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Omron Yaskawa Motion Control   ار ه اختص تفاده      OYMCب راي اس والتي ب ده محص ه آنن ارائ
ري محصوالت   در زات و      OYMCگستره وسيع از صنعت مي باشد. انتخاب و به آار ب مسئوليت طراح تجهي

د داشت.   راه خواه ده را بهم رآتها در   OYMCمصرف آنن ه ش ال محصوالتش آ ئوليتي در قب ه مس يچ گون ه
رل     OYMCاستفاده آرده اند را ندارد. تحت هيچ شرايتي نبايد محصوالت   از آن سيستم طراحي وان آنت ه عن ب

اگون        بدون هيچ استثنا  ايمني به تنهايي در محصوالت به آار برود. راي شرايت گون ا مي بايست ب همه آنترله
ازي   كار س ه آش ادر ب ته با  Faultق ا را داش ر خطاه ي در براب ا ايمن ا و ي ده و  ه د ش ه محصوالت تولي ند. هم ش

ده توسط    دارها و توجهات     OYMCطراحي ش ا هش رد  مي بايست متناسب ب ي عمل آ تورالعملهاي ايمن و دس
ه شده توسط          ه هشدار ارائ تفاده شوند. هر گون مي بايست توسط     OYMCتوسط مصرف آننده مي بايست اس

تاندارهاو مشخصاتچاپ    يك گارانتي در قبال محصوالتي OYMCمصرف آننده رعايت شود.  آه بر اساس اس
د.    د شد.        شده در اين راهنما رعايت شده اند را ارائه مي آن ال نخواه ارانتي ديگري اعم ه گ  OYMCهيچ گون

تفاده         هيچ  ر اس ه شكايت در اث ا ارائ تن ي ين رف ا از ب گونه تعهدي در قبال جراحات فردي و يا خرابي محصول ي
     نادرست از محصول را ندارد.  

  

 هشدارهاي عمومي  ♦
  

  هشدار
 . را بخوانيد و درك نماييد اينورتر و سرويس دهي راهنماي قبل از نصب و راه اندازي ♦
 همه هشدارها توجهات و دستورات مي بايست دنبال شوند. ♦
 انجام شود. ) بايد توسط پرسنل واجد شرايطو سرويس دهي  نصب و راه اندازيتمام آار (  ♦
  اين راهنما و آدها نصب شود. درايو مي بايست مطابق با ♦

 پيامهاي ايمني در اين راهنما را رعايت آنيد ♦
o  آنپاني مصرف آننده در قبال صدمات و خرابي تجهيزات آه ناشي از رعايت نكردن

  هشدارها در اين راهنما باشد مسئول است 
  

  هشدار
گ يا جراحات جدي مر منجر به ممكن است موقعيت خطرناك را نشان مي دهد آه اگر اجتناب نشود ♦

     بشود
  

  جهت نمايش پيامهاي ايمني در اين راهنما آورده شده:جمالت ذيل  ♦
  

  توجه
موقعيت خطر را نشان مي دهد آه اگر اجتناب نشود ممكن است به خسارات حداقل يا متوسط منجر  ♦

  شود
  

  آگاهي
  نشانگر پيغامهاي خصوصيت خرابي است ♦
  

 هشدارهاي عموميدستورالعملهاي ايمني و    ١ 
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 يهشدارهاي ايمن ♦
  
  

  هشدار

  ك برقيخطر شو
 تالش نكنيد درايو را به غير از راهي آه در اين راهنما آمده است اصالح آنيد و يا تغيير دهيد ♦

o .اشتباه در عملكرد باعث مرگ و يا جراحات جدي مي شود  
o OYMC  هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با اصالحات صورت گرفته روي محصول توسط

  اصالح شود.مصرف آننده نمي باشد. اين محصول نمي بايست 

 ترمينالهاي درايو را قبل از دشارژ آامل خازنها درايو لمس نكنيد ♦
o اشتباه در عملكرد باعث مرگ و يا جراحات جدي مي شود   
o  قبل از سيم آشي درايو تمامي توانها را از درايو جدا نماييد. خازنهاي داخلي حتي با قطع

مربوط به شارژ خازنها  LEDآردن توان از درايو همچنان شارژ باقي خواهد ماند. 
جهت جلوگيري از شوك خواهد بود. 50Vdcنمايشگر پايين آمدن ولتاژ خازنها به زير

باس  DCدقيقه صبر آنيد سطح ولتاژ  ۵الكتريكي پس از اينكه نمايشگر خاموش شد حداقل 
      را جهت تشخيص سطح ايمن اندازه گيري نماييد.

  ه استفاده از محصول را ندهيدبه افرادي آه فاقد صالحيت هستند اجاز ♦
o اشتباه در عملكرد باعث مرگ و يا جراحات جدي مي شود.  
o  تعميرات و بررسي و جايگزيني قطعات مي بايست فقط به افراد داراي مجوز آشنا به نصب

  درايو صورت گيرد. ACِ تعميرات و تنظيمات 

  الكتريكي دست نزنيد. آاور درايو را جدا نكنيدو زمانيكه دستگاه روشن است به مدارهاي ♦
o اشتباه در عملكرد باعث مرگ و يا جراحات جدي مي شود  

 هميشه سيگنال زمين سمت موتور را به سيگنال زمين سمت اينورتر متصل نماييد. ♦
o  سيگنال نامناسب تجهيزات ممكن است باعث مرگ و يا جراحات جدي بواسطه اتصال

  موتورشود.

