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  : مقدمه 
  که توسط شرکت دانفوس توليد می شود در محدوده Danfoss VLT Micro با نام  FC51اينورتر 

  .  کيلو وات موجود است 22 کيلو وات تا 0.18توان 

 ولت 240 تا 200 با ولتاژ ورودی  شده و توليدکيلو وات  2.2 تا 0.18مدل تکفاز اين اينورتر، از 

   . در دسترس استتکفاز

  .  ولت ، کار می کند 400 ولت و ولتاژ ورودی سه فاز 200دو مدل ديگر با ولتاژ ورودی سه فاز 

  . اين اينورتر، در کاربردهای عمومی ، به طور چشمگيری استفاده می شود 

  . عت، گزينه مناسبی است  و کنترل سرPID و HVACهم چنين برای کاربردهای 

 

 

  

  سخت افزار 
 ورودی ديجيتال ، دو ورودی آنالوگ ، يک خروجی رله ای و يک خروجی 5 دارای  FC51اينورتر

  . آنالوگ ، به خروجی ديجيتال وجود داردامکان تبديل خروجی . آنالوگ است 

 PLCو يا ارتباط با يک  به منظور ايجاد شبکه  RS485دارای ترمينال هايی برای اتصال به همچنين 

  .  است PLCو کنترل از طريق 
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  . دو مدل کی پد بر روی اين اينوتر قابل نصب است 

 که فاقد LCP11 که دارای يک پتانسيومتر ، برای تنظيم سرعت است و کی پد LCP12کی پد 

  . پتانسيومتر می باشد 
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  به کارگيری کی پد  
روی اين درايو، می توانيد پارامترها را تنظيم کنيد يا می توانيد به صورت با استفاده از کی پد موجود بر 

 . دستی ، به موتور ، فرمان حرکت و توقف بدهيد 

  

  .  وجود دارد LCP12 و LCP11 عدد کليد بر روی کی پد های 8

 به ترتيب برای فعال نمودن کنترل موتور از Auto-on و Off-Reset و Hand-onاز کيدهای 

 ری ست نمودن  و فرمان توقف به موتور يا) Hand-on( کی پد و فرمان  حرکت به موتور طريق

و هم چنين برای فعال نمودن کنترل موتور از طريق شبکه يا از طريق ) Off-Reset(فالت درايو 

اين کليد ها ، يک المپ زرد کنار هر کدام از . استفاده می شود ) Auto-on(ترمينال های ورودی درايو 

  .  نيز روشن می شود LEDرنگ وجود دارد ، که با فعال شدن عملکرد اين کليد ها ، المپ 

 و جهت باال و پايين نيز برای تنظيم پارامترهای  Back و OK و Menuپنج کليد ديگر به نام های 

  . درايو به کار گرفته می شود 
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می توان شماره حافظه  است و بر روی آن LCDصفحه نمايشگر موجود بر روی کی پد از نوع 

setup  مورد استفاده برای پارامتر دهی و شماره پارامتر و مقدار پارامتر، هم چنين جهت چرخش

 وجود LCDعالوه بر موارد باال، يک عالمت نشانگر نيز بر روی خط پايين . موتور را مشاهده نمود 

 يا  Quick menu يا statusی  می توان اين نشانگر را بر رو Menuدارد  که با استفاده از کليد 

Main Menu قرار دارد  .  

 قرار گرفته باشد می توانيد با استفاده از کليد های سمت باال و پايين ، statusاگر نشانگر بر روی 

  . را نشان می دهند را مشاهده کنيد ... پارامترهايی که متغيرهای ولتاژ و جريان و سرعت و

در اين منو، تعدادی .  منتقل می گرددQuick Menuنشانگر بر روی  را فشار دهيد ، Menuاگر کليد 

  . از پارامترها برای راه اندازی سريع درايو ، قابل دسترسی و ويرايش است 

در اين . منتقل می گردد  Main Menu، نشانگر بر روی   را يک بار ديگر فشار دهيد Menuکليد 

با استفاده از کليد های سمت باال و پايين، بين پارامترها  .منو، تمامی پارامترهای درايو در دسترس است 

 می توانيد مقدار عددی داخل OKبا استفاده از کليد . حرکت کنيد تا پارامتر مورد نظر را پيدا کنيد 

پارامتر را آماده ويرايش کنيد ، کليد های جهت باال و پايين ، در اين حالت ، مقدار اين متغير را زياد يا 

