیم اتوماتیک 

Automatic Setting Error 

17 

 موارد را بررسی نمایید 

 خرابی حافظه داخلی   ایراد در حافظه پارامترهای دستگاه   - 

Emergency Error 

18 

 با شرکت تماس بگیرید 

 خطای خارجی در حالتی که خطای خارجی تعریف و فعال شده باشد   - 
External fault 

19 

 نمایید. به تعریف پارامترهای گروه ورودی خروجی مراجعه  

ارتباط    در حالتی که بیش از زمان تعیین شده در    

 قطع شود.    masterبا  


 خطای ارتباط 
Connection 

loss 

20 

  ( )ارتباط را چک کنید و یا خطای ارتباط را غیر فعال کنید. 
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 گارانتی و خدمات پس از فروش 
ترین تمرکز خاصکی بر روی خدمات پس از فروش داشکته و هدف خود را بر روی ارائه ارزان زیماشکرکت  

 ترین خدمات پس از فروش متمرکز کرده است.و سریع 

طراحی بسکیار هوشکمندانه و بهینه و سکاخت تمامی بردها توسکط شکرکت، در کنار اسکتفاده از قطعات معتبر 

بکاعکث ککاهش هزینکه تعمیرات شککککده و برختف  د دسکککتگکاه،روز، عتوه بر بکاال بردن کیفیکت ککارکرو بکه

هکا بسکککیکار پکایین بوده و همچنین سکککرعکت تعمیرات و خکدمکات هم قکابکل  برنکدهکای وارداتی، هزینکه خرابی

 باشد.قیاس با اکثر برندهای وارداتی نمی

ر داشته و  ماه گارانتی تعمی 12ماه گارانتی تعویض و  2 -خرید   از زمان  -های این شرکت همگی دستگاه 

صورت امانی زمان تعمیر دستگاه به علت تعطیلی و امثالهم، یک دستگاه به در صورت طوالنی شدن مدت

توجه کنید که سککاعت کارکرد )  کمترین وقفه در روند کار شککما حاصککل شککود. گردند تابه شککما تقدیم می

 شود(دستگاه، درون حافظه مربوطه ذخیره می

o شرایط ابطال گارانتی 

 پارگی و مخدوش بودن برچسب گارانتی یا برچسب اطتعات دستگاه. •

در صککورت مفقود شککدن فاکتور خرید ) برگه گارانتی( دسککتگاه، تاری  خرو  ان از شککرکت معیار شککروع  •

 گارانتی خواهد بود.

 شکستگی و ضربه خوردگی شدید دستگاه. •

تشککخی  توسککط قابل) ولت در مدل سککه فاز. 600فاز و ولت در مدل تک  270وارد شککدن برق بیش از  •

 خرابی وریستورها و همچنین خواندن حافظه دستگاه(

 نصب در محل نامناسب() وجود آلودگی و گرد وخار زیاد در دستگاه. •

شکده متوسکط جریان و  ر ذخیره تشکخی  از مقداقابل) اسکتفاده از موتور با توان بیشکتر از توان دسکتگاه. •

 توان و دمای دستگاه(

 (مانند استفاده در نزدیکی کوره ) آثار حرارت زیاد در محل نصب دستگاه. •

های با رطوبت باال بدون متحظات استفاده در فضای باز یا محل ) .آثار رطوبت زیاد در محل نصب دستگاه  •

 (مربوطه

 دستگاه. وارد شدن ولتاژ باال در قسمت ترمینال فرمان •

 موتور( و یا مقاومت ترمز.) اتصال جابجای برق ورودی و برق خروجی •

 شده در حافظه دستگاه( ذخیره ) منطبق نبودن تاری  فاکتور و ساعات کارکرد دستگاه. •
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 نگهداری و بازرسی 
 یو نگهدار  بازرسی، به یطوالن یاز ماندگار  نانیمطلوب خود و اطم ط یدر شرا ACموتور  وینگه داشتن درا یبرا

را چک   ACموتور  ویدرا به طور دوره ای، طیواجد شرا نیتکنس  کیشود که  یم هیتوص. است از ین دوره ای

 کند.

 عبارتند از: اتیدر طول عمل یعدم وجود ناهنجار   ی تشخ یبرا یبررس  یموارد اصل 

 موتور آنگونه که انتظار می رود کار می کند؟  •

 نکرده است؟ محیط نصب تغییر محسوسی  •

 سیستم خنک کننده به درستی عمل می کند؟  •

 لرزش یا صدای غیرمعمولی حین کارکرد مشاهده می شود؟ •

 دمای موتور حین کارکرد باال نمی رود؟ •

 همیشه ولتاژ ورودی درایو را با یک ولتمتر اندازه بگیرید. •
 

 

 

 

 

 ها انتخاب 
 

ها پردازیم. تمامی این آپشکککنمی  XIMAموجود برای اینورترهای   هایدر این قسکککمت به معرفی آپشکککن

 .گردندطراحی و ساخت خود شرکت بوده و با کمترین هزینه به مشتریان محترم ارائه می
 

o سلف ورودی کاهش هارمونیک جریان 

های کنترل دور، برق ورودی یکسککو شککده و یک خازن نسککبتاً بزرگ وظیفه صککاف کردن برق در دسککتگاه 

توجهی روی جریکان هکای قکابکلشککککده را بکه عهکده دارد. این عمکل بکاعکث بکه وجود آمکدن هکارمونیکک یکسکککو

برابر  هکا بکاعکث بکاال رفتن مقکدار ماثر جریکان ورودی تکا حکدود دوشکککود ککه خود این هکارمونیککورودی می

برق و   شکککود و این امر هم نهکایتکاً بکاعکث بزرگ شککککدن مقطع ککابکل ورودی و همچنین بکاال رفتن دیمکانکدمی

 گردند.تلفات کابل و نتیجتاً مصرف برق می

 40تا  30نه توان ورودی( را ) شککده توسککط این شککرکت، مقدار ماثر جریان ورودیسککلف ورودی طراحی

های دسککتگاه را تا  درصککد کاهش داده و عتوه بر کم کردن تلفات حرارتی کابل و دیماند برق، عمر خازن

 هکککمکککچکککنکککیکککن دسککککککتکککگکککاه را نسککککککبکککت بکککه دهکککد و بکککرابکککر افکککزایکککش مکککی حکککدود چکککنکککد

 نماید.تر میهای گذرای برق ورودی، ایمنشور

 

 :های متناسب با توان دستگاه استفاده کنیدتوجه کنید که حتماً از سلف
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 ورودی/توان دستگاه  مقدار سلف ورودی نوع سلف ورودی

 1.5mH/7A 0.75Kw/220V فازتک 

 1mH/10A 1.1Kw/220V فازتک 

 750uH/15A 1.5Kw/220V فازتک 

 600uH/20A 2.2Kw/220V فازتک 

 600uH/7A 2.2Kw/380V سه فاز 

 390uH/10A 3Kw/380V سه فاز 

 300uH/13A 4Kw/380V سه فاز 

 220uH/17A 5.5Kw/380V سه فاز 

 

o فیلتر نویز ورودی 

عدد سکوئی   6پس صکاف شکدن توسکط خازن بوسکیله   دسکتگاه کنترل دور برق یکسکو شکده در ورودی را

