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  CV 7300  مدلTECOخصوصيات اينورتر 

ون هيچ وسيله جـانبي بـه       داينورتري با ابعاد مناسب و كارائي باال كه از خصوصيات منحصر بفرد آن ، مي توان قابليت اتصال مستقيم و ب                    

   مخصوص پمپ و فن اشاره كردVECTORانكدر جهت اجراي سرعت خطي ثابت و همچنين كنترل 

  :مشخصات فني 

   براي ورودي تكفاز3HP-1ز و  براي ورودي سه فا75HP-1محدوده توان  -۱

 )جهت پمپ و فن( Variable Torque Vector و General vector و V/Fكنترل دور به روش  -۲

  ثابت ذخيره شده جهت دسترسي به گشتاورهاي مختلف و يك نمودار قابل برنامه ريزيV/F نمودار ۱۸داراي  -۳

 offset و gain با امكان تنظيم 20Ma~0و  10V~0  و 20mA~4 آنالوگ  هايورودي -۴

 )حافظه ايسرعتهاي ( S1~S6  فركانس قابل ذخيره كردن و دسترسي از طريق ترمينالهاي  -۵

 را نمـايش  10VDC~0 معادل  ولتاژ خروجي  –خروجي آنالوگ از پارامترهاي مختلف درايو از جمله جريان خروجي            -۶

 ... فركانس خروجي و– مي دهد

  (Energy saving)داراي سيستم ذخيره انرژي   -۷

  پارامترهاي موتور  Auto Tuningابليت ق -۸

  كنترل PIDابليت ورودي فيدبك و ق -۹

 kw 18.5تا رنج  و نيز اضافه كردن مقاومت ترمز بدون لوازم جانبي اضافي DCقابليت ترمز  -۱۰

  1Hz در دور ۱۵۰%گشتاور راه اندازي  -۱۱

 قابليت تشخيص اضافه بار و اضافه جريان -۱۲

۱۳- PLCتفاده از ترمينالهاي ورودي  داخلي قابل برنامه ريزي و اسS1~S6  

   عدد تايمر۸داراي ) الف 

  )براي اطالعات بيشتر به دفترچه التين مراجعه شود( عدد كانتر۴داراي ) ب  

   كردن سرعت خطيت قابليت اتصال مستقيم به انكدر بدون لوازم جانبي جهت ثاب-۱۴        

  :باشد مشخصات فني كه به صورت اختياري قابل اضافه كردن مي 

  )PLCكابل برنامه ريزي ( داخليPLC جهت اتصال به كامپيوتر و برنامه ريزي RS232قابليت اتصال ماژول  -۱

   جهت شبكه شدنRS485قابليت اتصال ماژول  -۲
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CV  TECO راه اندازي درايو  مدل

اينكه شما به خانواده  پيوسته TECO از  اين جزوه طريقه راه اندازي ساده .ايد بسيار خوشحاليم و به انتخاب شما تبريك مي گوييم  

.براي بدست آوردن اطالعات كاملتر به كتابچه تنظيمات دستگاه مراجعه كنيد.  را آموزش مي دهد دستگاه  7300 CV قبل از اتصال برق

ولت توجه ٣٨٠ و٢٢٠ولتاژ : می شود ن دستگاهها با دو ولتاژ ورودی عرضهيا.دين شوئ از ولتاژ آن مطم,به اتصاالت ورودي دستگاه 

اي د که دستگاهی که ورودی آن يداشته باش 380V است هرگز به ولتاژ  هايد و در حالتين نك وصل 220V 380V 220Vسربندی موتور  

  )به پالك موتور توجه شود(.با ولتاژ خروجی باشد د متناسبيبا

   سربندي مثلث220Vاينورتر با ورودي -۱

   سربندي ستاره380Vاينورتر با ورودي -۲

   ACقدرت جهت نصب اينورترهاي مدار 

  

  :قطعات زير بايد در همه كاربردها حتماَ در ورودي اينورتر قرار گيرند  - 

  

   براي محافظت درايو :كليد اتوماتيك  -۱

 براي روشن و خاموش كردن اينورتر: كنتاكتور  -۲
  

  

قطعات زير در صورت نياز و بسته به كاربرد ، به صورت خاص در مدار  - 

  :قرار مي گيرند 

   :AC راكتور – ۱

  

   نويز فيلتر ورودي– ۲

  )براي اطالعات بيشتر با واحد فني اين شركت تماس حاصل فرماييد(

:توجه   

مصرف كننده محترم ، استفاده نكردن از قطعات حفاظتي كليد اتوماتيك و كنتاكتور سبب 

  .لغو گارانتي دستگاه ، در صورت بروز آسيب به درايو مي شود 

  

اه اندازیموارد الزم برای ر

نصب چوک ورودی . ( ديوز مناسب قرار دهير برق ورودی في در مس˝نورتر باشد ، حتمايان موتور و اي کابل ورودی متناسب با جر-١

  )ه می گردد يتوص

  متر الزاميست٥توصيه مي شود كه از كابل شيلد دار استفاده كنيد ولي در مسيرهاي بيشتر از -٢
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 در مواردی که محل عبور کابل فرمان و قدرت  و متر٥ تر ازهای طوالنیمسيردر  ˝ مخصوصا باشددارلديد شي با˝ کابل فرمان حتما-٣

   . می باشدکانالک ياز 

 .       د مستقل و جدا از هم باشدي با˝کابلهای ورودی ، خروجی و فرمان دستگاه کامال: توجه 

و  .  وصل شود به   فازتک در مدل ل می شود و وص L1(L) نالهای يولتاژ ورودی به ترم درمدل سه فاز -  L3(N) (L1) (L2) (L3)

(T3) (T2) (T1)م به يکابل موتور به صورت مستق  .  وصل شود

برای فواصل طوالنی تر می بايد چوک خروجی مخصوص نيز  در خروجی .  متر می باشد٥٠فاصله مجاز بين موتور و اينورتر -

