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 مقدمه
 آن هال مثاو انقاله  ارنوو فن و پمپ ل کنترای برو عمومی  کاربردهایای بروات کیلو 4تا  0.37 انه توودمحددر  ABB ACS 150 یودرا

 دد.تولید می گر
ق ورودی برل، یک مدد. ساخته می شووات کیلو  2.2تا  0.37 بینان توز دارد و در لت نیاو 240 تا 200 زتکفاق ورودی بر ،نآل از یک مد
ز دارد لت نیاو 200 زسه فاق ورودی که بر همی یگرل دمد .دتولید می شووات کیلو 4تا  0.37 انه توودمحد ز دارد و درلت نیاو 400 زسه فا

 د دارد.جووات وکیلو 2.2تا  0.37انه توودمحددر 
 

 ارفزاسخت 
 .می دهدن شانرا مت ترمز ومقار و کابل موتوورودی و کابل ل تصاانحوه ، یرزشکل ار مد
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 .می کشدبه تصویر را کنترلی  ترمینال هایل تصاایر نیز طریقه ز شکل هایار مد
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تنظیم ای یک پتانسیومتر بر ،ایله ل ریجیتادجی ویک خرل، یجیتاورودی دپنج  ،نجریاژ و لتاگ وآنالوورودی یک دارای  ACS150 یودرا
 نیز flash drop توسطد دارد جوویو دراین روی اکه بر ی ه بر کی پدوعال .می باشد Flash drop لتصاای ابررت ورودی یک پوو سرعت 
 یگر کپی کنید.دیو درابه یک را  پارامترهایش نمایید یا مجموعه ایررا ومتر رایر پادمقا، کنیدا سترسی پیددیو درا پارامترهاینید به امی تو

Flash drop  افزارهای م با نری توانید می شود و مصل وبه کامپیترdrive window یا drive PM  مانی کهز .مدیریت کندپارامترها را 

Flash drop  دیو قطع شودراتغذیه و باشد ش یو خامودراباید می شود صل ویو درابه. 
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 یمترراپاهای ه ومعرفی گر
 

ول ست. جداه ی دادجاد خورا در خاصی پارامترهای  ،هوگر هر .ستاشده ی سته بندد ،صلیاه وچندین گردر  ACS 150 یوپارامترهای درا
 .معرفی می کندپارامترها را صلی های اه وگر، یرز

 

 گروه پارامترها توضیح
مقادیر ولتاژ، جریان، توان، سرعت و... مربوط به درایو را می توان در پارامترهای این گروه  -پارامترهای نمایشی

 مشاهده نمود.
01 

وضعیت آخرین فالت درایو در این گروه نگهداری می شود. مقادیر ولتاژ، جریان، فرکانس و... در  -ت هاتاریخچه فال
 زمان وقوع فالت، در این گروه قابل مشاهده است.

04 

پارامترهای این گروه مشخص می کند که فرمان های استارت، توقف و جهت چرخش از کدام ورودی ها دریافت می 
 شود )مرجع فرمان(.

10 

 11 مشخص می کند.را مرجع تعیین سرعت 

 12 سرعت ها را معرفی می کند.

 13 پارامترهای مربوط به ورودی های آنالوگ

 14 پارامترهای مربوط به رله خروجی

 16 پارامترهای کنترل سیستم

 DI 5 18قطار پالس ورودی از طریق ورودی دیجیتالی 

 20 محدودیت ها

 21 رروش استارت و توقف موتو

 22 تعریف شتاب های مثبت و منفی

 25 سرعت های بحرانی

 26 پارامترهای کنترل موتور

 30 رموتوو یو دراحفاظت پارامترهای 

 31 ری استارت فالت ها به صورت اتوماتیک

 Supervision 32پارامترهای نظارتی 

 33 اطالعات درایو

 34 پارامترهای مربوط به پال کی پد

 40 1فرایند  PIDپارامترهای 

 99 و پارامترهای موتور Start-upپارمترهای راه اندازی 

 