کند و اگرچه به برق سکه فاز تبدیل می  SPACE VECTOR PWM( توسکط مدوالسکیون IGBT)  الکترونیک

هکای فرککانس بکاال بکه علکت متغیر اسککککت ولی هکارمونیکک کیلوهرتز 20تکا  1فرککانس این تبکدیکل از حکدود 

صورت مالفه مشترر بوده و باعث شود که اغلب بهیها از برق ورودی کشیده مسرعت باالی این سوئی 

دارند یا در نزدیکی دسکتگاه  های حسکاسکی که برق مشکترر با دسکتگاه ایجاد نویز و اختتل بر روی دسکتگاه 

که در قسکمت قبلی  شکوند. این نویزها تا حدودی توسکط خازن دسکتگاه و سکلف هارمونیکقرار دارند می

گردند ولی برای تضکعیف ماثر این نویزها باید از فیلتر مخصکود مالفه مشکترر معرفی شکد تضکعیف می

  های سکککه فاز فاز و نوع سکککه فاز برای دسکککتگاه های تکفاز آن برای دسکککتگاه اسکککتفاده کرد که نوع تک

 استفاده است.قابل

 

o فیلتر نویز خروجی 

تاژ باالی سکویی  شکونده با فرکانس چندین کیلوهرتز و سکرعت سکویی  خروجی دسکتگاه کنترل دور یک ول

 که طول کابل خروجی دسکتگاه تا موتور زیاد شکود، و به همین خاطر هنگامی  هسکتنانوثانیه  100زنی زیر 

تواند باعث اختتل جدی در کار سکنسکورها و سکایر ادوات توجهی تولید خواهد شکد که میتشکعشکعات قابل

 س و همچنین مسیرهای ارتباط آنالوگ و دیجیتال مجاور و حتی خود دستگاه شود.الکترونیکی حسا

برابر، اثر این تشککعشککعات را تا حد   10فیلتر خروجی با کم کردن شککیب تغییرات ولتاژ خروجی تا حدود  

دهد و اسککتفاده از آن در صککورت دور بودن موتور از دسککتگاه، توصککیه پوشککی کاهش میقابل چشککم

 شود.می
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کنید که در صککورت طوالنی بودن کابل موتور، از کابل شککیلد دار اسککتفاده نموده و شککیلد کابل را   توجه

 طور که در ابتدای دفترچه توضیح داده شد، در سمت دستگاه زمین کنید.همان

 

o و برد رابط نگیتور یمانکنترل و  افزار نرم 

قابلیت کنترل و مانیتورینگ و    USB/RS485و توسککط یک مبدل    شککده افزار برای ویندوز طراحیاین نرم

 دهد.به کاربر می MODBUS RTUدستگاه را بر روی پروتکل  32تا  1ریزی برنامه

 

 

o پارامترهای سفارشی 

 اتفکاقشککککده ککه تقریبکاً اکثر قریکب بکه نظر گرفتکه ، پکارامترهکا طوری در XIMA اگرچکه در طراحی دسکککتگکاه 

  زیماکاربردهای معمول را پوشکککش دهد ولی در راسکککتای احترام به مشکککتری، قسکککمت طراحی شکککرکت  

شکود، های خاد میپارامترهای مورد سکفارش مشکتریان را که باعث راحتی کاربرد دسکتگاه برای اسکتفاده 

 درازای هزینه منطقی و گاه رایگان، به دستگاه اضافه خواهد کرد.

 ت تماس حاصل نمایید.برای اطتعات بیشتر با شرک
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 PIDکنترلر  

. این کنترلر شکامل سکه جزم متناسکب و انتگرال هسکتترین کنترلر خطی در صکنعت  متداول PIDکنترلر  

تر نمود. توان پاسک  سکیسکتم را به پاسک  قابل قبول نزدیککیر و مشکتق گیر بوده و با تنظیم هر کدام می

 کنید.ه را مشاهده میدر شکل زیر شماتیک مربوط به این کنترل کنند

e(t)   هسکتخطای سکیسکتم یا اختتف مرجع و خروجی سکیسکتم .r(t)   و  موردنظرمقدار مرجعy(t)  خروجی

 .هستمثال فشار و یا دما و یا سرعت  طور سیستم کنترلی به

u(t)  که به پروسکه وارد شکده و باعث تغییرات خروجی یعنی دما یا   هسکتدر اینجا فرکانس و ولتاژ درایو

 (Actuatorشود. )خروجی شار و غیره میف

 
 PIDکنترل کننده : 11- 1شکل 

کند به همین خاطر صککورت آنی به خروجی کنترلر منتقل می کنترل کننده متناسککب مضککربی از خطا را به

 تواند باعث ناپایداری سیستم شود.زیاد کردن آن می

سکیسکتم را، در رسکیدن خروجی سکیسکتم به تعادل، کند   العملازحد این پارامتر هم عکسکم شکدن بیش

در شککل زیر مثالی از اثر تغییر ضکریب کنترل کننده متناسکب برای یک سکیسکتم را مشکاهده   خواهد کرد.

 نمایید.می
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 PID: نحوه تغییر خروجی با تغییر ضریب کنترل کننده 11- 2شکل 

شکککود که کنکد و بکاعکث میخروجی منتقکل میانتگرال گیر از خطکای سکککیسکککتم انتگرال گرفتکه و آن را بکه 

 گونه خطای ماندگار در سیستم وجود نداشته باشد.هی 

زیاد کردن آن باعث نوسککانی شککدن سککیسککتم و کم شککدن آن باعث دیرتر صککفر شککدن خطای سککیسککتم  

 نمایید.در شکل اثرات تغییر این پارامتر را مشاهده می .شودمی

 
 PID انتگرال گیر بیییر ضر: نحوه تغییر خروجی با تغ11- 3شکل 

مشکتق گیر وظیفه کنترل تغییرات سکریع در خروجی سکیسکتم را دارد و زیاد کردن آن باعث کم شکدن در  

شکود و از طرفی باعث دیرتر متعادل شکدن خروجی سکیسکتم ( میOvershoot)  مقدار باال زدن سکیسکتم

 گردد.نیز می
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 PID مشتق گیر بی: نحوه تغییر خروجی با تغییر ضر11- 4شکل 
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 RTU MODBUS ال ی سر ارتباط  

با   .هسکککت MODBUSتحت پروتکل اسکککتاندارد   RS485دارای قابلیت ارتباط سکککریال   XIMAدسکککتگاه 

( و توسکط کامپیوتر یا  Slave) را به هم متصکل نمود  XIMAدسکتگاه  15توان تا اسکتفاده از این روش می

PLC ( یکا هر دسکککتگکاه دیگرMaster این ) جملکه تمکامی فرامین از  هکا را کنترل و مونیتور کرد.دسکککتگکاه

کلید قابل انجام اسککت از  ها و صککفحهاسککتارت اسککتوپ و تغییر جهت و تغییر فرکانس که توسککط ترمینال