  .چگونه ولتاژی به آن متصل نمی شوديد که هن فرمان می باشنالهایينالها، ترميمابقی ترم.   اينورتر نصب گردد

  :راهنمايي صفحه كليد  

  

  

  

  

  

  

  

برنامه  عدد FREQ.SETكليد   .١ 0001در صورتي كه در : 1-06 ,  را انتخاب كنيد  

 .تنظيم مي شود ,   فركانس اصلي درايو توسط اين ولوم 

كليد  READ/ENTER  شدن به تنظيمات گروه وبراي وارد :  زير .٢ گروه و نيز  ذخيره   

  .اطالعات

كليد   .روشن و خاموش كردن درايو :    ٣.  RUN/STOP

) ذخيره شده باشد   درصورتيكه در برنامه . (تغيير جهت گردش :  عدد كليد ٤.  0000 1-00 FWD/REV

پايين براي تغيير در تنظيمات گروه و    .٥ / كانس زير گروه يا تغيير در اطالعات عددي مثل فر   كليدهاي باال

 .اصلي 

كليد  .زير گروه  .٦ DSP/FUN  ورود به تنظيمات گروه و :   
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.براي جابجايي  چشمك زن در اعداد صفحه نمايش و يا براي پاك كردن خطا  :  كليد  ٧.  RESET  

 تماس حاصل فرمائيد خاورميانهخدمات پس از فروش مركز اتوماسيون رعدبا و يا مراجعهچه راهنمادفتر  براي كسب اطالعات بيشتر به 

.  

  

كد كارخانهمحدوده شرحكد

  )مصارف معمولي( برداري : 0000

 0-00  )گشتاور متغير(برداري : 0001نوع كنترل
) رجوع شود١٠به پارامترهاي گروه (ولت بر هرتز: 0002

0000 

  RUN/STOPانتخاب مرجع فرمان  1-00

  صفحه كليد: 0000

  كنترل خارجي: 0001

  RS485ارتباط : 0002

ي داخل0003  :PLC

0000 

1-01 

STOP:  0000   -راستگرد /   چپگرد                          / STOP
 و چپگرد و راستگرد RUN/STOPعملكرد 

)٣شكل صفحه (توسط ترمينالهاي خارجي
  RUN/STOP-چپگرد/راستگرد : 0001

  RUN/STOPكنترل سه سيمه : 0002

0000 

1-02 
  جهت معكوس فعال  : 0000

يك جهت كردن موتور
جهت معكوس غير فعال  : 0001

0000 

1-03 
  فعال

كليد توقف با صفحه كليد
 STOPكليد : 0000

STOPكليد : 0001 غير فعال
0000 

 
1-04 

 
  انتخاب نحوه شروع

 

  راه اندازي نرمال: 0000

 0000فعال كردن جستجوگر سرعت: 0001

1-05 
   سريع با زمان شتاب منفي

  STOPانتخاب نحوه 
0000 :STOP

 
STOP: 0001 آزاد بدون شتاب منفي

 
0000   صفحه كليد: 0000

  ولوم روي صفحه كليد: 0001

  ا ولومورودي آنالوگ ي: 0002

تا  ) (ي خارجي S6فركانس: 0003انتخاب مرجع فرمان فركانس  06-1 با ترمينالها S1 UP/DOWN

)ولوم ديجيتال(

  RS-485ارتباط سريال : 0004

)انكدر(0005 S5ورودي پالس از طريق ترمينال : 

 
ارخانهك

   را بزنيم
1-07 

عملكرد صفحه كليد با كليدهاي باال و پايين در 

  RUNحالت 

 ENTERبراي اجراي فرمان بايد كليد : 0000

ENTERبراي اجراي فرمان نبايد كليد : 0001 را بزنيم
0000 

)هرتز( 3-00  650.0050.00  ~ 0.01كننده حداكثر فركانسمحدود

)هرتز(   3-01 650.00 ل فركانسكننده حداقمحدود ~ 0.000.00 

)ثانيه (  3-02 ~ 3600.0زمان افزايش سرعت    0. 110.0 

)ثانيه (  3-03 ~ 3600.0زمان كاهش سرعت     0. 110.0 

)ثانيه( 3-04 4.0~0.0زمان شتاب مثبت ومنفي منحني         1# s0.2 

3-08 . )ثانيه(  ترمينالهاي ورودي چند كاره  0زمان شتاب مثبت  0.1~25.5 sec JOG5 

)ثانيه( 3-09 25.5~0.1زمان شتاب منفي  ترمينالهاي ورودي چندكاره JOG
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0.1~ 10.0HZ  (فركانسي كه ترمز عمل مي كند DCترمز ( 3-10 1 

مقدار شدت ترمز)  3-11      DC0.0~ 20.0HZترمز (

   ثانيه25.5 ~0.0مدت زمان ) DCترمز (  3-12

3-17 
 

  )قفل باز(همه پارامترها قابل تنظيم هستند: 0000

0003
رامترهاقفل شدن پا

  )قفل يسته(.همه پارامترها قفل مي شوند:  
0000  

3-19 

  )متناسب با دما(اتوماتيك: 0000

   فن نيز روشن مي شود
كنترل فن درايو

RUNهنگام : 0001

  فن هميشه روشن باشد: 0002

فن هميشه خاموش باشد: 0003

0000  

 10.بدون اطالع فني تغيير ندهيد : 16-2)صداي سوت موتور(س  حامل فركان 3-22

4-00 
  نمايشگر غير فعال  :  0000  نمايشگر جريان خروجي

نمايشگر فعال   : 0001)آمپر خروجي(
0000 

4-01 
  نمايشگر غير فعال  :  0000نمايشگرولتاژ موتور

نمايشگر فعال   : 0001
0000 

4-02 
  نمايشگر غير فعال  :  DC  0000نمايشگر ولتاژ 

نمايشگر فعال   : 0001
0000 

4-03 
  نمايشگر غير فعال  :  PLC  0000نمايشگر حالت 

نمايشگر فعال   : 0001
0000 

) مراجعه شود ١٩و١٨به صفحه (  حالت٣٠قابل تنظيم بر   5-00   S1  0000ترمينال چند منظوره