ا جواهرات داريد و يا عينك ايمني به چشم نداريدبا درايو آار هنگامي آه لباس گشاد به تن داريد ي ♦
 نكنيد

o اشتباه در عملكرد باعث مرگ و يا جراحات جدي مي شود  
o   ِلبس گشاد نا ايمن را آنار بگذاريد و عينك ايمني را تمامي اشياء فلزي نظير ساعتِ  حلقه

  قبل از استفاده ار درايو بزنيد.

 آوتاه نكنيدهرگز خروجي درايو را اتصال  ♦
o اشتباه در عملكرد باعث مرگ و يا جراحات جدي مي شود  

  خطر حرآت ناگهاني
است. موتور ممكن است ناگهاني  Auto Toneاز موتور دور بايستيد هنگامي آه درايو در مد  ♦

 حرآت نمايد.
o  هنكام استارت اتوماتيك تجهيزات ماشين ممكن است ناگهان حرآت آند آه ممكن است باعث

  يا جراحات جدي شود. مرگ و
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  هشدار
سيستم ممكن است با تواني غير قابل پيش بيني راه اندازي شود آه ممكن است منجر به صدمات  ♦

 جدي يا سوختگي بشود
o  قبل از راه اندازي موتور و اعمال توانت به درايو همه پرسنل را دور نماييدِ  از ايمن بودن

را قبل از راه اندازي اطمينان حاصل بارهاي ماشين تمامي آاورهاِ  آپيلينگهاِ  شفت آيها و 
   فرماييد.

  خطر احتراق

 از منبع ولتاژ نامناسب استفاده نكنيد ♦
o .اشتباه در استفاده منجر به مرگ و يا جراحات جدي ناشي از آتش خواهد شد  
o  محدئده ولتاژ در درايو را از جهت منطبق بودن با ولتاژ اعمال شده توسط توان قبل از

  ال توان باز بيني نماييد.اعم

 از مواد نا مناسب احتراق پذير استفاده ننماييد ♦
o شد. اشتباه در به آار گيري منجر به مرگ و يا جراحات جدي خواهد  
o درايو را به وسايل و مواد غير قابل اشتعال متصل نماييد.   

 خط را متصل نكنيد ACولتاژ  Wو  U, Vترمينالهاي به  ♦
براي  S/L2, RL1(و يا  R/L1, S/L2, T/L3به ترمينالهاي ورودي منبع مطمئن شويد آه ولتاژ  ♦

 تك فاز ) متصل شده اند. 
o  .منجر  به عمل آرداشتباه در ولتاژ خط را به خروجي موتور ترمينالهاي درايو متصل نكنيد

توسط درايئ آسيب ديده از ولتاژ خط به  به واسط آتش سوزي به مرگ و يا جراحات جدي
     شد. خواهدخروجي ترمينالهاي 

تمامي ترمينالها و پيچهاي مربوط به آنها را با توجه به گشتاور محكم نمودن مشخص شدهِ  محكم  ♦
 نماييد. 

o در اثر آتش سوزي حاصل از منجر به مرگ و يا جراحات جدي  محكم نكردن اتصاالت
  شد. خواهدحرارت زياد در اتصاالت الكتريكي 

  

  توجه
 خرد آردن خطر

 .ا با استفتده از آاور جلويي آن جابجا نكنيددرايو ر ♦
o  خواهديا متوسط به بدنه درايو بواسط افتادن جراحات جدي عمل آرد منجر به اشتباه در 

  شد.

  خطر سوختگي
♦ Heatsink  و مقاومت ترمز را تا زماني آه زمان خاموش شدن و يا سرد شدن سپري نشده است را

  لمس نكنيد.
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  آگاهي
  خطر تجهيزات

) هنگام حمل درايو يا بردهاي آنترلي مد نظر قرار ESDپروسه دشارژ الكتروستاتيك مناسب را ( ♦
 دهيد 

o  اشتباه در عملكرد باعث خرابيESD در مدارهاي آنترلي درايو مي شود  
  

 هرگز موتور را از درايو جدا و يا به آن متصل نكنيد هنگامي آه خروجي درايو فعال است  ♦
o اه اندازي ممكن است باعث سوختن درايو بشودترتيب نادرست در ر يك  

  
 دولتاژ تست مقاوم روي هيچ قسمت درايو اعمال نكني ♦

o اشتباه در عملكرد باعث سوختن قسمتهاي حساس درايو مي شود  
  

 با وسايل سوخته آار نكنيد  ♦
o اشتباه در عملكرد باعث آسيب ديدن بيشتر وسيله خواهد شد  
o ميباشد را استفاده  مربوطه دان قسمتي از تجهيزاتهر وسيله اي آه ظاهر خرابي و يا فق

  نكنيد
 

 از ادوات حفاظتي مداري اتصال آوتاه مناسب براي آدهاي قابل اجرا استفاده آنيد. ♦
o اشتباه در عملكرد باعث آسيب درايو خواهد شد  
o  100,000اين درايو براي مدارهايي با توانايي ارائه RMS  240آمپر متقارن Vac 

  ) مناسب است.400V(آالس  Vac 480)  و V٢٠٠آالس حداآثر (براي 
  

 از آابلهاي شيلددار براي قسمت آنترل استفاده نماييد ♦
o  اشتباه در عملكرد باعث تداخلهاي الكتريكي مي شود و باعث عملكرد ضعيف سيستم خواهد

شد. از سيمهاي دو رشته تابيده شيلددار آه شيلد آن به ترمينال زمين درايو متصل مي شود 
  استفاده نماييد.