  . ندکم می ک

 ، Backدوبار فشردن کليد .  شدن تغييرات درمقدار پارامتر خواهد شد save باعث OKفشردن کليد 

  .  نموديد باعث خروج از منو خواهد شد saveبعد از اينکه مقدار پارامتر را 

  .  رفت status نيز می توان از منوی اصلی خارج شد و به منوی Menuبااستفاده از کليد 
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  ای اصلی پارامترها گروه ه
  .  و کاربرد هر گروه را معرفی می کند FC51جدول زير، گروه های اصلی پارامترها در درايو 

  گروه اصلی   توضيح

  0   حافظه وپارامترهای مربوط به کی پد و نمايشگر

  1  ...پارامترهای موتور و روش کنترل درايو و 

  2  ... و ترمز مکانيکی وdcتنظيمات مربوط به ترمز 

  3  پارامترهای مربوط به سرعت و شتاب 

  4  محدوديت برای درايو و تنظيم عملکرد هشدارها ايجاد

  5  ديجيتال تنظيم نحوه عملکرد ورودی و خروجی های 

  6  تنظيم نحوه عملکرد ورودی و خروجی های آنالوگ  

  PID  7پارامترهای مرتبط با کنترل و 

  8  وسعه ای پارامترهای ارتباط سريال و بردهای ت

  13 توابع منطقی و الجيک قابل استفاده برای محاسبات

  14  ...پارامترهای خاص، فرکانس کرير، ری ست اتوماتيک و 

  15  اطالعات داخلی مربوط به کارکرد درايو 

  16  بازخوانی داده های درايو

  18  اطالعات تکميلی موتور
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
 را به مقادير setup2 يا setup1 می توان پارامترهای موجود در حافظه 22-14رامتر با استفاده از پا

اگر مقدار اين .  در حالت عادی بر روی صفر قرار دارد 14-22پارامتر . کارخانه ای تغيير داد 

  به مقادير کارخانه بازنشانی خواهدsetupپارامترهای موجود در حافظه .  تغيير دهيد 2پارامتر را به 

  . شد 

  .  بايد درايو را خاموش و روشن کنيد   تغيير داديد2 به ا  ر14-22پس از اينکه مقدار پارامتر 

 ، به 15-05، 15-04 ، 15-03پس از روشن شدن درايو، تمامی پارامترها ، به غير از پارامترهای 

  .  صفر خواهد شد 14-22مقادير اوليه کارخانه بر می گردد و دوباره پارامتر 

ش دوم برای اينکه پارامترهای درايو را به مقادير کارخانه ای تغيير دهيم اين است که ابتدا بايد درايو رو

 OKدر همان حال که کليد های .  را همزمان با هم فشار دهيد Menu و OKکليد های . را خاموش کنيد

، فشار بر روی کليد ثانيه  10به مدت .  را فشار می دهيد ، برق ورودی درايو را وصل کنيد Menuو

  .  را ادامه دهيد  Menu و Okهای 

      و15-05 و 15-04 و 15-03 ، 15-00با اين کار ، پارامترهای اينورتر ، به جز پارامترهای 

  .   به مقادير اوليه کارخانه تغيير خواهد کرد 4-15*
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  روش کنترلی درايو
  . سط درايو را مشخص می کند روش کنترل موتور تو1-05 و 1-01 و 1-00پارامترهای

  . جدول زير ، گزينه های مرتبط با اين سه پارامتر را نشان می دهد 

 پارامتر  توضيح

  کنترل سرعت به روش حلقه باز = 0

  کنترل فرآيند به روش حلقه بسته = 3
00-1 

 v/fکنترل ولتاژ و فرکانس به روش = 0

  جبران بار شامل جبران لغزش و -کنترل به روش نرمال= 1
01- 1 

   حالت کنترل دستی اينورترز برایکنترل به روش حلقه با= 0

  .  تنظيم گردد1-00همانند پارامتر = 2
05-1 

  

اگر يک فيد بک از .  مشخص می کند که از چه روشی برای کنترل موتور استفاده شود 1-00پارامتر 

     حلقه بسته را انتخاب کنيد اما اگر فرآيندی که کنترل می شود ، در اختيار داريد روش کنترل فرآيند

 نيز کنترل 1-05پارامتر . فيدبکی وجود ندارد روش کنترل سرعت حلقه باز به کار گرفته می شود 