) مراجعه شود ١٩و١٨به صفحه ( حالت  ٣٠قابل تنظيم بر   5-01   S2  0001ترمينال چند منظوره 

) مراجعه شود ١٩و١٨به صفحه (  حالت٣٠قابل تنظيم بر   5-02   S3  0002ترمينال چند منظوره 

) مراجعه شود ١٩و١٨به صفحه (  حالت٣٠قابل تنظيم بر   5-03   S4  0003ترمينال چند منظوره 

) مراجعه شود ١٩و١٨به صفحه(    حالت٣٠قابل تنظيم بر   5-04   S5  0004ترمينال چند منظوره 

) مراجعه شود ١٩و١٨به صفحه (  حالت ٣٠قابل تنظيم بر   5-06   S6  0018ترمينال چند منظوره 

گام عملكرد  برحسب هرتز  تا  5-09 UP/DOWN  5/00گام عملكرد  0/00 UP/DOWN0.00 

 5.00  650.00~00 .0)هرتز(فركانس صفحه كليد  6-00

)هرتز ( 6-01  JOG0.00~650.00  2.00فركانس 

)هرتز ( 6-02  5.00  650.00~00 .10سرعت حافظه اي 

)هرتز ( 6-03  10.00  650.00~20.00سرعت حافظه اي

)هرتز (  6-04  20.00  650.00~00 .30سرعت حافظه اي 

)هرتز(  6-05   30.00  650.00~00 .40  سرعت حافظه اي 

) هرتز (  6-06   40.00  650.00~00 .50سرعت حافظه اي 

6-07  
)هرتز (   650.00~00 .60سرعت حافظه اي

50. 00 

)هرتز ( 6-08  60.00  650.00~70.00سرعت حافظه اي

8-00 

  فركانس خروجي: 0000

  تنظيم فركانس: 0001

  ولتاژ خروجي : 0002  ولتاژ خروجي آنالوگ

  DCولتاژ : FM+( 0003ترمينال   , DC ولت 10 تا 0(

  جريان خروجي: 0004

دبك في: 0005
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PID  

 
 
 

0000 



8-02 
  R1عملكرد رله خروجي 

  

 
 

0006 

8-03  

  

  

  

  

  

  R2رله خروجي عملكرد 

  

0000 :RUN  

0001(   + 05-8(محدوده فركانس مشخص : 

(   + 04-8(فركانس تنظيم شده : 0002 8-05

04-8 >(فركانس آستانه: 0003   فركانس هدف-)

04-8<( فركانس آستانه : 0004   فركانس هدف-)

  سطح آستانه اضافه گشتاور: 0005

  خطا: 0006

RESTART: 0007   خود كار

ACقطع برق : 0008   به صورت متناوب

  ايست سريع : 0009

  ايست با شتاب منفي: 0010

  حفاظت در برابر اضافه بار موتور: 0011

  حفاظت  در برابر اضافه بار درايو: ,0012

PIDگم شدن سيگنال فيدبك : 0013   

PLCعملكرد : 0014   

  POWERروشن بودن : 0015

  

 
 

0000 
  

9-12 

  غير فعال بودن عملكرد اضافه گشتاور: 0000

  تنها در فركانس اصلي, فعال بودن عملكرد اضافه گشتاور : 0001

SET FREGUENCYتعيين تنظيمات اضافه گشتاور (  ) 

  زمانيكه درايو , فعال بودن عملكرد اضافه گشتاور : 0002

است)  RUNدر مد (

0000 

9-14 
درصد اضافه (آستانه اضافه گشتاور سطح 

)گشتاور

30% ~ 200% 
160% 

ثانيه0.1 ثانيه25 ~ 0.0)به ثانيه( دادن اضافه گشتاور  زمان تاخير پس از رخ 9-15

 براي افزايش V/Fتغيير منحني )  گشتاور تقويت(

گشتاور
10-1 0% ~ 30% 0.0 

10-4 
 HZ 50~60 650 ~ 0.2)هرتز(ماكزيمم فركانس 

تزهر

ماكزيمم نسبت ولتاژ فركانس به درصد 

ماكزيمم(
10-5 

)ولتاژ      

0.0% ~ 100% 
100 

10-6 0.2~650 HZ  30-25)هرتز(فركانس مياني 

10-7 
نسبت ولتاژ فركانس مياني به ) ولتاژ مياني(

درصد

0.0% ~ 100% 
50.0 

 HZ 0.5-0.6 650 ~ 0.1مينيمم فركانس به هرتز 10-8

 1.0 %100 ~ %0.0نسبت فركانس ولتاژ به درصد) لتاژ مينيمم و( 10-9

صفحه3 15-2    JOG4-53 خطاي آخر مربوط به  

  ساعت9999 ~ 0زمان بر حسب ساعت عملكرد درايو 15-3

15-6 

 50ريست كردن براي عملكرد موتور تحت فركانس : 1110

  هرتز

 60براي عملكرد موتور تحت فركانس ريست كردن : 1111برگشت كليه پارامترها به تنظيمات كارخانه

  هرتز

PLCريست برنامه هاي : 1112 
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0000 

 



  7300CV مدل TECOنحوه راه اندازي و تنظيم پارامترهاي درايو 

STOP  . قرار داشته باشد تغيير در پارامتر گروه وزير گروه درايو تنها در صورتي امكان پذير است كه درايو در حالت  : تذكر

 FUNچراغ كوچك سمت چپ درايو كه زير آن كلمه ,     را فشار دهيد در اين لحظه يكبار دكمه ,  كردن درايو   بعد از روشن

  ظاهر مي شود كه عدد سمت برروي صفحه نمايش درايو سه چراغ به شكل . نيز روشن مي شود , نوشته شده 