خواندن مقادیر مهم مثل فرکانس و جریان دسکککتگاه و یا ولتاژ خروجی و   .هسکککتکنترل  این طریق قابل

وضکککعیت اسکککتارت اسکککتوپ و ترمز و شکککتابگیری در کنار قابلیت تنظیم   سکککینک دسکککتگاه ودمای هیت

 .هستاز جمله امکانات این بستر ارتباطی  دستگاه  پارامترهای

قکابکل تنظیم اسککککت و هر   بیکت برثکانیکه توسکککط پکارامتر   115200تکا   4800سکککرعکت این ارتبکاط بین 

شککود و این شککناسککایی می Masterآدرس مخصککود به خود دارد که به وسککیله ان توسککط    دسککتگاه یک

 شود.تنظیم می توسط پارامتر  آدرس

 MODBUSآدرس یکسکان باعث خطا در کارکرد  توجه کنید که وجود دو دسکتگاه روی یک بسکتر ارتباطی و

تا   1عددی بین ) های متصکل به یک بسکتر ارتباطی باید متفاوت باشکد.خواهد شکد و شکماره تمامی دسکتگاه 

200) 

ها فرمان مربوطه را اجرا خواهند کرد ولی  Slaveاسکتفاده کند تمامی   0از آدرس  asterMکه  درصکورتی

 ارسال نخواهند کرد. Masterگونه جوابی برای هی 

 

 MODBUSاز طریق  Master: نحوه اتصال درایوها به 12- 1شکل 

از هر دسککتگاه  B(S-)و  A(S+)های دیگر باید ترمینال  به دسککتگاه و دسککتگاه  Masterبرای متصککل کردن 

 دقیقاً به ترمینال متناظر دستگاه بعدی متصل شود:
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گیرد تا انعکاس سکیگنال روی کابل دیتا  اهم موازی با ترمینال آخرین دسکتگاه قرار می  150یک مقاومت  

ها از هم زیاد  که فاصککله دسککتگاه درصککورتی برای فواصککل بلند ضککروری اسککت() را به حداقل برسککاند.

نیز متصل  Masterها نیز باید به هم وصل شده و به زمین دستگاه تمامی دستگاه  COM  ترمینال  است،

 دهد.طور قابل توجهی کاهش میها را بهاین عمل ولتاژ مولفه مشترر بین دستگاه  شوند.

یا فرد یا بدون  پریتی زو  دارای یک بیت استارت و هشت بیت دیتا و  XIMAارتباط سریال در دستگاه  

. بیت هسکتاسکتاپ بیت در حالت بدون پریتی  2و  پریتی و یک اسکتاپ بیت در حالت پریتی زو  یا فرد

 قابل انتخاب است. پریتی توسط 

و در هنگام دسککتور نوشککتن، به شکککل اسککتاندارد زیر خواهد بود: )از  MODBUSهر بسککته اطتعات در 

 (Masterطرف 

 

 

 

 

 

 

 

 MODBUS: شکل استاندارد بسته های اطتعات 12- 1جدول 

  Masterصکورت درسکت انجام شکدن فرمان توسکط دسکتگاه، کپی همین بسکته از طرف دسکتگاه برای  در 

 کنید ارسال خواهد شد.ارسال خواهد شد در غیر این صورت، بسته خطا که در جدول زیر مشاهده می

Slave address Address 

86HEX Function 

1 ~ 4 Exception code 

CRC LOW CRC LOW 

CRC High CRC High 

 : بسته های خطا 12- 2جدول 

1 - 240 Address 

06HEX Function 

MSB Register address 

16bit word LSB 

MSB Register content 

16bit word LSB 

LSB CRC low 

MSB CRC High 
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 :هستکد خطاها به شکل زیر 

و عمل نوشکتن   03HEXتنها فرمان خواندن با کد )  عمل درخواسکت شکده غیر معتبر یا ناشکناس اسکت.  -1

 معتبر هستند.( 06HEXبا کد 

 آدرس رجیستر درخواست شده برای نوشتن یا خواندن نامعتبر است. -2

 شده برای آدرس مربوطه صحیح نیست و خار  از محدوده مجاز است.ارسالمقدار  -3

امکان اجرای فرمان وجود ندارد. برای مثال تتش برای نوشتن در آدرسی که محتوای آن قابل تغییر    -4

 نیست.

o  لیست آدرس رجیسترها در دستگاهXIMA 

 (HEX 06 =رجیسترهای قابل نوشتن )کد نوشتن 

 Address=2000HEX رجیستر فرمان:-1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 15 

Enable run F/R JOG P P P Acc Acc Mode local - 

 : تریتیب رجیسترهای فرمان 12- 3جدول 

 تنظیم نمایید. 16را به روی  ابتدا باید  MODBUSبرای کنترل فرامین دستگاه از طریق 

جهت  2دسکتور اسکتارت موتور و بیت شکماره  1دسکتگاه و بیت شکماره   Enableفرمان   0بیت شکماره 

به صکورت باینری شکماره  6تا  4های شکماره . بیتهسکتضکرب   فرمان تک 3رخش موتور و بیت شکماره چ

معکادل فرککانس پیش تنظیم پنجم  5کنکد ککه حکداکثر آن عکدد را تعیین می موردنظرفرککانس پیش تنظیم 

به  8و  7های شکماره  . بیتهسکت  PPP=100معادل عدد  4ش تنظیم شکماره . برای مثال فرکانس پیهسکت

شکتاب اصکلی دسکتگاه که توسکط  00  که در صکورت ارسکال  هسکتصکورت باینری شکماره شکتاب انتخاب شکده 

معادل  10معادل شکککتاب دوم و عدد   01گردند. عدد اند انتخاب میتعیین شکککده   و   پارامتر 

 هسکت ( حالت کاری دسکتگاه Mode) 9. بیت شکماره هسکتنامعتبر   11شکتاب سکوم دسکتگاه بوده و عدد 

در صکککورت فعکال  (local) 10خواهکد بود. بیکت شکککمکاره  PIDحکالکت  1معکادل حکالکت ککاری فرککانس و  0ککه 

به قسکمت ) دهد.( تغییر میV2دوم )شکدن مرجع دسکتگاه را از هر حالت انتخاب شکده به ورودی ولتاژ 

 پارامترهای ورودی/خروجی مراجعه نمایید(

 Address=2001HEX رجیستر فرکانس خروجی -2

برای تنظیم فرکانس باید عدد فرکانس را بدون در نظر گرفتن رقم ممیز ارسکککال کنید. برای مثال عدد 

تنظیم   MODBUSرا برای حالت   5ارسککال نمایید. توجه کنید که باید  600  هرتز را به صککورت  50.0

 (6برابر با ) کرده باشید.
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 Address=2002HEX رجیستر مرجع کنترلی -3

ممیز ارسککال کنید. برای مثال عدد   بدون در نظر گرفتن باید عدد مرجع را PIDبرای تنظیم مرجع کنترل  

 را برای این حالت تنظیم نمایید. 5ارسال نمایید. توجه کنید که باید  900  را به صورت درصد  90.0

 Address=2003HEX رجیستر بازخورد خروجی -4

را    درصکد 90.0برای مثال عدد  .هسکتدرصکد   100.0تا  0معادل   1000تا  0محدوده مجاز این رجیسکتر 