  
 اجازه استفاده از وسيله توسط افراد فاقد صالحيت را ندهيد ♦

o .اشتباه در عملكرد باعث آسيب ديدن درايو يا خرابي مدار ترمز خواهد شد  
o  با دقت دستورالعملهاي مربوط به ترمز هنگام اتصال مقاومت ترمز به درايو را مطالعه

  نماييد.
  

 مدارات درايو را اصالح نكنيد  ♦
o شتباه در عملكرد باعث خرابي و انهدام درايو خواهد شد.ا  
o Yaskawa  در قبال مصرف آننده اي آه اقدام به اصالحات روي محصول نمايد مسئوليتي

  ندارد. اين محصول نمي بايست اصالح شود.
  

 تمامي سيمهاي متصل شده به درايو را در جهت درست بودن اتصاالت با وسايل مرتبط آنترل نماييد ♦
o باه در عملكرد باعث آسيب ديدن وسيله خواهد شداشت  

  
در خروجي درايو تاييد نشده  overvoltageخازنها و يا حفاظتهاي   LC يا RCاز فيلترهاي   ♦

 استفاده نكنيد
o .استفاده از فيلتر نامناسب منجر به خرابي موتور يا درايو مي شود  
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   CEپيش آگهي براي وسائل ولتاژ پايين مستقيم  ♦
  
تست شده است و به طور آامل منطبق با اصول  EN61800-5-1درايو بر اساس استانداردهاي اروپايي  اين

  ولتاژ پايين مستقيم مي باشد. اين شرايط ميبايست براي ارتباط و يا ترآيب با ديگر وسايل برآورده گردد. 
  

بر اساس استاندارد  ٣س و افزوني ولتاژ آال ٢از اين درايو در محيط آلوده با آلودگي محيطي بيش از 
JEC664  .نمي بايست استفاده شود  

  
  به سيگنال زمين متصل آنيد. 400Vنقطه خنثي از منبع اصلي توان را در آالس 

  
 استانداردها و وسايل UL/cUL پيش آگهي براي ♦
  

ت را برآورده ساخته است اين ضروريا ULتست شده و ضروريات  UL508Cاين درايو بر اساس استاندارد 
  در جهت ترآيب با ديگر وسايل مي بايست برآورده گردد.

  ) نصب آنيد.UL (استاندارد ٢درايو را درمحيطي با آلودگي بيش از حساسيت  
   

استفاده آنيد.  CSA ) و آنتاآتورهاي حلقه بسته يا  75c(در گستره دمايي  ULاز سيمهاي مسي فهرست شده 
  راجعه نماييد.راهنماي دستورالعمل م آگهي بيشتر بهجهت 

  
سيمبندي مي شوند.به آدهاي محلي يا بين المللي رجوع شود. از منبع  NEC ١سيمهاي ولتاژ پايين با آالس  

  براي مدارهاي آنترلي استفاده آنيد.     ٢) آالس  ULتوان (رگوله شده 
  براي جزئيات بيشتر به راهنماي دستورالعمل مراجعه نماييد.

  
آه تاييد هنگام اتصال آوتاه بودن در منبع ولتاژ جريان  ل آوتاه قرار گرفته استاين درايو مورد تست اتصا

براي  480Vو   200Vبراي درايوهاي آالس  240Vآمپر در حداآثر ولتاژ  000 30عبوري از حداآثر
  را دريافت نموده است. 400Vدرايوهاي 

مي باشد. تنظيم   CECو  NECفهرست شده است مطابق با  ULحفاظت اضافه بار داخلي موتور آه در
براي جزئيات بيشتر به راهنماي دستورالعمل مراجعه  باشد. L1-01/02مربوطه مي تواند در پارامترهاي 

  نماييد
  
 استفاده از عمليات از آار انداختن ايمن پيش آگهي براي ♦
 

ميباشد.  EN61508در   SIL2و  ٣ِ آالس ايمني  EN954-1ايمن درايو بر اساس استاندارد  disableعمليات 
(ايستادن غير قابل آنترل با  ٠آالس  STOPبخش ايست  EN60204-1جهت ايستادن ايمن آه در استاندارد 

  قطع ولتاژ ورودي) مي باشد قابل استفاده است. براي جزئيات بيشتر به راهنماي دستورالعمل مراجعه نماييد.
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  هنگام تحويل ♦
  

  وجه آنيد:قبل از نصب درايو به موارد زير ت
جهت عدم هرگونه آسيب درايو را با دقت بازرسي آنيد و در صورت مشاهده هر گونه آسيب فروشنده  •

 را مطلع آنيد.
مشخصات درج شده بر روي درايو را با آنچه آه نياز داريد مقايسه آنيد. در صورتي آه اين  •

 مشخصات با نياز شما هماهنگي نداشت فروشنده را مطلع نماييد.
  