 چـراغ حركت كـرده ٣  مي توانيـد بيـن ايـن مـه بوسيـله دك.  عدد سمت راست زير گروه را نشان مـي دهند ٢چپ گروه و 

  . مي توان عدد انتخاب شده را كم يا زياد كنيد  ياو توسـط دكـمه هـاي     

  يا   وارد پارامتر مورد نظرشده  و توسط دكمه هاي  گروه و زيرگروه مورد نظر را وارد مي كنيم سپس توسط دكمه  

  .  ظاهر ميشود درانتها كلمه .    را فشار دهيد خاب و دوباره كليد   مقدارمود نظر خود را را انت

  .دهنده پايان يافتن مراحل برنامه ريزي مي باشد   نشانظاهر شدن كلمه

  :در زير به صورت نمونه تنظيم چند پارامتر مختلف توضيح داده شده است

   تنظيم مد كنترلي اينورتر-۱

   انتخاب مرجع دستور حركت-۲

  چپگرد آن/  براي راه اندازي دستگاه و راستگردترمينالهاي فرمان اينورترستفاده از ا-۳

   جهت تنظيم فركانس)ولوم خارج از اينورتر( انتخاب مرجع براي تغيير فركانس و استفاده از ولوم خارجي-۴

   تنظيم فركانس ماكزيمم-۵

  STOP  (Decl)  توقفنگام و شيب سرعت در ه RUN (Accl)  حركت تنظيم شيب سرعت در هنگام-۶

  بر روي صفحه نمايش...   نمايش پارامترهاي اضافي مانند جريان خروجي ، دور موتور و -۷

   جهت تو قف سريع DC استفاده از ترمز - ۸

   اضافه كردن گشتاور دستگاه هنگام راه اندازي-۹

   فعال كردن قابليت ذخيره انرژي-۱۰

   قفل كردن پارامترها-۱۱

  وه عملكرد فن درايو كنترل نح-۱۲

   JOG تنظيم فركانس -۱۳

   تنظيم سرعت هاي حافظه اي-۱۴
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   كارخانه اوليه برگشت به تنظيمات-۱۵



 فعال كردن-RUN   ۱۶ تايمر براي زمان روشن شدن پس از قطع برق بدون زدن مجدد كليد 

    براي تغيير فركانسENTER حذف الزام فشاردادن -۱۷

   تنظيم مد كنترلي اينورتر-۱

:نحوه كنترل  0-00پارامتر

  :با تغيير اين پارامتر مد كنترلي اينورتر تغيير خواهد كرد

  .اين مد عملكرد مناسب براي مصارف معمولي است.  يا برداري كار خواهد كرد vectorدرايو به صورت  : 0000:    مقدار پارامتر 

اين مد مناسب بـراي مـصارف    .  كار خواهد كرد  variable torque vectorدرايو به صورت گشتاور متغير يا  : 0001            

 . مانند پمپ و فن مي باشدخاصي 

 منحنـي  ،در اين مد مي توان بر اسـاس مـوارد خـاص   . كار خواهد كرد   V/Fدرايو به صورت  ولت بر هرتز يا  : 0002            

V/F را     تنظيم كرد  .  

  : انتخاب مرجع دستور حركت -۲

  :RUN مرجع 00-1پارامتر

  .فرمان حركت و توقف توسط صفحه كليد انجام مي شود : 0000:   مقدار پارامتر 

  .صادر مي شودفرمان اينورترفرمان حركت و توقف توسط ترمينالهاي  : 0001           

  . مي توان فرمان حركت يا توقف به درايو دادRS-485 بوسيله پورت ارتباطي   :0002           

  . داخليِ ، حركت يا توقف اينورتر كنترل مي شودPLCتوسط  : 0003           

  

  چپگرد آن/  براي راه اندازي دستگاه و راستگردفرمان اينورترترمينالهاي استفاده از - ۳

   :(MFIT) مد راه اندازي توسط ترمينالهاي ورودي 01-1پارامتر

  : راستگرد درايو را توسط ترمينالهاي خارجي تغيير داد / چپگرد وRUN/STOP  بوسيله اين پارامتر مي توان نحوه عملكرد 

  . چپگرد خواهد بود / STOP راستگرد و كليد ديگر مربوط به / STOPيك كليد مربوط به  : 0000 :  مقدار پارامتر 

  .چپگرد خواهد بود /  و كليد ديگر مربوط به راستگردRUN/STOPيك كليد مربوط به  : 0001           

  .چپگرد خواهد بود/ و يك كليد مربوط به راستگردSTOP يك كليد مربوط به RUNيك كليد مربوط يه  : 0002           

  : از صفحه كليد به ترمينالهاي خارجي بايد مراحل زير را طي نمود RUNجهت تغيير مرجع 
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 ابتدا مطابق با آنچه در قسمت برنامه ريزي درايو گفته . انجام مي شود  24V+و ترمينال   S6تا   S1اين كار توسط دو عدد از ترمينالهاي 

      و پـارامتر 0000 اسـت را بـه     S1كه مربوط به ترمينـال    00-5 تغيير مي دهيم ، سپس پارامتر 0001 به 0000  را از 1-00شد ، پارامتر 

  . تغيير مي دهيم 0001 است را به  S2 كه مربوط به ترمينال 5-01



  . چپگرد شدن داد / حركت يا راستگرد /  به اينورتر فرمان توقف24V+  و  S2  و  S1رمينالهاي اكنون مي توانيم توسط ت

RUN/STOPكليدهاي (جهت تغيير حالت كنترل ورودي : تذكر   :طبق مراحل زير عمل مي نمائيم ) راستگرد /  و چپگرد

عداد  مي توان اسپس را وارد مي كنيم  يا  يا  0001 0002گروه و زير گروه , مانند مرحله قبل  0000 با توجه به ,  را انتخاب كرده 1-01

  .نوع سيم بندي درايو تغيير ميكند, مقدار انتخابي در اين قسمت 

يا چ داخل درايو كه حالت    ي و وضعيت ميكرو سوي      PNPبنا به عدد وارد شده در برنامه         NPN , سيم بندي ترمينالهاي درايو     ,  باشد   1-01