 این حالت تنظیم نمایید.را برای  5ارسال نمایید. توجه کنید که باید  900 به صورت

 Address=0GN HEXرجیستر پارامتر: -5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

N N N N N N N N G G G G 0 0 0 0 

 Address=0GN HEX: رجیسترهای پارامتر 12-4جدول

کنیکد. برای مثکال آدرس بیکت بعکدی شکککمکاره گروه را انتخکاب می 4بیکت اول آدرس، شکککمکاره پکارامتر و  8

 خواهد بود. 0000001100001110و یا  030Eاز گروه سوم عدد  14پارامتر 

 5یکا  Boostطور مثکال پکارامتر توجکه: مقکدار پکارامتر را بکدون در نظر گرفتن ممیز وارد نمکاییکد. بکه

متغیر اسککت و در صککورت تمایل برای تنظیم این   20.00تا   0.00و مقدار آن بین  هسککتیز  داری دو مم

این در مورد تمامی پارامترهای این دسککتگاه  را ارسککال نمایید. 350باید عدد  3.50 پارامتر به روی عدد

در محدوده مجاز پارامتر مربوطه نباشکد مقدار پارامتر   شکده که پارامتر ارسکال. درصکورتیهسکتصکادق  

 ارسال خواهد شد. Masterتغییری نکرده و پیغام خطای مربوطه برای 

 نکته مهم:

ها   Slaveانتخاب شکود به معنی آن اسکت که فرمان مربوطه توسکط تمام  Masterاز طرف   0هرگاه آدرس  

 نخواهند کرد. کدام بسته برگشت را ارسالاجرا خواهد شد ولی هی 

را همزمکان بکه روی   MODBUSخواهیکد فرککانس خروجی همکه درایوهکای متصککککل بکه برای مثکال اگر می

50.0Hz   کد فرمان را  و 0تنظیم کنید کافی است آدرس دستگاه راH06  2001آدرس رجیستر را  وHEX 

 قرار دهید و دستور نوشتن را ارسال نمایید. 600و مقدار رجیستر را 
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 شود:فرمان خواندن به صورت زیر برای دستگاه فرستاده می

1 03H 21H 00H 00H 02H LSB MSB 

Address Function 
Start register 

address 
  

Number 
of 

Registers 

(Count by 
Word=16bit) 

CRC 
Low 

CRC 
High 

 : نحوه ارسال فرمان خواندن برای دستگاه 12- 5جدول 

ککد فرمکان خوانکدن و   03و عکدد  موردنظر، آدرس دسکککتگکاه 1توجکه کنیکد ککه در مثکال بکاال عکدد اول یعنی 

 . هستبیتی خوانده شده   16تعداد رجیسترهای   0002آدرس اولین رجیستر خوانده شده و   2100عدد 

 0004ارسکال خواهد شکد و البته عدد  Masterبرای   2101و   2100در پکت برگشکت مقادیر رجیسکترهای 

 بیتی ارسال خواهد شد. 16معادل دو کلمه  0002جای عدد بایت به 4معادل 

و در   شککودارسککال می Masterبسککته زیر از طرف دسککتگاه برای   در صککورت معتبر بودن فرمان خواندن،

 ارسال خواهد شد. Masterغیر این صورت بسته خطا )که قبتً توضیح داده شد( به 

 

 

 

 

 

 

 : بسته ارسالی توسط دستگاه در صورت معتبر بودن فرمان خواندن 12- 6جدول 
  

1 Address 

03HEX Function 
00H Number of Registers 

(Count by byte=8bit) 04H 
MSB Content of register 

address 2100H LSB 
MSB Content of register 

address 2101H LSB 

LSB CRC Low 
MSB CRC High 
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 (HEX 03 =کد خواندن ) خواندنقابل (تنها)رجیسترهای 

 Address=2100 HEX رجیستر وضعیت فرمان:-1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 15 
En run F/R F/R Acc Dec Jog - - - Flt 

 Address=2100 HEX: رجیستر وضعیت فرمان در صورتی که 12- 7جدول 

جهت انتخاب شکده برای  2کنید. بیت وضکعیت اسکتارت را مشکخ  می 1و بیت  Enableوضکعیت  0بیت 

. در هنگام تغییر جهت این دو بیت متفاوت خواهند دهندجهت فعلی موتور را نشکککان می 3موتور و بیت 

در صکککورت یکک بودن  4بود و بعکد از اتمکام تغییر جهکت هردو جهکت فعلی را نشککککان خواهنکد داد. بیکت 

باشکند موتور به دور   0وضکعیت توقف و اگر هر دو  5دهد و بیت وضکعیت شکتابگیری موتور را نشکان می

دهد و  ضکککرب را نشکککان میعملگر تک وضکککعیت 6بیت  دلخواه رسکککیده اسکککت و یا درحال توقف اسکککت.

. کد خطاها  هسکککتنشکککانه عدم وجود خطا  0دهند که  کد خطای رخ داده را نشکککان می 15تا  10های بیت

 شده.درجدول مربوط به خطاها در صفحات قبل مشخ 

 Address=2101 HEX رجیستر فرکانس خروجی:-2

هرتز به  50.0طور مثال فرکانس  شککود. بهز دیده میدر این حالت فرکانس خروجی به صککورت بدون ممی

 شود.خوانده می 500صورت 

 

 Address=2102 HEX رجیستر جریان خروجی:-3

آمپر به  5.0طور مثال جریان شککود. بهخروجی به صککورت بدون ممیز دیده می RMSدر این حالت جریان  

 شود.خوانده می 50صورت 

 

 Address=2103 HEX رجیستر ولتاژ خروجی:-4

 220ولت به صککورت   220طور مثال  به  .شککودخروجی، بدون اعشککار خوانده می RMSدر این حالت ولتاژ 

 شود.خوانده می

 

 Address=2104 HEX سینک:رجیستر دمای هیت-5

 .هستگراد درجه سانتی 60به معنی  60شود مثتً عدد سینک بدون اعشار خوانده میدمای هیت

 

 Address=2105 HEX توان خروجی: رجیستر-6

 شود.خوانده می 4300وات به صورت  4300شود. مثتً توان خروجی بدون اعشار خوانده می
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 Address=2106 HEX ها:رجیستر وضعیت ترمینال-7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 15 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 HSI OUT Relay  Reserved 

 Address=2106 HEX ها:وضعیت ترمینال  رجیستر: 12- 8جدول 

 بودن نشانه غیرفعال بودن. 0بودن هر ورودی به معنی فعال بودن آن ورودی است و  1

 V1 :Address=2107 HEX رجیستر ورودی آنالوگ-8

شود. خوانده می   متناسب با ولتاژ ورودی و پارامتر  10000تا   0ورودی ولتاژ آنالوگ اول به صورت  

خوانده   10000ولت باشد عدد  10ولت تعریف شده بشد و ورودی  10مثال اگر رنج این ورودی به صور 

 شود.خوانده می 6000ولت باشد عدد  5شود و اگر می

 