  نصب محيطيشرايط  ♦

  
  

  جهت عملكرد بهينه و عمر مفيد طوالني به شرايط محيطي زير توجه فرماييد. 
  

  شرايط  محيط
  مسقف (محيط بسته)  نصب در محيط

  دماي محيط

-10 °C to +40 °C (NEMA type 1) 
-10 °C to +50 °C (Open Chassis type) 

خنك آننده ديگر استفاده  هنگامي آه درايو را در تابلو مي گذاريد حتما از فن و يا
  نماييد.

  از يخ زدگي درايو جلوگيري نماييد.
  و بدون هرگونه بخار %95آمتر از  RH  رطوبت

 C° 60+تا    C° 20-  دماي نگهداري

  شرايط محيطي

  درايو را در محيطي عاري از:
 روغن و گرد و خاك •
 خورده هاي فلزِ  آب و يا هر شي خارجي ديگر •
 مواد راديواآتيو •
 د آتش زاموا •
 گازهاي مضر •
 لرزشهاي شديد •
 آلريدها •
 نور مستقيم خورشيد •

  نصب آنيد.
  يا آمتر 1000m  ارتفاع 
   m/s2 5.9در  Hz 55 – 20و  m/s2 9.8در  Hz 20 – 10  لرزش
  درايو را عمودي نصب آنيد تا حداآثر اثر خنك آننده را دارا باشد  جهت

 نصب الكتريكي   ٢ 
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 جهت نصب و فضا گذاري ♦
  
ر جهت عمود نصب نماييد و هميشه درايو را د ♦

مطابق شكل خالي  30mmفضاي اطراف را تا 
  بگذاريد.

  
تعدادي از درايوها مي توانند با استفاده از نصب  نكته:

"side by side"  با فاصله آمتر از آنچه در شكل
نمايش داده شده نيز نصب شوند. براي جزئيات بيشتر 

   به راهنماي دستورالعمل مراجعه آنيد.
  
  
  
  
 مانسيوندي ♦
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  .شكل زير سيم بندي مدار اصلي و آنترلي را نمايش مي دهد ♦
♦ 

 نصب الكتريكي   ٣ 
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 مشخصات سيم بندي مشخصات سيم بندي
  

 مدار اصلي 
از فيلترهاي خط و فيوزهاي ليست شده در جدول زير براي سيم بندي مدار اصلي استفاده نماييد. مطمئن 

  ير درج شده بيشتر نشود.شويد آه گشتاور تنظيمي از مقاد
  

  
  . فيوزهاي متفاوتي استفاده مي شود. براي جزئيات بيشتر به راهنماي دستورالعمل مراجعه آنيد ULبراي  <1>

  
  ترمينالهاي اصلي مدار را با استفاده ازجدول مقدار  گشتاور تنگ آنيد.
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 مدار آنترلي .١

ه داراي       برد ترمينالهاي آنترلي داراي ترمينالهاي بدون پيچ ا د آ تفاده آني يمهايي اس ست. هميشه از س
ا   مشخصات داده شده در جدول زير باشد. براي سيم بندي ايمن پيشنهاد مي شود از از سيمهاي محكم ي

  انعطاف پذير با پيچ استفاده شود.
  

  EMCنصب فيلتر  .٢
  

تاندارد   نصب شده است. جهت رعايت آردن       EN61800-3اين درايو بر اساس استاندارد اروپايي   EMCاس
  مدار اصلي را آنطور آه در زير توضيح داده شده سيمبندي آنيد: 

  
ب  .١ ويز مناس ر ن اي   EMCفيلت ا راهنم اال و ي ت ب ه ليس د. ب ب آني مت ورودي نص ه س ب

 دستورالعمل مراجعه آنيد.
 را در يك محيط بسته قرار دهيد.   EMCدرايو و فيلتر نويز  .٢
 استفاده آنيد. سيمهاي شيلددار بافته شدهبراي سيم بندي درايو و موتور از   .٣
 براي امپدانس حداقل هرگونه رنگ و يا گرد و خاك را ازاتصاالت زميني پاك آنيد. .۴
ور    KW 1ِ در محل درايوهاي آوچكتر از    EN61000-3-2جهت رعايت آردن  .۵ يك راآت

AC .نصب آنيد. براي اطالعات بيشتر به راهنماي دسنورالعمل مراجعه آنيد 
  
 

  
  تك فاز و يا سه فازبراي درايوهاي  EMCتاندارد اس
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 ترمينال تغذيه استفاده آنيد.  ٢ليست شده آالس   ULبراي آنترل خارجي ترمينال تغذيه از  •
وگيري   • از سيمهاي دو رشته تابيده شيلدداريا بدون شيلد براي مدار آنترلي استفاده آنيد تا از خطاها جل