   .)ب اطالعات بيشتر با واحد فني اين شركت تماس حاصل نماييدجهت كس( .بصورت زير است 

: حالت كليد  :  كليد   PNP  NPNحالت

      

        

1-
01=0000 

 

 
             حالت پيش فرض كارخانه

1-
01=0000 

  

 

1-01= 
0001 

  

      
 

1-
01=0001 

  

   

1-
01=0002 

      

   

1-
01=0002 

                                                 

  جهت تنظيم فركانسبيروني  انتخاب مرجع، براي تغيير فركانس و استفاده از ولوم -۴ 

  :جع فركانسي مر 06-1  پارامتر     

 فركانس توسط كليدهاي   :0000:       تر مقدار پارام  .  تغيير مي كند و

  .فركانس توسط ولوم روي دستگاه تنظيم مي شود  : 0001    

  .ي تغيير مي كند ولوم بيرونفركانس توسط يك ورودي آنالوگ يا : 0002     

  .فركانس توسط يك ورودي ديجيتال خروجي تغيير مي كند : 0003    

  .  فركانس را تغيير داد مي توانRS-485ت ارتباطي بوسيله پور  : 0004    
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  .فركانس تغيير مي كند ) توسط انكدر ( S5بوسيله يك ورودي پالس از طريق ترمينال  :  0005    



بـراي تغييـروكنـترل دور با ولـوم روي دستگاه به جاي صفحه فقط كافي است، مطابق با آنچه در بخش برنامه ريزي درايو توضيح داده 

  . تغيير داد0001 به 0000 را از  06-1، مقدار پارامتر شد 

  .تغيير داد0002 به 0000 را از  06-1به جـاي صفحـه كليد بايد مقدار پارامتر بيروني بـراي تغييـروكنـترل دور با ولـوم 

23الزم به ذكر است مقدار برنامه  بايد برابر   اما چنانچه اين ه رعايت شده است قرار گيرد كه اين نكته در تنظيم اوليه كارخان5-06

  را اين ذكر شده در بخش تنظيم پارامترهامراحل: به شرح زير عمل مي كنيم ،  اين دستور مجدد براي اجرايتنظيم تغييري كرده باشد

طريق اكنون  از,  قرار دهيدبار براي گروه وزير گروه COM &AIN &10V انجام دهيد و مقدار آن را برابر عدد  23  توان  مي5-06

. وصل گرددتوجه داشته باشيد سر وسط ولوم به ترمينال . دور موتور را كنترل كرد  AIN

 

 

                       

 

وم خارجي                       ول

  

صفحـه كليد به جـاي ) عدد شاستي مي توان سرعت را كاهش يا افزايش داد٢تئسط (بيروني بـراي تغييـروكنـترل دور با ولـوم ديجيتال 

 را به عدد 03-5 و پارامتر 0014 را به عدد 02-5تبديل كرد و همچنين مقدار پارامتر   0003 به 0000 را از  06-1بايد مقدار پارامتر 

  . تغيير داد0015

  . كاهش مي يابد24V و S4  فركانس افزايش و بوسيله ترمينالهاي 24V و S3اكنون بوسيله ترمينالهاي 

 باشد با فشار دادن ولوم 0.00ي است چنانچه ميزان اين پارامتر بيرونبوط به نحوه تغيير فركانس بوسيله ولوم ديجيتال  مر09-5پارامتر 

 به هر عدد ديگري تبديل شود تغيير فركانس به صورت پله اي 0فركانس به صورت پيوسته تغيير مي كند اما اگر مقدار اين پارامتر از 

 ، ، با هر بار فشار دادن ولوم ، فركانس به اندازه اين مقدار تعريف شده)هرتز5.00  تا 0.00از (ر اين پارامترخواهد بود و با توجه به مقدا

  .تغيير خواهد كرد 

  

  : تنظيم فركانس ماكزيمم -۵

  : ماكزيمم فركانس 4-10پارامتر 

 مي باشد و ما بايد اين مقداررا 60Hz يا  50ار  مي باشد كه تنظيمات كارخانه مقدHz 650~0.20محدوده انتخاب ما در اين پارامتر بين 

 50Hz رفته و مقدار آن را 4-10براي اين كار مطابق آنچه در قسمت  تنظيمات پارامترها بيان شد به پارامتر .  تثبيت كنيم  50Hzروي 

  .قرار مي دهيم
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  (Decl)توقف  و شيب سرعت در هنگام  (Accl)حركترعت در هنگام  تنظيم شيب س-۶

   شتاب سرعت اصلي زمان افزايش تعيين مدت 02-3پارامتر  ) ف ال

 براي آن 06-1مدت زماني كه از لحظه استارت كردن موتور ، طول مي كشد تا دور موتور به فركانسي برسد كه توسط برنامه 

        و براي راه اندازي نرم موتور قابل تنظيم است 02-3 ثانيه توسط پارامتر 3600.0 تا  0.1مقدار اين پارامتر از . مشخص كرده ايم 

  .مي توان اين مدت زمان را روي مقدار مناسب تنظيم نمود 

   زمان كاهش شتاب سرعت اصلي  تعيين مدت03-3پارامتر )  ب 

ورتر  به اين06-1مدت زماني كه از لحظه دادن فرمان توقف  به موتور ، طول مي كشد تا دور موتور از فركانس اصلي كه توسط برنامه 

يا  نرم موتورايست قابل تنظيم است و براي 03-3 ثانيه توسط پارامتر 3600.0 تا  0.1مقدار اين پارامتر از . . داده ايم به صفر برسد

  .اين مدت زمان را روي مقدار مناسب تنظيم نمود ايست سريع موتور ، بايد 

  

  بر روي صفحه نمايش..  . نمايش پارامترهاي اضافي مانند جريان خروجي ، دور موتور و -۷

   نمايش جريان موتور00-4پارامتر ) الف 

 00-4براي مشاهده ميزان جريان موتور فقط كافي است مطابق آنچه در بخش برنامه ريزي پارامترها توضيح داده شد ، مقدار پارامتر 