 V2: Address=2108 HEX رجیستر ورودی آنالوگ-9

خوانکده     متنکاسککککب بکا ولتکاژ ورودی و پکارامتر 10000تکا  0دوم بکه صکککورت  ورودی ولتکاژ آنکالوگ

ولت باشکککد عدد  10ولت تعریف شکککده بشکککد و ورودی  10شکککود. به صکککور مثال اگر رنج این ورودی می

 شود.خوانده می 6000ولت باشد عدد  5شود و اگر خوانده می 10000

 

 I1: Address=2109 HEX رجیستر ورودی آنالوگ-10

خوانده   متناسککب با جریان ورودی و پارامتر  10000تا  0ورودی جریان آنالوگ دسککتگاه به صککورت  

آمپر باشکد میلی  10آمپر تعریف شکده بشکد و ورودی میلی 20شکود. به صکور مثال اگر رنج این ورودی می

 وی مقدار این پارامتر نخواهد داشت.ت ثیری ر  توجه کنید که پارامتر   شود.خوانده می  6000عدد 

 

 Address=0GN HEX رجیستر پارامتر:-11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

N N N N N N N N G G G G 0 0 0 0 

 Address=0GN HEX رجیستر پارامتر:: 12- 9جدول 

 14آدرس پارامتر  کنید. برای مثالبیت بعدی شککماره گروه را انتخاب می 4بیت اول شککماره پارامتر و  8

 خواهد بود. 0000001100001110و یا  030Eاز گروه سوم عدد 

خوانکده  235بکه صکککورت  2.35در این حکالکت مقکدار پکارامتر بکدون ممیز خوانکده خواهکد شککککد مثًت عکدد 

  شود.می
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 کاربردی برای تنظیم پارامترها   ی ها مثال 
تکا آشکککنکایی بیشکککتری بکا   گردنکددر این قسکککمکت چنکد مثکال برای ککاربردهکای مختلف بکه شکککمکا ارائکه می

 های فرمان پیدا کنید.های دستگاه و همچنین نحوه کارکرد پارامترها و ترمینالقابلیت

و فقط جنبکه  هسککککتککاربر جکدیکد هکا در جهکت تسکککهیکل در تنظیم پکارامترهکا برای توجکه کنیکد ککه این مثکال

 آموزشی دارند.

ها، پارامترهای کننده محترم باید با توجه به کاربردی که مدنظر دارد و الهام گرفتن از این مثالمصکککرف

 را انجام دهد. موردنظرکشی مربوطه را تنظیم کرده و سیم

 

o جرثقیل سقفی 

 

ای عتوه بر حذف رثقیل سککقفی و دروازه اسککتفاده از درایو فرکانس متغیر برای حرکت طولی و عرضککی ج

انکدازی نرم و  هکا، بکاعکث راه ای آنکنتکاکتورهکای مربوط بکه تغییر جهکت و نتیجتکاً حکذف هزینکه تعویض دوره 

 شود.بدون ضربه و نتیجه باال رفتن کیفیت و ایمنی حرکت پل می

هکا بکه یکک درایو  توان آنتوان هر دو موتور را بکا در نظر گرفتن هکایی ککه پکل دوبکل دارنکد میدر مکدل

 با مکانیزم خاد( استفاده کرد.) متصل کرد و یا از دو درایو جداگانه

کیلووات   5.5کیلووات باشکککد از یک درایو   2.2اسکککب یا  3برای مثال اگر دسکککتگاه دارای دو عدد موتور 

ا برابر بکا جمع در این حکالکت جریکان نکامی موتور ر  توان اسکککتفکاده کرد.انکدازی هر دو موتور میبرای راه 

 جریان دو موتور تنظیم کنید.

 توجه کنید که جهت چرخش موتورها حتماً مشابه باشد.

 نمایید:در شکل زیر ترمینال بندی مربوط به این کاربرد را مشاهده می

 
 کاربرد جرثقیل سقفی های فرمان در بندی ترمینال: نحوه سیم13- 1شکل 

های  گرد به صککورت جداگانه روی ورودیگرد و اسککتارت راسککتحالت اسککتارت چپ = 02با تنظیم  

D2  وD3 ورودی .شکککونکدفعکال می Enable  در این حکالکت ترمینکالD1  خواهکد بود و ورودیD5  نیز برای
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شکده و همچنین ولوم برای تعیین فرکانس دسکتگاه اسکتفاده  5اسکتفاده از فرکانس پیش تنظیم شکماره  

 فر  دستگاه()پیش .باید تنظیم شود 5=0است که برای این منظور  به کار رفته

( که در مواقع وقوع خطا، پرسککنل از این وضککعیت =0رله خروجی نیز برای اعتم خطا به کار رفته )

 توان برای این منظور استفاده کرد(از یک چراغ یا یک سیرن می ).مطلع شوند

های اسکککتارت باید فعال یکی از ورودی و هم  Enableتوجه کنید برای فعال شکککدن موتورها هم ورودی

تنظیم پنجم یا فرکانس پیش Pr15فرکانس خروجی برابر با پارامتر  D5شکککده باشکککنکد. با فعکال شکککدن  

کلید روی  با اسکککتفاده از یک  خواهد بود و با غیرفعال شکککدن آن، ولوم دور موتور با تعیین خواهد کرد.

تنظیم و یا سکرعت ولوم را انتخاب نمود. توجه کنید که با تنظیم مناسکب توان سکرعت پیشمی D5ورودی 

و   1نیز برای دو انتخکاب فرککانس پیش تنظیم  D4و  HSIتوانیکد از ورودی می تکا  پکارامترهکای 

 استفاده کنید. 4

 شوند.ثانیه تنظیم می 6.0( به روی , شتاب افزایش و کاهش فرکانس )

 .ثانیه زمان نیاز است 3هرتز و بالعکس،  50به  0در این حالت برای رسیدن فرکانس خروجی از 

هرتزی در فرکانس خروجی دسکتگاه را    100توجه کنید که پارامترهای مربوطه، زمان افزایش یا کاهش  

 کنند. تعیین می
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o گردباف 

 

ضکککرب و فرکانس پیش تنظیم و ورودی ولوم برای تارت و تکهای گردباف نیاز به عملگر اسککک دسکککتگاه 

 تعیین فرکانس کار خود دارند.

تواند خسکککارت ها عملگر تغییر جهت باید غیرفعال باشکککد و چرخیدن برعکس موتور میدر این دسکککتگاه 

 سنگینی به مکانیزم گردباف وارد کند.

 

 های فرمان در کاربرد گردباف بندی ترمینال: نحوه سیم13- 2شکل 

 شوند.های فرمان برای شکل فوق پروگرام میترمینال ،5به روی عدد  با تنظیم 

 مناسب است. 0یعنی  5فر  پارامتر ، همان مقدار پیشV1برای اتصال ولوم به ورودی 

 ( = 0رود. )رله خروجی هم برای اعتن خطا به کار می

فعال شککده باشککد و فرکانس پیش تنظیمی فعال نباشککد، موتور با فرکانس  RUNکه ترمینال درصککورتی

های پیش تنظیم، موتور با  کند و در صکورت فعال شکدن فرکانستعیین شکده با ولوم شکروع به چرخش می

 فرکانس مربوطه به چرخش درخواهد آمد.