 آنيد.
 اتصال زمين شيلدهاي سيم را با حداآثر سطح تماس شيلدها و زمين نصب آنيد. •
 شيلدهاي سيم بايد در دو سر سيم اتصال به زمين داشته باشند.  •

  
 ترمينالهاي مدار اصلي ♦

  
  آارآرد  نوع  ترمينال

R/L1, S/L2, T//L3 ترمينال تغذيه مدار اصلي  
ترمينالهاي در درايوهاي تك فازي 

200V  ازS/L1, R/L2  استفاده
  مي شود

U/T1, V/T2, W/T3 اتصال به موتور  خروجي درايو  
B1, B2 براي نصب مقاومت ترمز  مقاومت ترمز  
  هنگام تحويل نصب شده  راآتور DCترمينالهاي  2+ ,1+
  DCبراي نصب تغذيه ورودي   DCترمينال تغذيه  - ,1+

 
  ترمينال) ٢(

  اتصال زمين

ك  راي ورودي ت ين ب ال زم  ترمين
ت  از از مقاوم راي  Ω١٠٠ف و ب

ت   از از مقاوم ه ف  Ω١٠ورودي س
  استفاده آنيد

  
 ترمينالهاي مدار اصلي ♦
يچ مي    ♦ شكل زير ترتيب ترمينالهاي مدار آنترلي را نمايش مي دهد. درايوها داراي ترميتالهاي بدون پ

 باشد
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :وجود دارد  DIPعدد آليد  ٣بر روي برد ترمينالها 
  
SW1 ژ و جريانت انتخاب ورودي آنالوگ بين ولتاجه  
SW2  فعال و يا غير فعال آردن ترمينالهايRS422/485 
SW3  جهت انتخاب ورودي ديجيتال NPN  و ياPNP 
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 ترمينال هاي مدار آنترلي  ♦

   HC, H1, H2ترمينالهاي توجه! 
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♦ LED اپراتور و آليدها 

  
و  LED اپراتور و   شروع/ توقف   ِ  براي برنامه نويسي دراي

و    LEDنشان دادن خطاها استفاده مي شود.  ا وضعيت دراي ه
  را نشان مي دهند.  

  
  
  

  
  
 آليدها و دستورها 

  عملكرد  نام  نمايش

  
  نشان دهنده فرآلنس مرجعِ  پارامترها و ديگر موارد  نمايش اطالعات

  بازگشت به منل قبلي  آليد بازگشت 

  ا به سمت راست برمي گرداندنمايشگر ر  آليد راه اندازي مجدد  
  راه اندازي مجدد خطاها

  آليد اجرا  

  براي حرآت موتور اين آليد را فشار دهيد
o    راغ ن چ ور اي رد موت ين عملك در ح

 روشن است
o   ن از زمان فرمان توقف تا توقف آامل اي

   چراغ در حال چشمك زدن است

  براي باال بردن مقادير استفاده نماييد  يد باال برندهآل 

  براي پايين آوردن مقادير استفاده نماييد  آليد پايين برنده 

  براي توقف درايو  آليد توقف 

  جهت انتخاب  ييدتاآليد  

ما از        آليد انتخاب آنترلي   رل ش راغِ  آنت ن چ ودن اي ن ب ورت روش در ص
  روي پنل صورت مي گيرد

ده وجود نقصان مي         چراغ اخطار   روشن بودن اين چراغ نشان دهن
  و خروجي متوقف مي شود اشدب

  چراغ معكوس  

ه          ت آ ن اس ده اي ان دهن ودن آن نش ن ب ن: روش روش
  موتور درجهت معكوس مي چرخد

ه     ن است آ ده اي ان دهن ودن آن نش اموش ب اموش: خ خ
  موتور درجهت راست مي چرخد

  چراغ درايو  

ه   ت آ ن اس ده اي ان دهن ودن آن نش ن ب ن: روش روش
  موتور آماده عمل است

خاموش بودن آن نشان دهنده اين است آه  خاموش:
 Verify, Setup, Parameterموتور درحالت 

setting  و ياAuto tuning مي باشد  

 چراغ فرآانس خروجي  

رآلنس خروجي       ده ف ودن آن نشان دهن روشن: روشن ب
  است 

ارامتر       ر پ ده ه ان دهن ودن آن نش اموش ب اموش: خ خ
  ديگري مي تواند باشد است  

 عملكرد صفحه آليد   ۴ 
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 اختار و فرمان هاراهنماي س 
  

  در زير توضيح مختصري از عملكرد آليدهاي آنترلي مالحظه مي نماييد.
  

  
  

مي توانيد همه پارامترهايي آه با تنظيم 
 درايو مغاير هستند را مشاهده نماييد

پارامترهاي الزم جهت راه اندازي 
 اينورتر در اين قسمت تنظيم مي شود

در اين قسمت مي توانيد جهت عملكرد 
ودآار را بهتر موتور و درايو تنظيمات خ

 انجام دهيد

در اين قسمت همه پارامترهاي اينورتر 
 قابل تنظيم مي باشد

صفحه نمايشگر جهت خواندن اطالعاتِ  
فرآانس خروجيِ  اطالعات در مورد 
 نقص و ديگر موارد استفاده مي شود
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 مراحل نصب درايو 
  

در توضيح زير مراحل نصب اصلي درايو را نشان مي دهد. هر مرحله در صفحات بعدي بيشتر توضيح داده     
  شده.