  . تبديل كنيد 0001 به 0000را از 

   دور موتور نمايش04-4پارامتر )  ب 

چنانچه .   بدهيم 04-4اختن ميزان دور موتور بر روي صفحه نمايش درايو ،  بايد ميزان دور نامي موتور را به پارامتر براي نمايان س

با تغيير فركانس، دور موتور را  ،  به اين پارامتر سرعت نامي موتور مقدار دادنمقدار اين پارامترصفر باشد غير فعال خواهد بود اما با

  .به ما نشان خواهد داد

  

   : جهت توقف سريعDC استفاده از ترمز– ۸

  12-3 تا  10-3پارامترهاي 

 شفت موتور را قفل نگه مي دارد DCپس از ايست موتور ترمز مغناطيسي عمل مي كند و با تزريق يك ولتاژ  با فعال بودن اين پارامتر، 

  . هرتز مي باشد  10 تا 0.1 فركانس بين ناي. م نمود  مي توان فركانس شروع اين عمل را تنظي10-3بوسيله پارامتر .  تا هرز نگردد
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بسته به ميزان سختي بار روي موتور ميزان انرژي .  مربوط به تنظيم درصد ميزان انرژي ترمز مغناطيسي  مي باشد 11-3 پارامتر 

مقدار اين پارامتر را تا جايي باال توصيه مي شود .  قابل تغيير است  %20-0اين پارامتر از . تزريق شده به موتور قابل تنظيم مي باشد



 بيشتري به سيم پيچهاي موتور اعمال شده و باعث داغ شدن يا حتي صدمه  DCچون با افزايش اين انرژي ، ولتاژ . ببريد كه الزم است  

  .به موتور مي شود

 صورت انتخاب ترمز مغناطيسي شفت اين زمان مدتي است كه در.  مربوط به تعيين مدت زمان ترمز مغناطيسي مي باشد 12-3پارامتر 

در تنظيم اين زمان نيز دقت كنيد در صورت تنظيم .  ثانيه قابل تنظيم است  25.5 – 0.0موتور قفل باقي مي ماند و اين مدت زمان از 

  . غلط موتور آسيب ديده يا داغ مي كند 

  

   اضافه كردن گشتاور دستگاه هنگام راه اندازي-۹

   1-10پارامتر 

براي جبران اين افت ، مي توان گشتاور را . نس هاي پايين ، زماني كه موتور در حال حركت است ، افت توان بوجود مي آيد در فركا

  .  ميزان نامي گشتاور موتور مي باشد ۳۰%ميزان اين افزايش تا . افزايش داد

در تنظيمات كارخانه اين مقدار صفر در نظر . اشد در تنظيمات اين پارامتر ، مقدار صفر نشاندهنده غير فعال بودن اين قابليت مي ب

 وارد   1-10گرفته شده است  براي تغيير آن بايد مطابق آنچه در بخش تنظيمات پارامترها  بيان شد، عدد مورد نظر را در پارامتر 

  .كنيم 

  

   فعال كردن قابليت ذخيره انرژي-۱۰

  20-3پارامتر 

پمپ و فن ، د رابتدا نياز به گشتاور راه اندازي بااليي داريم اما پس از راه اندازي اوليه ، نيازي به  در برخي از موارد ، مانند راه اندازي 

  . مي توانيم ولتاژ خروجي را كاهش بدهيم 20-3اين گشتاور باال نيست ، در نتيجه بوسيله تنظيم پارامتر 

. تنظيم شود) ذخيره انرژي  (10 بايد روي عدد 06-5 تا 00-5 يعني پارامترهاي  (MFIT)براي اين منظور يكي از ترمينالهاي ورودي 

  . ولتاژ اصلي برسد بهچنانچه اين عمل را انجام بدهيم ولتاژ خروجي به تدريج كاهش يافته تا

  .  ولت بر هرتز امكانپذير مي باشد V/Fاين قابليت فقط در مد : نكته 

  

  : قفل كردن پارامترها -۱۱

  17-3پارامتر 

  .همه پارامترها قابل تنظيم هستند  : 0000  :مقدار پارامتر 
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  .همه پارامترها قفل مي شوند و هيچگونه تغييري در آنها نمي توان داد : 0003    



  : كنترل نحوه عملكرد فن اينورتر – ۱۲

   19-3پارامتر 

  .متناسب با دما ، به صورت اتوماتيك فن اينورتر روشن خواهد شد : 0000  مقدار پارامتر

  .ماني كه فرمان حركت به اينورتر داده مي شود فن نيز شروع به كار كندز :  0001    

  . با اعمال برق به اينورتر فن آن شروع به كار خواهد كردو هميشه روشن است   :0002    

  .ندميك و هيچگاه شروع به كار نا ستفن اينورتر هميشه خاموش  : 0003    

  

   JOG تنظيم فركانس -۱۳

   01-6پارامتر 

بنابراين فركانس مورد . د مي چرخ 01-6موتوربا فركانس برنامه ريزي شده در پروگرام , ليتي مي باشد كه با فعال شدن آن جاگ قاب

PNP 5 وارد و سپس در پروگرام  عدد  داخلي درايو كليداگر.  را وارد نمائيد  پروگرام  درانظر خود ر 5-05 با وصل ,  باشد 6-01

با وصل كردن ترمينال ,  باشد مينال درايو به تر+ ٢٤كردن ترمينال  COMو اگر در . فركانس جاگ فعال خواهد شد ,  NPN S6 درايو 

jog S6حافظه اي  فركانس    .فعال مي شودبه ترمينال 

  

   تنظيم سرعت هاي حافظه اي-۱۴

   08-6 تا 02-6پارامتر 

02-6مقـادير سرعت در گـرو ه و زير گروهـهاي اين . بصورت حافظـه اي مي باشد ) فركانس يا دور( اين دستگاه داراي سرعـت    تا 