 .اهد بودتر غالب خودر صورت فعال شدن همزمان چند فرکانس پیش تنظیم، شماره بزرگ

 شوند.ثانیه تنظیم می 10.0( به روی  , )شتاب افزایش و کاهش فرکانس 

توجه   ثانیه زمان نیاز اسککت. 5هرتز و بالعکس،   50به  0در این حالت برای رسککیدن فرکانس خروجی از 

ین هرتز در فرککانس خروجی دسکککتگکاه را تعی 100کنیکد ککه پکارامترهکای مربوطکه زمکان افزایش یکا ککاهش 

 کنیدمی

 اندازی سیستم از جهت چرخش موتور اطمینان حاصل کنید.توجه: قبل از راه
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o  کنترل فشار 

 

 فشککار، مرجع ورودی متناسککب با فشککار و عملگر  (Feedbackکنترل فشککار نیاز به بازخورد )  در سککیسککتم

Enable  وRun هست. 

 
 کاربرد کنترل کننده فشار های فرمان در بندی ترمینال: نحوه سیم13- 3شکل 

شککود و خروجی ولت دسککتگاه تغذیه می 12طور که در شکککل مشککاهده مینمایید سککنسککور فشککار از همان

 شود.سنسور به ورودی جریان دستگاه متصل می

ورودی اول و دوم برای فرامین  ،0فر  یکا همکان بکه روی مقکدار پیش بکا قرار دادن پکارامتر 

 همگی برای این مثال قابل اعمال هستند( 3تا  0توجه کنید که مقادیر ) شوند.میفعال  مربوطه

 شود.عنوان مرجع در نظر گرفته میبه V1 ، ورودی0 به روی عدد 5با تنظیم 

بکه روی عکدد   5، ورودی جریکان برای بکازخورد انتخکاب شککککده و بکا تنظیم 1به روی عکدد 5بکا تنظیم 

 گردد.عال میف PIDحالت کنترل  ،1

 PIDنیز باید با توجه به سکنسکور و مقادیر پروسکه تنظیم شکوند و ضکرایب   تا پارامترهای

 نیز باید با توجه به مشخصات پاس  سیستم کنترلی بهینه شوند.

() 
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o دریل 

 دیجیتال برای تنظیم دور استفاده خواهیم کرد. در این مثال از ولوم

 رود.برای کاهش فرکانس به کار می V2برای افزایش فرکانس و ورودی  V1 ورودی

 برای این منظور باید از دو شاسی فشاری استفاده کنیم.

حالت  4فرکانس پیش تنظیم، برای انتخاب   4شکود و برای اسکتارت کردن دریل اسکتفاده می RUNورودی 

 روند.به کار می مختلف عتسر

غالب خواهد   تر )و نه فرکانس بیشککتر(در صککورت فعال شککدن چند فرکانس پیش تنظیم، شککماره بزرگ

پکارامتر  بکا هم فعکال شکککونکد، فرککانس برابر بکا پیش تنظیم سکککوم خواهکد بود. D3و  D1بود. مثًت اگر 

 پارامتر  را داشککته باشککند. وردنظرمشکککل   5تا  1های تنظیم شککود تا ورودی 10باید به روی عدد

5  تنظیم شود. 5برای ولوم دیجیتال باید به روی عدد 

شکود تا هنگام روشکن شکدن دسکتگاه فرکانس تنظیم می 0فر  یا روی همان مقدار پیش  5پارامتر 

در این حالت اگر فرکانس پیش تنظیمی فعال نشکده باشکد، توسکط دو شکاسکی  هرتز باشکد. 0خروجی برابر 

 توان فرکانس خروجی را افزایش و کاهش داد.مربوطه می

هرتزی  100شککوند. در این حالت برای تغییرات  ثانیه تنظیم می  10.0به روی   و   پارامترهای 

 ثانیه زمان نیاز است. 10در فرکانس خروجی 

 
 های فرمان در کاربرد دریلبندی ترمینال: نحوه سیم13- 4شکل 

برای مشککخ  کردن فرکانس صککفر به کار   = 1دسککتگاه با تنظیم پارامتر  OUTخروجی دیجیتال 

شکده در شککل روشکن که فرکانس خروجی دسکتگاه صکفر باشکد رله مشکخ رود. در این حالت هنگامیمی

 تنظیم نمایید. موردنظرجی رله را برای کاربردهای توانید این خروجی و یا خرومی گردد.می
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o (دستگاه ساب )سنگ 

در این دسکککتگاه نیاز به یک ولوم برای تنظیم سکککرعت و یک ورودی اسکککتارت و دو ورودی تغییر جهت 

 5تنظیم شود و پارامتر    9باید به روی عدد      . برای این منظور پارامترهستدارنده دارای نگه

 ها به شکل زیر خواهند بود:تنظیم شده باشد. در این حالت ترمینال 0فر  یا عدد روی همان پیش

 

 های فرمان در کاربرد دستگاه ساب )سنگ( بندی ترمینال: نحوه سیم13- 5شکل 

و   شکککونکدمتصککککل می D2,D3دارنکده بکه ورودی هکای مربوط بکه تغییر جهکت بکدون رلکه نگکهمیکرو سکککویی 

عنوان دو فرکانس نیز به 5و  4های رود. از ترمینالورودی اول نیز برای اسکتارت کردن موتور به کار می

 توانید استفاده کنید.پیش تنظیم می

ها تطبیق داشکته باشکد و اگر تغییر جهت با فعال توجه کنید که حتماً جهت موتور با ترتیب میکرو سکویی 

  را عو  کنید. 3و  2نشد جای دو ورودی شدن میکرو سوئی  مربوطه انجام 
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 جداول دسترسی سریع به پارامترها 

 

رپارامت فر  پیش محدوده تغییرات  نام پارامتر کاربرد  صفحه  

 Min Frequency  0 فرکانس حداقل - Pr02 Hz 0 Hz  

 Max Frequency  فرکانس حداکثر Pr01 - 600.0Hz 50.0 Hz  

 Acceleration Time  999.9 - 0.4 زمان شتابگیری s 10.0 S  

 Deceleration Time 999.9 - 0.4 زمان توقف s 10.0 S  

5 Boost Voltage 1.00 20.00 - 0.00 بوست ولتاژ  

 Boost End Frequency 
فرکانس انتهای 

 بوست 
0.0 - Pr02 10.0 Hz  

 JOG Frequency  0.0 فرکانس جاگ - Pr02 5.0Hz  

 JOG Acceleration 
شتاب راه اندازی 

 جاگ 
0.4 - 999.9 s 10.0 s  

 JOG Deceleration  999.9 - 0.4 شتاب توقف جاگ s 10.0 s  

 Fwd/Rev Delay Time 
تاخیر بین تغییر 

 جهت چرخش 
0.0 - 240.0 s 0.0 s  

 Preset Frequency 1 
فرکانس پیش  

 1تنظیم 
Pr01 - Pr16 10.0Hz  

 Preset Frequency 2 
فرکانس پیش  

 2تنظیم 
Pr01 - Pr16 20.0Hz  

 Preset Frequency 3 
فرکانس پیش  

 3تنظیم 
Pr01 - Pr16 30.0Hz  

 Preset Frequency 4 
فرکانس پیش  

 4تنظیم 
Pr01 - Pr16 40.0Hz  

5 Preset Frequency 5 
فرکانس پیش  

 5تنظیم 
Pr01 - Pr16 50.0Hz  

 Frequency limit  600.0 – 0.0 حدنهائی فرکانسHz 100.0 Hz  

 Setpoint Frequency 
فرکانس ابتدای راه 

 اندازی
0 - 2 1  


Up/Down setting 

Time 

سرعت تغییر 

 پارامترها
0.1 - 999.9 s 10.0  

 Accel/Decel Pattern 
الگوی  

 شتابگیری/توقف 
0-1 0  
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Frequency Step 