  شروع
  
  

  سيم بندي مطابق آنچه گفته شد
  
  

  روشن آنيد
  
  

    A1-01با استفاده از پارامتر مقدار دهي اوليه درايو 
  
  
  

  تنظيم محيط آنترلي
  
  
  

  تنظيم پارامترهاي موتور به صورت اتوماتيك و يا دستي
  
  

  بررسي مجدد تنظيم پارامترهاي اوليه
  
  
  
  
  

  اجراي موتور در حالت بدون بار و بررسي عملكرد موتور
  
  
  
  و بررسي عمل آرد قرار دادن بار روي موتور

  
  
  

  تنظيم اتوماتيك پارامترها در صورت نياز
  
  
  

  بررسي نهايي عملكرد و تطابق با تنظيمات
  
  
  

  درايو آماده است براي اجراء عملكرد دقيق 

 راه اندازي   ۵ 
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 روشن آردن 

  
  قبل از وصل آردن تغذيه

 مطمئن شويد همه سيم بندي انجام شده صحيح مي باشد •
 چ در درايو باز نشده استمطمئن شويد هيچ سيم و يا پي •
 بعد از روشن آردن تغذيه هيچ آالرم و يا نقصاني در نمايشگر نشان داده نشود •

  
  (A1-02)انتخاب محيط آنترلي  

 
  جهت انتخاب محيط آنترلي سه حالت وجود دارد. مناسب ترين آنها را براي درايو انتخاب آنيد.

  
  آاربردهاي اصلي  پارامترها  حالت آنترل

 V/F  A1 -02 = 0آنترل 
(default) 

آاربردهاي عمومي و زمانهايي آه جندين موتور با يك 
  درايو راه اندازي مي شوند 

  حلقه باز
آنترل 

 (OLV)وآتور
A1 -02 = 2   براي گشتاور راه اندازي باال و آنترل سرعت باال

  استفاده مي شود

  PMحلقه باز 
در زمانهايي آه  PM جهت استفاده از موتورهاي  A1 -02 = 5  آنترل وآتور

  هميشه موتور در حالت عملكرد و تمامي بار نيست
    

  (□□ T1) تنظيم اتوماتيك  
  

  به صورت اتوماتيك سه محيط عملياتي وجود دارد. جهت تنظيم درايو بر اساس خصوصيات موتور
  

  توضيح  حالت آنترل  پارامترها  حالت تنظيم

تنظيم اتوماتيك 
 T1-01 = 0  OLV  چرخشي

از    زماني دار ب آه درايو عملكرد خود در حالت م
د.       ام دهي ار باشد انج دون ب رل و ب ور آنت و و وآت
ت    االترين دق ا ب ات ب ورت تنظيم ن ص در اي

  صورت مي گيرد
تنظيم ترمينال 

 T1-01 = 2  OLV, V/f  مقاومت
control 

رل  ا    V/fدر آنت د است و ي ور بلن ل موت ر آاب اگ
  آنيدقرار است آابل را عوض نماييد تنظيم 

تنظيم اتوماتيك 
چرخشي جهت 
  ذخيره انرژي

T1-01 = 3  V/f control 
دون      د ب ور باي رژي موت زمان استفاده از ذخيره ان
االترين حد دقت در تنظيم       ه ب بار حرآت آند تا ب

  برسد
  

  توجه
و           ام تنظيم موت د. اگر چه هنگ ه دست نزني ان يافت ر در حال  هيچ وقت به موتور تا زماني آه تنظيم اتوماتيك پاي

  چرخش نيستِ  ولتاژ هنگام تنظيم هنوز اعمال مي شود.
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  براي تنظيم اتوماتيك اينورتر مطابق با روش زير عمل فرماييد.

  
  

ارامتر           اآزيمم را در پ انس م اژ فرآ دِ  ولت ام دهي د تنظيم اتوماتيك را انج و  □□-E1در صورتي آه نمي تواني
  ورت دستي وارد نماييد.به ص □□-E2اطالعات موتور را در پارامتر

  
  ورودي مربوط به ايست دستگاه بايد در طي عمليات تنظيم اتوماتيك بسته باشد.   نكته!
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نوع آنترل درايو را   LO/RE از راه دور و تابلوي فرمان آنترل گردد. آليد  از روي پانل و يا درايو مي تواند

  مشخص مي آند.
    

  LO/RE LED  توضيحات وضعيت
رل از  روي آنت

  پانل
  روشن   مرجع از روي پانل انجام مي گيردفرمان اجرا و توقف و فرآانس 

رل از روي  آنت
  تابلو (ريموت)

ارامتر    يم پ ا تنظ ابلو     b1-02ب رامين الزم را از روي ت د ف ي تواني م
  صادر نماييد 

  خاموش

  
ا   يم پارامتره ه تنظ يد آ ئن باش د مطم رل نمايي و را از دور آنت د دراي ي خواهي ر م ه صورت  b1-01/02ي اگ ب

  صحيح انجام گرفته است.
  