08-6     :براي فعال شدن هر حالت از طريق كنترل خارجي بايد بصورت زير عمل نمود .  مي باشد  تعريف قابل

و و تا  وارد نمائيد ،  در اين حالت با فعال شدن ترمينالهاي  S5   ابتدا فركانسهاي مورد نظر خود را در -  S4 S3 6-08 صورت  ب6-02

  . سرعتهاي حافظه اي فعال مي شوند, باينري به شرح زير 

   :نكته مهم

براي فعال كردن ترمينالهاي ,  قرار دارد  بايد آنهارا به ترمينال  24داخلي درايو در حالت كليد اگر   S3~S5 PNP  + درايو وصل نمود و

ا به ترمينال  بايد آنها ر  . درايو متصل نمود اگر در حالت  COMبراي فعال كردن ترمينالهاي ,  است  S3~S5 NPN

فقط الزم است ترمينال  ,  براي  فعال كردن  سرعت حافظه اي ,   باشد  1درايـو در حالـت كليد با فـرض اينكه : به عنـوان مثال  PNP 

ه ترمينال   بطور همزمان ب و  و  ترمينالهاي  ,  و براي فعال كردن سرعت حافظه ي .  وصل گردد  24 به ترمينال  S5 S4 S3 7 +24 S3
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  .درايو متصل شوند



 

سرعت 1 2 3 4 5 6 7

       S3 

       S4 

  

 

      S5 

  

   كارخانه اوليه برگشت به تنظيمات-۱۵

 كافي است مطابق آنچه در تنظيمات ،براي اينكه كليه تنظيمات درايو ، به تنظيماتي كه كارخانه براي آن در نظر گرفته است بازگردد

  . تغيير داد1110 به 0000 را از 6-15رامترها توضيح داده شد ، مقدار پارامتر پا

  . تغيير داد 1112 به 0000 داخلي درايو داده شده است ، بايد ميزان اين پارامتر را از PLCبراي پاك كردن برنامه هايي كه به : نكته 

 فعال كردن-RUN   ۱۶دن مجدد كليد  تايمر براي زمان روشن شدن پس از قطع برق بدون ز

به داراي اين قابليت مي باشند كه پس از وصل شدن برق ،  كنترل مي شوند ،   بيرونيدر حالتي كه توسط ترمينالهاي CVاينورترهاي 

همچنين براي اين درايوها مي توان زمان تأخيري تعريف كرد كه .  شروع به كار كنندRUNصورت خودكار بدون نياز به فشاردادن كليد 

  .درايو شروع به حركت كند  ،  اين زمان از گذشت پس

 براي فعال )  همين بخش توضيح داده شد۲ آنچه در گزينه مطابق با( ي بيرون از صفحه كليد به ترمينالهاي RUNپس از تغيير مرجع 

اين .  را تغيير داد06-2مقدار پارامتر براي تنظيم زمان تاخير آن بايد .  قرار داد 0000 را عدد 05-2كردن اين قابليت بايد مقدار پارامتر 

  . فعال شده باشد05-2 ثانيه قابل تغيير است و تنها زماني عمل مي كند كه پارامتر 300.0 تا 0.0پارامتر از 

  

    براي تغيير فركانسENTER حذف الزام فشاردادن -۱۷

ير ا كم يا زياد مي كنيم ، پس از تغير فركانس زماني كه مرجع تغيير فركانس ما صفحه كليد است و بوسيله كليدهاي 

  . شده ثبت شودد را فشار بدهيم تا تغييرات ايجا  فركانس حتما بايد دكمه

 و بدون نياز به اكنون با فشار دادن دكمه هاي . تغيير بدهيم1 به 0 را از 07-1بايد مقدار پارامتر براي حذف اين الزام 

   . فركانس تغيير خواهد كردENTERزدن كليد 

  :قابليت مهار انرژي برگشتي از موتور به اينورتر 
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موجب برگشت ولتاژ از موتور به اينورتر مي شود كه ممكن است به ) يا به اصطالح بدود ( اگر موتور در محدوده ژنراتوري كار كند 

  . كند  اين موضوع را مشخص مي over voltageدر چنين مواردي دستگاه با اعالم نقص . اينورتر صدمه بزند 

 اگر روي صفحه نمايش دستگاه پيغام خطاي ولتاژ باال مشاهده كرديد و از دقت ولتاژ ورودي هم مطمئن بوديد احتماال موتور به صورت 

اين .  اين انرژي برگشتي را تلف كنيد ،لحظه اي يا در مدت زمان كمي در حالت ژنراتوري كار مي كند كه بايد با انتخاب يونيت مناسب

جهز به سيستم ترمز ديناميكي داخلي مي باشد و كافي است براي مهار انرژي برگشتي از يك مقاومت ترمز مناسب متصل شده دستگاه م

نيد و جهت تهيه به جدول زير مراجعه ك) از نظر اهم و توان ( براي انتخاب مقاومت مناسب .  استفاده كنيد BR و P1به ترمينالهاي 

  .مركز تماس حاصل نماييد مقاومت الزم با واحد فروش اين 

  7300 مدل TECOجدول انتخاب ترمز ديناميكي و المنت مناسب براي توان هاي مختلف اينورتر 

Brake Resistor 

Specification 
Brake resistor Braking unit Resistor 

Dimension 

(L*W*H) 

Brake 

torque 

(%) 

Brake 

Resistor 

ED(%) (Ω) (W) 

Suitable 

Motor 

Capacity 

(kw) 