 بر روی درايو ، استارت و متوقف off و Hand  onموتور در زمانی که موتور از طريق کليد های 

 کنترل به روش حلقه باز  روی صفر تنظيم گردد بر 1-05اگر پارامتر . می شود را مشخص می نمايد

 نوع 1-01پارامتر .  تنظيم خواهد شد  1-00 تنظيم شود، بر اساس پارامتر 2خواهد بود و اگر بر روی 

 تنظيم 1در حالت پيش فرض ، اين پارامتر بر روی . کنترل ولتاژ و فرکانس را مشخص خواهد نمود 

اين روش نياز به اتوتيون شدن . ل برداری را نشان می دهد  يا کنترل به روش کنتر+VVCمی شود که 

 را بر روش صفر 1-01اگر پارامتر .  قابل اجرا است 1-29موتور توسط درايو دارد که در پارامتر 

اين روش برای جاهايی که بيش از يک موتور به خروجی درايو .  انتخاب می شود  v/fتنظيم کنيد روش 
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.  باشد به کار گرفته می شود v/fدهای خاص که نياز به تعريف منحنی وصل می شود يا برای کاربر

  .  دنبال کنيد 1-56 و 1-55 را در پارامترهای v/fمقادير ولتاژ و فرکانس مربوط به منحنی 

 و 1-63 و 1-62 را بر روی صفر قرار می دهيد پارامترهای جبران لغزش را در 1-01اگر پارامتر 

  .  تنظيم کنيد 1-61 و 1-60 در پارامترهای جبران بار را
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 setupانتخاب حافظه 
 .  می باشد  setup مربوط به حافظه های 0-51 و 0-12 و 0-11 و 0-10پارامترهای 

 و setup2 و setup1.  در سه حافظه مجزا قرارداده شده است FC51پارامترهای موجود در درايو 

factory setupمجزا می باشد نام اين سه حافظه  .  

 برای کنترل  setup مشخص می کند که درايو در حال حاضر از پارامترهای کدام 10-0پارامتر

 و اگر بر روی دو قرار setup1 را بر روی يک قرار دهيد 10-0اگرپارامتر . حرکت استفاده می کند 

 قرار دارد setup1  به طور پيش فرض بر روی10-0پارامتر .  به کار گرفته می شود  setup2دهيد 

قرار دهيد می تواند از 3   را بر روی 10-0اگر پارامتر .  استفاده می کند  setup1و از پارامترهای 

 در صورتی که يکی از ورودی های ديجيتال ، برای انتخاب setup2 و setup1های هر دو رپارامت

ی که دو فرآيند مختلف با يک درايو اين روش برای جاهاي.  برنامه ريزی شود استفاده کند setupبين دو 

  . انجام می شود و يا دو موتور متفاوت به يک درايو به صورت مجزا وصل می شود قابل استفاده است 

  حافظه ای را مشخص می کند که در زمان تغييرات بر روی مقادير پارامترها ، مورد 11-0پارامتر

وی يک قرار دارد يعنی هر گونه ويرايش در مقادير اين پارامتر در حالت پيش فرض بر ر. استفاده است 

  .  صورت می گيرد setup1پارامترها ، در حافظه 

 صورت خواهد setup2 قرار دهيد ويرايش پارامترها در 2 را بر روی 11-0اگر مقدار پارامتر 

  . گرفت 

  .  برنامه ريزی می گرددsetup  به منظور کپی نمودن حافظه های 51-0پارامتر

  . ارامتر در حالت عادی بر روی صفر قرار دارد يعنی هيچ نوع کپی انجام نشود اين پ

 که Edit setup به حافظه setup1   تنظيم کنيد محتويات حافظه 1   را بر روی 51-0اگر پارامتر 

  .    معرفی شده کپی می گردد11-0توسط پارامتر 



Farsidrive.blogfa.com    هنمای فارسی انواع اينورتر را  مهندس محمديان        09132211861                           

کپی کنيد ، مقدار پارامتر ) Edit setup ) 0-11 را به حافظه setup2اگر بخواهيد محتويات حافظه 

 را به  factory setup تنظيم نماييد و چنانچه نياز باشد که محتويات حافظه 2 را بر روی 0-51

  .  قرار دهيد 9 را بر روی 51-0کپی کنيد مقدار پارامتر ) Edit setup)0-11حافظه 
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 **-0پارامترهای گروه 
  .  را معرفی می کند **-0رهای مهم در گروه جدول زير، پارامت