Count 

تعداد پله ها در مد 

 تغییر پله ای 
1-10 1  

5 Access Level  5 5 - 1 سطح دسترسی  

      

 Motor Current  جریان نامی موتور 
2.0-Drive Max 

Current 
 صفحه  Rated /نامی

 Motor RPM نامی 9999 - 100 دور نامی موتور/ Rated  

 Motor Voltage 380/220 600-1 ولتاژ نامی  

 Motor PF  0.85 1.00-0.40 ضریب توان  

5 Motor Frequency 
فرکانس کارکرد  

 موتور 
20.0 - 600.0Hz 50.0Hz  

 Stator Resistance  20.0 - 0.1 مقاومت استاتور ohm نامی/ Rated  



Motor Default 
Direction 

 

جهت چرخش پیش  

 فر  موتور 
0 - 3 0  

 Auto Tune 0 3 - 0 اتو تیون  

 Brake Resistance  300 - 30 مقاومت ترمزohm 50  

 Brake Power  6000 - 50 توان ترمزW نامی/ Rated  

      

رپارامت فر  پیش محدوده تغییرات  نام پارامتر کاربرد  صفحه  


Digital Input 

Configuration 

چیدمان ورودی های 

 تال یدیج
0-17 2  


D4 redefine 

Configuration 

باز تعریف ورودی 
D4 

0 - 4 0  


D5 redefine 

Configuration 

بازتعریف ورودی 
D5 

0 - 4 0  

 HSI Configuration  تنظیم ورودیHSI 0 - 2 0  

5
Analog Input 
Configuration 

تنظیمات ورودی 

 های آنالوگ
0 - 7 0  

 I1 Input Range 
محدوده ورودی 

 آنالوگ جریان 
0 - 1 0  

 I1 Current Range 
حداکثر جریان 

 I1ورودی 
8.00 - 21.00mA 20.00mA  

 V1 Voltage Range 
حداکثر ورودی 

 V1ولتاژ 
2.00 - 11.00V 10.00V  
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 V2 Voltage Range 
حداکثر ورودی 

 V2ولتاژ 
2.00 - 11.00V 10.00V  

 Indicating value 

پارامتر نمایش داده 

شده روی صفحه  

 نمایش

0 - 8 0  



RPM coefficient 
Password 

 

 RPM 0.001 - 9.999 1.000 ضریب 

 Relay Mode 0 14 - 0 تنظیم رله دیجیتال  

 Dout Mode 
تنظیم خروجی  

 دیجتال 
0 - 19 0  

 HSI Max Frequency 
فرکانس حداکثر  

 خروجی پرسرعت 
0.50 - 20.00kHz 10.00kHz  

5 Feedback Selection   انتخاب فیدبکPID 0 - 5 0  

 Analog filter  1 2 - 0 فیلتر آنالوگ  

  not Function 
معکوس کردن رله  

 تال یدیج
0-1 0  

  not Function 
معکوس کردن  

 تال یخروجی دیج
0-1 0  


Detected Frequency 

Level 

سطح فرکانس 

 آشکار سازی
0 30 Hz  


Detected Frequency 

Bandwidth 

پهنای باند فرکانس 

 آشکار سازی
0-30 Hz 10 Hz  


Output Power 

Setpoint 

ست پوینت توان  

 رله
 -0توان درایو 

نصف توان 

 درایو
 



Detected Feedback 
Level 

 

سطح تشخی  

 فیدبک 

0% - 100% 0.00 
 



Detected Feedback 
Hysteresis 

 

هیسترزیس 

تشخی  سطح 

 فیدبک 

0 – 600Hz 
 

 
0.00  

      

رپارامت فر  پیش محدوده تغییرات  نام پارامتر کاربرد  صفحه  

 Password 0 9999 - 0 رمز ورود  

 Backup / Restore  0 3 - 0 نسخه پشتیبان  
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 Boot Loader Update 
رورسانی از طریق هب

 بوت لودر 
0-1 0  

 Stop Mode 0 3-0 نحوه توقف  

5
DC Brake Current 

 
 Rated  / نامی DC 1.00 - 13.00Aجریان ترمز 

 DC Brake Time  مقاومت ترمزDC 0.1 - 999.9 s 5.0 s  


DC Brake Start 

Frequency 

فرکانس شروع  

 DCترمز 
0.0-30.0 Hz 10.0  

 DC Brake Wait Time 
تاخیر ابتدای ترمز  

DC 
0.0-60.0 s 0.0  

 AVR Function 0 1 - 0 تنظیم ولتاژ خودکار  

 Start at Power on 
روشن شدن با برق 

 دار شدن 
0 - 1 0  

 Fan Turn On  0 2 - 0 فرمان فن  

 Power Scale (%rated)  - 0 - 100% 100%  


Start on the fly 
(Speed search) 

استارت شدن در 

 حین چرخش 
0-3 2  

5 Controller Mode  0 1 - 0 انتخاب کنترلر  

 P of PID  تنظیمP 0.01 - 99.99 1.00  

 I of PID  تنظیمI 0.01 - 99.99 1.00  

 D of PID  تنظیمD 0.01 - 99.99 1.00  

 PID Process Reverse  - 0 - 1 0  


2nd Acceleration 

Time 

زمان شتابگیری  

 دوم
0.4 - 999.9 S 5.0 s  


2nd Deceleration 

Time 
 S 5.0 s  999.9 - 0.4 زمان توقف دوم 


Setpoint Mode for 

PID 

فرکانس اولیه در 

 PID حالت
0 - 2 0  


Setpoint Value for 

PID 

مقدار اولیه در 

 PIDحالت 
0. 01 – 99.99% 10.00%  

 PWM Frequency  فرکانس سوئیچینگ 5 8.0 KHz 4.0 kHz  

5 PWM min Frequency 
حداقل فرکانس 

 سوئیچینگ 
2.0 -  KHz 2.0 kHz  
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3rd Acceleration 