Suitable 

Motor 

Capacity 

(HP) Type 
Numbe

r  used 
Model 

INVERTER 

MODEL 

251*28*60 238 10 200 150 0.4 0.5 JNBR-150W200 - - R500-AC/AB 

251*28*60 119 10 200 150 0.75 1 JNBR-150W200 - - 0001-AC/AB 

251*28*60 119 10 100 150 1.5 2 JNBR-150W100 - - 0002-AC/AB 

274*34*78 115 10 70 260 2.2 3 JNBR-260W70 - - 0003-AC/AB 

395*34*78 119 10 40 390 3.7 5 JNBR-390W40 - - 0005-BC 

400*40*100 108 10 30 520 5.5 7.5 JNBR-520W30 - - 7R50-BC 

400*40*100 119 10 20 780 7.5 10 JNBR-780W20 - - 0010-BC 

535*50*110 117 10 13.6 2400 11 15 JNBR-2R4KW13R6 - - 0015-BC 

615*50*110 119 10 10 3000 15 20 JNBR-3KW10 - - 0020-BC 

535*50*110 119 10 8 4800 18.5 25 JNBR-4R8KW8 1 JNTBU-230 0025-BC 

535*50*110 117 10 6.8 4800 22 30 JNBR-4R8KW6R8 1 JNTBU-230 0030-BC 

615*50*110 119 10 10 3000 30 40 JNBR3KW10 2 JNTBU-230 0040-BC 

251*28*60 126 10 750 150 0.75 1 JNBR-150W750 - - 0001-BE 

251*28*60 119 10 400 150 1.5 2 JNBR-150W400 - - 0002-BE 

274*34*78 126 10 250 260 2.2 3 JNBR-260W250 - - 0003-BE 

395*34*78 126 10 150 400 3.7 5 JNBR400W150 - - 0005-BE 

470*50*100 102 10 130 600 5.5 7.5 JNBR-600W130 - - 7R50-BE 

535*50*100 99 10 100 800 7.5 10 JNBR-800W100 - - 0010-BE 

615*50*110 126 10 50 1600 11 15 JNBR1R6KW50 - - 0015-BE 

615*50*110 119 10 40 1500 15 20 JNBR-1R5KW40 - - 0020-BE 

535*50*110 119 10 32 4800 18.5 25 JNBR-4R8KW32 1 JNTBU-430 0025-BE 

535*50*110 117 10 27.2 4800 22 30 JNBR-4R8KW27R2 1 JNTBU-430 0030-BE 

615*50*110 119 10 20 6000 30 40 JNBR-6KW20 1 JNTBU-430 0040-BE 

535*50*110 119 10 32 4800 37 50 JNBR-4R8KW32 1 JNVPHV-0060 0050-BE 

535*50*110 117 10 27.2 4800 45 60 JNBR-4R8KW27R2 1 JNVPHV-0060 0060-BE 

615*50*110 126 10 20 6000 55 75 JNBR-6KW2O 2 JNTBU-430 0075-BE 
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  جدول پيغامهاي اعالم نقص دستگاه

  :د و نحوه رفع آنها آشنا خواهيد ش مفهوم در زير با چند نمونه از خطاهاي معمول درايو ، 

   

  پيغام نمايش داده شده  مفهوم  نحوه رفع خطا

   تنظيم ولتاژ ورودي-

   نصب مقاومت ترمز-

 -OV-  اضافه ولتاژ

 -LV-  كاهش ولتاژ ورودي  بررسي ولتاژ ورودي-

  خنك كردن محيط-
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  اطمينان از سالم بودن فن-
 -OH-  گرماي بيش از حد مجاز

 OC-D  ان هنگام كاهش سرعتاضافه جري  03-3 پارامتر DECLافزايش مقدار زمان

 OC-A  اضافه جريان هنگام افزايش سرعت  02-3 پارامتر ACCLافزايش مقدار زمان

   كاهش با ر-

   افزايش قدرت درايو و موتور-
 OC  اضافه جريان

 .E.S  قطع سريع خروجي  تريك ورودي مربوطه قطع مي شود

 .b.b  قطع خروجي   قطع مي شود b.bتريك ورودي 

 OL1  بار زياد موتور  01=08-9 تغيير برنامه كاهش بار يا

   كاهش با ر-

   افزايش قدرت درايو يا موتور-
 OL2  بار زياد اينورتر

   كاهش با ر-

   افزايش قدرت درايو يا موتور-
 OL3  اضافه گشتاور



  :حالتهاي مختلف ترمينالهاي چند منظوره

  توقف/ فرمان راستگرد  : 0000

  وقفت/ فرمان چپگرد  : 0001

  )02-6پارامتر  (۱سرعت حافظه اي شماره  : 0002

  )03-6پارامتر  (۲سرعت حافظه اي شماره  : 0003

  )05-6پارامتر  (۳سرعت حافظه اي شماره  : 0004

   JOGفركانس  : 0005

  ) ACC/DEC (۲شتاب مثبت و منفي شماره   :0006

   Aتوقف اضطراري كنتاكت  :  0007

   دستور توقف سريع  :0008

   سرعتگرجستجو  :0009

  ذخيره انرژي : 0010

  انتخاب سيگنال كنترل : 0011

  انتخاب ارتباط : 0012

  غير فعال كردن شتاب مثبت و منفي : 0013

  دستور باال بردن فركانس  :0014

  يين آوردن فركانسدستور پا  :0015

  سرعت اصلي و كمكي  :0016

   PIDغير فعال كردن عملكرد   :0017

0018:  RESET ردن ك  

   )S5ترمينال ( ترمينال ورودي انكدر  : 0019

   )S6ترمينال  ( PIDسيگنال فيدبك   :0020

   )S6ترمينال  ( AI2 سيگنال باياس ۱ورودي   :0021

   )S6ترمينال  ( AI2 سيگنال باياس ۲ ورودي   :0022

   )AINترمينال ( ورودي آنالوگ   :0023

    PLCعملكرد   :0024
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   Bكنتاكت توقف اضطراري   :0029


	                                 
	                                               
	   
	1.   كليد FREQ.SET :در صورتي كه در برنامه 1-06 عدد 0001 را انتخاب كنيد , فركانس اصلي درايو توسط اين ولوم ,   تنظيم مي شود . 
	2.    كليد READ/ENTER : براي واردشدن به تنظيمات گروه و  زير گروه و نيز  ذخيره اطلاعات. 
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