 تنظيم ورودي و خروجي ها ♦
  

  (□□-H1)ورودي ديجيتال  
  انجام مي پذيرد.□□-H1 همه تنظيمات ورودي هاي ديجيتال در پارامتر

  
  □□-H2)( خروجي ديجيتال 

  انجام مي پذيرد.□□-H2 همه تنظيمات خروجي هاي ديجيتال در پارامتر
  
 )□□-H3( ورودي هاي آنالوگ 

ارامتر  د در پ ي تواني الوگ را م اي آن ات ورودي ه ه تنظيم د. ورودي □□-H3 هم ام دهي جهت  A1انج
  ميلي آمپر استفاده مي شود. ٢٠تا  ۴جهت تنظيم  A2ورودي و  10Vتنظيم تا 

  
د       A2در ورودي  ورودي اگر سطح سيگنال توجه! ه آلي د آ د. دقت نمايي بين ولتاژ و جريان تغيير مي آن

S1  حالت صحيح باشد و همچنين پارامتردرH3-09  .را صحيح تنظيم آرده باشيد    
  
  (□□-H4) نمايش خروجي 

   انجام مي پذيرد.□□-H4 در پارامترو ولتاژهاي خروجي  آنالوگ همه تنظيمات خروجي هاي
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 فرآانس مرجع و زمان شتاب و زمان توقف ♦
  

 تنظيم فرآانس مرجع 
  ت استفاده فرآانس مرجعرا جه b1-01تنظيم نماييد پارامتر 

  
b1-01 فرآانس مرجع ورودي  مرجع  
  تنظيم نماييد. □□-d1فرآانس مرجع را در   ورودي پانل  ٠
اي     ورودي آنالوگ  ١ الوگ از ترآيبه تفاده از ورودا آن ورت اس ا  A2در ص  A1ي

  استفاده نماييد.
   RS422/485در صورت اشتفاده از پورت   ورودي سريال  ٢
  در صورت اشتفاده از آارت اختياري  بردها اختياري  ٣
  در صورت اشتفاده از ورودي پالس  ورودي پالس  ۴

  
  Sزمان شتاب و توقف و نمودارهاي  

ه در   ارامتر جهار حالت تنظيم براي زمان شتاب و زمان توقف وجود دارد آ شود.   تنظيم مي  □□-C1  پ
  اساس نياز آاربر تغيير مي نمايد.تنظيم شده است آه بر  C1-01/02زمان عملكرد موتور در پارامتر  

  
 امتحان اجرا ♦
  

  جهت تست اجراي صحيح اينورتر مراحل زير را انجام دهيد: زماني آه تنظيمات اوليه را به پايان رسانديد
  

 موتور را در حالتي بدون بار راه اندازي نماييد و همه ورودي ها را بررسي نماييد. .١
 بار را به موتور اضافه نماييد .٢
ا      محددا م .٣ ور را ب دارد و نصب موت وتور را راه اندازي نماييد و مطمئن شويد آه هيچ لرزشي وجود ن

 شده است.دقت انجام 
  

رل   ه    PIDپس از انجام مراحل فوق درايور آماده انجام دستورالعملهاي پايه مي باشد. براي تنظيمات مانند آنت ب
  راهنماي دستورالعمل مراجعه آنيد.
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در جدول پارامتر زير مخمترين پارامترها نمايش داده مي  
ر     شود مقادير و يا حالتهاي تنظ  ئ پررنگت ي دراي يم شده رئ

  نشن داده شده است.
  

  
  
  
  

  توضيح  نام  پارامتر

b1-03 
انتخاب 
روش 
  توقف

  : توقف با طي زمان٠
١  :  
   DC: توقف با تزريق  ٢
توقف قبل از طي : ٣

  شدن زمان توقف

b1-04 
انتخاب 
چرخش 
  معكوس

چرخش معكوس  : ٠
  داريم
: چرخش معكوس  ١

  حذف مي شود

b1-14 
انتخاب 
ترتيب 
  فازها

ترتيب فازهاي خروجي 
  را تغيير مي دهد

  : استاندارد ٠
  تغيير فاز: حالت  ١

 DCتزريق ترمز 

b2-01 

ترمز با 
تزريق 

DC 
  فرآانس

در اين پارامتر مي توانيد 
فرآانسي را آه قرار 

انجام  DCاست تزريق 
گيردرا تنظيم نماييد. 