  پارامتر  توضيح

 03-0  انتخاب بين تنظيمات بين المللی يا تنظيمات آمريکايی 

 04-0  ار شدن در حالت دستی دعملکرد درايو پس از برق

Setup فعال و مورد استفاده درايو –Active  setup  0-10 

Setup  مورد  ويرايش –  Edit Setup  0-11 

 12-0  . ها را تنظيم می کند setupوجود لينک بين 

 40-0   روی کی پد hand-onفعال يا غيرفعال نمودن کليد 

 41-0   روی کی پد off-Resetفعال يا غيرفعال نمودن کليد 

 42-0   روی کی پد  Auto-onفعال يا غير فعال نمودن کليد 

 50-0  کپی نمودن محتويات کی پد و درايو 

 51-0   ها setupن محتويات کپی نمود

 Main Menu 0-60پسورد برای دست يابی به 

 Main Menu 0-61تعيين سطح دسترسی به پارامترهای 
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 **-01پارامترهای گروه 
  . پارامترهای مربوط به موتور وبار و روش کنترل موتور توسط درايو ، در اين گروه جای دارد 

  .  پارامترهای اين گروه را توضيح می دهد جدول زير، به طور مجزا ، کاربرد

  پارامتر  توضيح

 Closed Loop  1-00 يا open Loopروش کنترل به صورت 

 01-1   يا کنترل برداریv/fانتخاب بين روش کنترلی 

 03-1  انتخاب بين حالت گشتاور ثابت يا گشتاور متغير

 Hand-on 1-05 در حالت Close يا Openروش کنترل به صورت 

  

جدول زير نيز پارامترهای موتور و اتوتيون . پارامترهای جدل باال، در صفحات قبلی توضيح داده شد 

مقادير پارامترهای موتور را از روی پالک روی موتور ، خوانده و به درايو  وارد . را توضيح می دهد 

  . سپس اتوتيون را فعال کنيد تا ساير پارامترها را محاسبه کند . نماييد 

  پارامتر  توضيح

 Kw(  1-20(توان موتور 

 1-22 (v)ولتاژ نامی موتور 

 1-23 (Hz)فرکانس نامی موتور 

 1-24 (A)جريان نامی موتور 

 1-25 (RPM)سرعت موتور در بار نامی 

 29-1  فعال نمودن اتوتيون 

 30-1  مقاومت اهمی استاتور

 33-1  رآکتانس نشتی استاتور

 35-1  رآکتانس اصلی استاتور
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سپس مقدار .  را به درايو وارد کنيد25-1 تا 20-1برای اتوتيون نمودن موتور، ابتدا پارامترهای 

  .  قرار دهيد تا اتوتيون فعال گردد2 را برروی 29-1پارامتر 

 پارامترهای سپس   به درايو ، فرمان حرکت دهيد اتوتيون انجام می شود و Hand-onبا استفاده از کليد 

  .  را به طور خودکار، محاسبه می کند1-35 تا 30-1

  .  در جدول زير ، معرفی می گردد**-1ساير پارامترهای گروه 

  پارامتر  توضيح

 50-1  جريان مغناطيس کننده موتور در سرعت صفر%

 52-1  حداقل فرکانس برای شروع مغناطيسه شدن به صورت نرمال

 55-1   شش نقطه ای v/fمعرفی ولتاژها برای منحنی 

 56-1   شش نقطه ای v/fمعرفی فرکانس ها برای منخنی 

 60-1  جبران بار در سرعت کم% 

 61-1  جبران بار در سرعت زياد% 

 62-1  جبران لغزش% 

 63-1  ثابت زمانی برای جبران لغزش

 71-1  تاخير در استارت موتور پس از فرمان استارت

 72-1  انتخاب نوع استارت شدن موتور

 80-1  ف موتورانتخاب نوع توق

 82-1  حداقل فرکانس برای توقف موتور

 90-1  فعال نمودن حفاظت اضافه بار حرارتی موتور

 برای محافظت از موتور در برابر اضافه  PTCانتخاب نوع ورودی برای اتصال 

  حرارت 

1-93 

  

 تنظيم 1-56 و 1-55 شش نقطه ای را نشان می دهد که توسط پارامترهای v/fشکل زير، يک منحنی 