Time 

زمان شتابگیری  

 سوم 
0.4 - 999.9 S 5.0 s  


3rd Deceleration 

Time 
 S 5.0 s  999.9 - 0.4 زمان توقف سوم 

 Baud rate  - 0 - 5 3  

 Serial address  1 240 - 0 آدرس سریال  

 Parity 0 2 - 0 بیست پریتی  


Communication Time 

out 

زمان تایم اوت در 

 ارتباط سریال
0.1 - 99.9 S 1.0  

 Time out Function 0 2 - 0 تابع تایم اوت  

 Software version  9.99 - 1.00 ورژن نرم افزار -  

 Drive Model  نمایش مدل درایو  -  -  

5 V/F Pattern Select  انتخاب الگویV/F 0-3 0  

 V/F Start Frequency 
فرکانس استارت در 

 V/Fحالت 
0.1-500.0 Hz 10.0  


On/Off Mode 

Hysteresis 

هیسترزیس در 

 On/OFFکنترلر 
0.00-100.00% 0.00  

 PID Sleep Enable 
در Sleep  فعالسازی

PID 
0.0-600.0 0.0  

 PID Sleep Offset 
سطح استارت مجدد  

 Sleepدر 
0.0-600.0 0.0  

      

رپارامت فر  پیش محدوده تغییرات  نام پارامتر کاربرد  صفحه  


Difference Between 
Rev and Fwd Boost 

اختتف گشتاور 

معکوس با گشتاور 

 مثبت 

-20.00% - 
+20.00% 

0.00 
 


No. of Auto Restart 

try 

تعداد تتش برای 

 استارت مجدد 
0-6 

0 
 

 Auto Restart try Time 
تاخیر بین تتش 

 های استارت مجدد 
0-60s 

0 
 



Energy Saving 
(Percentage of 

Voltage reduction) 

درصد مجاز کاهش 

ولتاژ در صرفه 

 جوئی انرژی 

0.0-30.0% 
0.0 

 

5 DWELL Frequency  600.0-0.0 فرکانس دوئل Hz 
0.0 
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 DWELL Time 10.0-0.0 زمان دوئل s 
0.0 

 

 Skip Frequency 
حذف فرکانس 

 تشدید
0-1 

0 
 


Skip Frequency 1 

high 

حدباالی فرکانس 

 1حذفی 
0.1-400.0 Hz 

0.0 
 

 Skip Frequency 1 low 
حد پائین فرکانس  

 1حذفی 
0.1-400.0 Hz 

0.0 
 


Skip Frequency 2 

high 

حد باالی فرکانس 

 2حذفی 
0.1-400.0 Hz 

0.0 
 

 Skip Frequency 2 low 
حد پائین فرکانس  

 2حذفی 
0.1-400.0 Hz 

0.0 
 


Skip Frequency 3 

high 

حد باالی فرکانس 

 3حذفی 
0.1-400.0 Hz 

0.0 
 

 Skip Frequency 3 low 
فرکانس  حد پائین 

 3حذفی 
0.1-400.0 Hz 

0.0 
 


User V/F Pattern 

Voltage 1 

الگوی   1ولتاژ نقطه 
V/F 

0.0-100.0 % 
0.0 

 

5
User V/F Pattern 

Frequency 1 

  1فرکانس نقطه 

 V/Fالگوی 
0.1-400.0 Hz 

0.0 
 


User V/F Pattern 

Voltage 2 

الگوی   2ولتاژ نقطه 
V/F 

0.0-100.0 % 
0.0 

 


User V/F Pattern 

Frequency 2 

  2فرکانس نقطه 

 V/Fالگوی 
0.1-400.0 Hz 

0.0 
 


User V/F Pattern 

Voltage 3 

الگوی   3ولتاژ نقطه 
V/F 

0.0-100.0 % 
0.0 

 


User V/F Pattern 

Frequency 3 

  3فرکانس نقطه 

 V/Fالگوی 
0.0-400.0 Hz 

0.0 
 


User V/F Pattern 

Voltage 4 

الگوی   4ولتاژ نقطه 
V/F 

0.0-100.0 % 
0.0 

 


User V/F Pattern 

Frequency 4 

  4فرکانس نقطه 

 V/Fالگوی 
0.0-400.0 Hz 

0.0 
 


S-Curve Acceleration 

Start Jerk 

ابتدای زمان جرر 

 شتابگیری 
0.0-10.0 s 

0.5 s 
 

 
S-Curve Acceleration 

end Jerk 

زمان جرر انتهای  

 شتابگیری 
0.0-10.0 s 

0.5 s 
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S-Curve Deceleration 

Start Jerk 

زمان جرر ابتدای 

 توقف
0.0-10.0 s 

0.5 s 
 

5
S-Curve Deceleration 

end Jerk 

زمان جرر انتهای  

 توقف
0.0-10.0 s 

0.5 s 
 

    
  

رپارامت فر  پیش محدوده تغییرات  نام پارامتر کاربرد   

 ETH Enable 
فعالسازی حفاظت 

 دما
0-1 0  

 ETH Level for 1 min. 
سطح حفاظت دما  

 دقیقه  1برای 
30-200% 110  

  رزرو

 Motor type  0 1-0 نوع موتور  

5
Overload Warning 

Trip 
  0 1-0 هشدار اضافه بار 


Overload Warning 

Level 

سطح هشدار اضافه  

 بار
30-150 % 30  


Overload Warning 

Time 

زمان هشدار اضافه  

 بار
0-30 s 0  

 Overload Trip Enable 
فعالسازی تریپ 

 اضافه بار 
0-1 1  

 Overload Trip Level 
سطح تریپ اضافه  

 بار
30-200 % 120  

 Overload Trip Time 
زمان تریپ اضافه  

 بار
0-60 0  


Stall Prevention  

Select 

فعالسازی حفاظت 

 قفل شدگی 
0-8 0  


Stall Prevention  

Level 

سطح حفاظت قفل  

 شدگی 
60-150% 150  


Input-Output phase 

loss Protection 

حفاظت قطع 

 ورودی/خروجی ها
0-3 0  

 External Trip Signal 
سیگنال تریپ 

 خارجی
0-1 0  

5 Inverter Overload 0 1-0 اضافه بار اینورتر  
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  کاربرد پارامتر

  Last fault)) آخرین خطای دستگاه 

  خطای دستگاه قبل از پارامتر  

  خطای دستگاه قبل از پارامتر  

  خطای دستگاه قبل از پارامتر  

5  خطای دستگاه قبل از پارامتر  

  خطای دستگاه قبل از پارامتر5  

  خطای دستگاه قبل از پارامتر  

   (SC occurrenceتعداد خطای اتصال کوتاه    )

 (     تعداد خطای جریانOC-OCA-OCd occurrence)  

 (      تعداد خطای اضافه دماOH occurrence)  

 تعداد خطای اضافه ولتاژOV occurrence)  )  

  تعداد خطای اضافه( توانOP occurrence )  

 (   ساعات روشن بودن دستگاهTotal on Time )  

      

  نام پارامتر کاربرد پارامتر


Input Terminal 

status 
  وضعیت ترمینال های ورودی


Output Terminal 

status 
  وضعیت ترمینال های خروجی 

 Output Current  خروجی جریان   

 RPM دور موتور خروجی  

5
Heat Sink 

Temperature 
  دمای هیت سینک 

 DC link Voltage  ولتاژ باسDC  

 Output Voltage  ولتاژ خروجی  

 Output Power  توان خروجی  

 