وقتي زمان توقف صادر 
شود اگر فرآانس تنظيم 

آمتر از  b2-01شده 
باشد   E1-09فرآانس 
انجام مي  DCتزريق 

  شود.

b2-02 

ترمز با 
تزريق 

DC 
  جريان

جريان تزريق ترمزي را 
بر اساس درصدي از 

جريان درايو تنظيم مي 
  آند.

b2-03   

زمان ترمز با تزريق 
DC   ثانيه   ٠.٠١را از

  تنظيم ميكند
ثانيه  ٠.٠٠اگر زمان 

انجام  DCباشد تزريق 
  نمي شود

b2-04     
  شتاب/ توقف

C1-01 
زمان 

رسيدن به 
  شتاب

 زمان رسيدن به شتاب را
تا ماآزيمم با اين  ٠از 

  پارامتر تنظيم ميكند

C1-02  زمان
  توقف

زمان توقف را از 
  تنظيم ميكند ٠ماآزيمم تا 

  توضيح  نام  پارامتر
  مقادردهي اوليه پارامترها

A1-01  سطح
  دسترسي

پارامترهايي آه قابل دسترسي 
توسط اپراتور ديجيتالي مي باشند 

  را انتخاب مي آند
  ا: عملكرد تنه ٠
  : استفاده پارامترها ١
  : سطح دسترسي باال ٢

A1-02   روش
  آنترلي

روش آنترلي درايو را انتخاب 
  مي آند

٠  :V/f  آنترل  
  حلقه باز و وآتور  : ٢
 : حلقه باز و وآتور موتور  ۵

PM  
مقدار دهي داده   A1-03نكته:  با 

 نشده است! 

A1-03  مقدار دهي  

جهت برآرداندن پارامترها به 
  اوليه حالت 
: جهت تنظيم پارامترها و  ١١١٠

مقايري آه از قبل در اينورتر 
  نصب شده است.

: مقدار دهي در حالت دو  ٢٢٢٠
  سيمه
: مقدار دهي در حالت سه  ٣٣٣٠
  سيمه

  انتخاب حالت عملكرد

b1-01  
انتخاب 
انواع 
  ورودي

  : ورودي ديجيتال ٠
   A2يا  A1: ورودي آنالوگ  ١
   RS-422/485: ورودي  ٢
  آارت هاي اختياري : ٣
 : ورودي پالس ۴

b1-02  
انتخاب 
فرمان 
  اجرا

  : اجرا و توقف از روي پانل ٠
: ورودي ديجيتال از روي  ١

  ترمينالها
-RS: ورودي سريال  ٢

422/485   
  آارت هاي اختياري : ٣

 جدول پارامترها  ۶ 
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 عموميخطاها و آالرم هاي  ♦

  
  خطاها و آالرم هاي عمومي مشكالت مربوط به درايو ماشين را نشان مي دهند.

راه  ه هم ذآور ب د م د نشان داده مي شود و آ ك آ ا ي ك آالرم ب د و  LEDي ه چشمك زدن مي آن آالرم شروع ب
نمايش داده مي شود. خروجي  LEDيك خطا روي صفحه نمايش به همراه قطع نمي شود. خروجي درايو لزوما

  درايو هميشه به محض اينكه موتور به سمت ايست آامل حرآت آرده و مي ايستد قطع مي شود.
رد فشار      RESETبراي از بين بردن خطا پس از رفع عيب  روي آپوراتور پانل را جهت از سر گيري عمل آ

  دهيد.
ه: اي     توج ه راهنم ل ب راي فهرست آام ا ب ده است. لطف ا درج ش ا وو خطاه رين آالرمه ل مهمت در فهرست ذي

  دستور العمل مراجعه آنيد.
  

  علت LED  ALM  FLT نمايش
Base Block 

bb 
•     Base block  نرم افزاري است آه به يك ورودي ديجيتال تعريف شده

  است. 
خطاهاي 
  آنترلي
CF 

يش      رسيدن به محدود آننده گ •   ان و سرعت ب اهش زم ان آ شتاور در زم
  ثانيه.  وقتي از مد آنترلي حلقه باز استفاده مي آنيد: ٣از 

 اينرسي بار خيلي باال است 
 محدود آننده گشتاور خيلي محدود است 
  پارامتر موتور نادرست است 

خطاي مدار  
 آنترلي

 CPF02   تا
CPF24 

  • 
  در مدار آنترلي درايو مشكل وجود دارد

اب خطاي انتخ 
  خارجي

EF 

•   • 
ارت          ق آ االتر از طري رل از سطح ب يك خطاي خارجي توسط يك آنت

Optional  اعمال شده آه اين آالرم باعث ايستادن موتور شده است  

  خطاي خارجي
EF 

اني          • راي زم اي ب ه وروديه يك فرمان جلو و عقب به صورت همزمان ب
يش از  تادن مو   ms ۵٠٠ب ث ايس ه آالرم باع ده آ ال ش ور در در اعم ت

  حال حرآت مي شود.

خطاهاي 
  خارجي

EF 1   تاEF6

ه يكي از ورودي هاي           •   • يله خارجي ب يك خطاي خارجي توسط يك وس
S1  تاS6 .اعمال شده است  
  يجيتال درست تعريف نشده است.ددي ورو

خطاي اتصال 
  به زمين

GF 

ان درايوگذشته     ۵٠جريان نشتي خروجي از    •   % محدوده خروجي جري
  است.

 والسيون آابلها يا موتور از بين رفته استايز 
  در خروجي درايو خاصيت خازني زيادي ايجاد شده 

  قطع ايمن
Hbb 

ه    Disableهر دو ورودي مربوط به      • ايمن باز هستند. خروجي درايو ب
  مي شود و موتور نمي تواند راه اندازي شود  Disableصورت ايمن 

  
  

 ابييعيب    ٧ 