 . می گردد
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 2اين پارامتر به طور پيش فرض برروی .  نوع استارت شدن موتور را معرفی می کند 1-72پارامتر 

 dcقرار دارد بدين معنی که در ابتدای شروع حرکت موتور، محور موتور آزاد است و هيچ گونه ترمز 

 تنظيم کنيد در ابتدای حرکت ، 1اگر اين پارامتر را برروی . يا قفل روی روتور ، اعمال نمی گردد

  .  تنظيم کنيد 2-04 تا 2-01 را در dcپارامترهای مرتبط با ترمز .  اعمال می شودdcترمز 

اگر در زمان توقف موتور ، .  نيز برای زمان توقف موتور ، تنظيم می گردد1-82 و 1-80پارامترهای 

اما اگر زمانی که .  برروی صفرقرار دهيد  را1-80محور موتور نياز است که آزاد باشد مقدار پارامتر 

 1 را مساوی 1-80موتور ايستاده است نياز داريد که رتور در جای خودش قفل باشد ، مقدار پارامتر 

 را هم در DC-holdمقدار جريان مورد نياز برای .  فعال گردد DC-holdقرار دهيد تا عملکرد 

  .  وارد کنيد 2-00پارامتر 

نسی را نشان می دهد که در زمان توقف و کاهش سرعت ، با رسيدن به اين سرعت،  فرکا1-82پارامتر 

  .  فعال می گرددdc-holdعملکرد 
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  **-2پارامترهای گروه 
 . پارامترهای مرتبط با ترمز و ترمز مکانيکی را در اين بخش وارد کنيد 

  پارامتر  توضيح

 00-2   نسبت به جريان نامی DC-holdجريان % مقدار 

 dc 2-01جريان ترمز % مقدار 

 02-2   در استارت dcمدت زمان تزريق جريان 

 04-2   در توقف dcفرکانس شروع ترمز 

 10-2  فعال يا غيرفعال نمودن مقاومت ترمز

 11-2  مقدارمقاومت اهمی مقاومت ترمز

 17-2  فعال نمودن حفاظت اضافه ولتاژ

 20-2   استارتجريان موتور درزمان بازشدن ترمز مکانيکی در

 22-2  فرکانس موتور در زمان بسته شدن ترمز مکانيکی در توقف
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 **-3پارامترهای گروه 
  . سرعت ها و شتاب های مربوط به حرکت را در اين گروه تنظيم کنيد 

  پارامتر  توضيح

 min 3-00 تا maxتغيير سرعت از  محدوده 

 02-3  حداقل فرکانس درايو

 03-3  ايوحداکثرفرکانس در

 10-3  يک آرايه شامل هشت سرعت مورد کاربرد درايو

 Jog 3-11سرعت 

 15-3  1انتخاب مرجع تعيين سرعت 

 16-3  2انتخاب مرجع تعيين سرعت 

 17-3  3انتخاب مرجع تعيين سرعت 

 40-3  شکل   s خطی يا منحنی –شتاب  Rampنوع منحنی 

 ACC 3-41مدت زمان شتاب مثبت 

 Dec 3-42 منفی مدت زمان شتاب

 Jog 3-80مدت زمان شتاب برای حالت 
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  .  می توانيد يکی از گزينه های جدول زير را تنظيم کنيد 17-3  و 16-3 و  15-3برای پارامترهای 

  گزينه  عملکرد

 0  هيچ گزينه ای انتخاب نشود

  1   برای کنترل سرعت53انتخاب ورودی آنالوگ ترمينال 

 2   برای کنترل سرعت60رمينال انتخاب ورودی آنالوگ ت

 8  33انتخاب ورودی قطار پالس برای کنترل سرعت ترمينال ورودی 

 11  کنترل سرعت درايو از طريق شبکه 

 LCP12 21کنترل سرعت از طريق پتانسيومتر 

  

  

  

  

  

  

  



Farsidrive.blogfa.com    هنمای فارسی انواع اينورتر را  مهندس محمديان        09132211861                           

  

  **-4پارامترهای گروه 
هشدار مورد استفاده درايو، پارامترهای اين گروه به منظور محدود نمودن حرکت موتور و تعريف چند 

  . به کار می رود 

  پارامتر  توضيح

مجازبودن جهت چرخش موتور در دو جهت يا محدود نمودن جهت چرخش موتور 

  در يک جهت 

4-10 

 12-4  حداقل فرکانس اعمالی به موتور

 14-4  حداکثر فرکانس اعمالی به موتور

 16-4  محدود نمودن مقدار گشتاوردر حالت موتوری

 17-4  حدود نمودن مقدار گشتاور در حالت ژنراتوریم

 40-4  مقدار فرکانس برای اعالم هشدار کاهش سرعت

 41-4  مقدا فرکانس برای اعالم هشدار در مورد اضافه سرعت

 50-4  کمبود جريانهشدار مقدار جريان خروجی درايو برای 

 51-4  مقدار جريان خروجی درايو برای هشدار اضافه جريان

 54-4  م هشدار در مورد کم بودن ورودی مرجع اعال

 55-4  اعالم هشدار در مورد زياد بودن ورودی مرجع

 56-4  اعالم هشدار در مورد کم بودن ورودی فيدبک

 57-4  اعالم هشدار در مورد زياد بودن ورودی فيدبک 

 58-4  فعال نمودن خطای قطع فاز خروجی درايو
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  **-5پارامترهای گروه 
  .  تنظيم می کنيم 5 ها و خروجی های ديجيتال را توسط پارامترهای گروه ورودی

  پارامتر  توضيح

 10-5   18معرفی عملکرد ترمينال ورودی 

 11-5  19معرفی عملکرد ترمينال ورودی 

 12-5  27معرفی عملکرد ترمينال ورودی 

 13-5  29معرفی عملکرد ترمينال ورودی 

 15-5  33معرفی عملکرد ترمينال ورودی 

 34-5  42تاخير در وصل خروجی  ديجيتال 

 35-5  42تاخير در قطع خروجی ديجيتال 

 Relay1  5-40معرفی عملکرد رله خروجی 

 Relay1  5-41تاخير در وصل خروجی رله ای 

 Relay1 5-42تاخير در قطع خروجی رله ای 

 55-5  33حداقل فرکانس قطار پالس ورودی به ترمينال 

 56-5  33نس قطار پالس ورودی به ترمينال حداکثر فرکا

 57-5  33فرکانس متناظر با حداقل قطارپالس ورودی 

 58-5  33فرکانس متناظر با حداکثر قطارپالس ورودی 

  

 را در پارامتر 33 بايد ترمينال    برای ورودی قطار پالس استفاده می کنيد33اگر از ترمينال ورودی 

 تعداد پالس 58-5 تا 55-5در اين صورت پارامترهای . ريف کنيد  تعpulse input به عنوان 5-15

  . های ورودی و فرکانس موتور متناظر با تعداد پالس های ورودی را معرفی خواهد کرد 
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 **-6پارامترهای گروه 
  . برای تنظيم ورودی ها و خروجی های آنالوگ ، از پارامترهای اين گروه استفاده می کنيم 

  پارامتر  توضيح

 10-6  53حداقل ولتاژ ورودی به ترمينال آنالوگ 

 11-6  53حداکثر ولتاژ ورودی به ترمينال آنالوگ 

 12-6  53حداقل جريان ورودی به ترمينال آنالوگ 

 13-6  53حداکثرجريان ورودی به ترمينال آنالوگ 

 14-6  53سرعت خروجی متناظر با حداقل ورودی 

 15-6  53ی سرعت خروجی متناظر با حداکثر ورود

 16-6  53ثابت زمانی فيلتر ترمينال ورودی 

 19-6   در مد ولتاژ يا جريان قرار بگيرد53ترمينال 

 22-6  60حداقل جريان ورودی به ترمينال آنالوگ 

 23-6  60حداکثر جريان ورودی به ترمينال آنالوگ 

 24-6  60سرعت خروجی متناظر با حداقل جريان ورودی به ترمينال 

 25-6  60روجی متناظر با حداکثر جريان ورودی به ترمينال سرعت خ

 26-6  60ثابت زمانی فيلتر ترمينال آنالوگ ورودی 

 LCP12 6-80فعال نمودن استفاده از پتانسيومتر کی پد 

 81-6  حداقل سرعت متناظر با پتانسيومتر در حالت مينيمم

 82-6  زيممگحداکثر سرعت متناظر با پتانسيو متر در حالت ما
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 را می توان به عنوان خروجی ديجيتال يا خروجی آنالوگ 42ترمينال خروجی 

   .تعريف نمود

6-90 

 91-6  42تعريف عملکرد ترمينال خروجی آنالوگ ترمينال 

 92-6 42تعريف عملکرد ترمينال خروجی ديجيتال ترمينال 

 93-6 42حداقل مقياس بندی خروجی آنالوگ 

 94-6 42 آنالوگ حداکثر مقياس بندی خروجی

  

 است که در دو حالت 53 مربوط به تنظيم ورودی آنالوگ ترمينال  6-19تا   6-10پارامترهای از 

  . ولتاژ و جريان ، قابل به کار گيری می باشد 

 . وارد کنيد 6-19نوع ورودی ولتاژ  يا جريان را در پارامتر 

 است که در حالت جريان 60ترمينال  نيز مربوط به ورودی آنالوگ 6-26 تا 6-22 پارامترهای 

  . قراردارد 

اين خروجی .  می توان استفاده نمود42 نيز برای تنظيم عملکرد ترمينال 6-94 تا 6-90از پارامترهای 

اگر .  پيکر بندی شود 6-90می تواند به صورت خروجی آنالوگ يا خروجی ديجيتال در پارامتر 

 و   تنظيم کنيد 6-92ف شود عملکرد آن را در پارامتر  به صورت ديجيتال تعري42ترمينال خروجی 

اگر به صورت خروجی آنالوگ استفاده شود بايد متغيری که قرار است توسط اين خروجی نشان داده 

  .  وارد نماييد 6-94 و 6-93 و مقياس آن را در 6-91شود را در پارامتر 
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   7-**پارامترهای گروه 
  . ، پارامترهای اين گروه را پيگيری نماييد PIترلر به منظور تنظيم عملکرد کن

  عملکرد  توضيح

  7-20  تعريف يکی از ورودی ها به عنوان سيگنال فيدبک کنترلر

  PI 30-7انتخاب عملکرد نرمال يا معکوس برای کنترلر 

  PI 31-7 برای کنترلر Anti windupفعال نمودن عملکرد 

  PI 32-7فرکانس شروع برای کنترلر 

  PI 33-7يب بهره تناسبی کنترلر ضر

  PI 34-7مدت زمان انتگرال در کنترلر 

  PI 38-7 برای کنترلر  feed forwardضريب 

  7-39  پهنای باند برای مرجع سرعت % 
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   14-**پارامترهای گروه 
   .  تنظيم کنيد14-**را در گروه ... پارامترهای مرتبط با فرکانس کرير وری استارت اتوماتيک و 

  عملکرد  توضيح

 01-14  فرکانس سوئيچينگ کرير

  03-14  فعال نمودن حالت اضافه مدوالسيون

  12-14  عملکرد درايو در زمان باالنس نبودن فازهای ورودی

  20-14  فعال يا غيرفعال نمودن ری استارت اتوماتيک

  21-14  فاصله زمانی بين وقوع خطا و ری ست اتوماتيک

  22-14  رخانه بازگشت به تنظيمات کا

  26-14  عکس العمل درايو در زمان وقوع فالت اضافه ولتاژ 
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  15-**پارامترهای گروه 
اطالعات دراو و مدت کارکرد و تاريخچه ای از فالت های اتفاق افتاده برای سيستم ، در اين گروه قرار 

  .دارد

  پارامتر  توضيح

 00-15  ار بودن درايو دمدت زمان برق

 01-15   کارکرد موتور-مان کارکرد درايومدت ز

 02-15  مقدار کيلو وات ساعت مصرفی توسط بار

 04-15  تعداد دفعات داغ شدن درايو

 05-15  تعداد دفعات خطای اضافه ولتاژ

 06-15  15-02 در پارامتر Kwhری ست نمودن مقدار 

 07-15  15-01ری ست نمودن مقدار کارکرد درايو در پارامتر 

 30-15   خطای رخ داده برای درايو10آخرين 
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 ساير درايوهای ساخت دانفوس
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   MCT 10استفاده از نرم افزار 
  نيز  ميتوان برای  MCT 10از نرم افزار  , عالوه بر کی پد موجود بر روی درايو 

  . پارامتردهی درايوهای دانفوس استفاده نمود 

  . ين نرم افزار را نشان ميدهد نمايی از ا,شکل زير 
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راهنمای فارسی انواع اينورترهای صنعتی  تکفاز و سه 
  :فاز در آدرس 

Farsidrive.blogfa.com 
  

  مهندس محمديان  

09132211861  

  تعميرات انواع درايو د ر اصفهان 

  قبول سفارش تعمير از سراسر ايران 

  