 با کی پدر چگونگی کا
 LOC/REM کلیداز یک پتانسیومتر می باشد. و کلید د شت عده ،LCD یک صفحهدارای  ACS 150 یوروی درا برد پانل صفحه کلید موجو

در  .ده می شودستفاا ،کنیمدر یو صال های ورودی دراطریق ترمینااز یا و یو ی درارا از روتوقف رت و ستان افرما بخواهیمقعی که اموای بر
متوقف ر را موتوان می تو STOP نگربا کلید قرمز ورد و آ دربه حرکت ر را موتوان می تو start نگر سیله کلید سبزوبه ، Localحالت 

 .ستاپذیر ن مکااکی پد روی  یگردطریق یک کلید از  همر تغییر جهت چرخش موتو .دنمو
 .ستایو قابل تنظیم روی درابا پتانسیومتر  ،Local حالتدر سرعت حرکت 
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سرعت  همچنینر و جهش چرخش موتو ،توقفن فرما ،حرکتن فرماان یو می تول های ورودی دراترمینااز ه دستفاابا ، Remote حالتدر 
 کلیدو  ENTER/MENU کلید همچنینو کلید جهت پایین  ،جهت باال کلیدد دارد. جووپانل کی پد روی یگر دکلید  رچها .دتعیین نمورا 

EXIT/RESET. 
ای نیز بر EXIT/RESET کلید .ده می شودستفاامتر راپاات در تغییردن نمو save ایبرو  MENU بهای ورود بر ENTER/MENU کلیداز 
 .رودمی ر یو به کاهای درافالت دن ست نموای ریبرو منو وج از خر

 حالت در .دگرفته می شور متر به کاراخل پاار دامقد کاهشیش یا افزای ابرپارامترها و حرکت بین ای پایین نیز برو باال جهت ی کلیدها
Local ،د داردبررش سرعت نیز کاهکاو یش افزای اپایین برو جهت باال های کلید. 

 رتخط پایین صفحه عبا درتا  دهیدر فشارا  MENU لیدک، یودراصفحه نمایشگر پانل ، در می کنیدار ربرقرا یو ر درالین باای اوقتی برو
MENU  رتگر عباا .کنید مشاهدهرا MENU کلید ، نیامدEXIT  رتبزنید تا عبار چند بارا MENU دد.گر ظاهر 

 .دمی شون نمایا PArSرت عبا دهیدر فشارا گر کلید سمت پایین دد. امی گر ظاهرسط صفحه پانل در و rEF رتعبا
 

 
 

ار شما قرر ختیادر ایو دراسریع ازی نداه ای رابرادی از پارامترها را می شوید که تعد PArS وارد ،دهیدر فشارا  MENU گر کلیدات ین حالدر ا
 .می کنید مشاهدهرا  PArCh رتعبان آاز پس و  PArL رتعبا، دهیدر فشارا کلید سمت پایین ، MENU کلیدر فشاون گر بداما ا .دهدمی 

PArL  ببینیدرا یو د در دراموجوس سترپارامترهای در دکه تمامی  دهدمی ن را مکااین ابه شما. PArCh  هان آار یی که مقدپارامترهافقط 
 .ستایش ایروقابل و  دهدمی ن نشارا ست اه شده دادتغییر 

جهت ی کلیدهابا  .می شویدترها پارام وارد بزنیدرا  MENU کلید ،PArL گزینهروی می کنیم. بر ب نتخارا ا PArL ما گزینه ،راهنماین در ا
دی عدار یک مقد .دهیدر فشارا  MENU ه کلیدربادوسیدید رکه د نظر خورد مو مترراپاروی بر  ،حرکت کنیدپارامترها بین در  ،باال یا پایین

 گر کلیدا .دهید اهشکیش یا افزد را این عدار امقد ،پایینو سمت باال ی کلیدهابا . دهدمی ن نشارا متر راپاای که محتود می شو ظاهر
MENU  جدیدد عدار مقد ،دهیدر فشارا save گر کلیدالی دد. ومی گر EXIT  جدیدار مقد ،دهیدر فشارا save رج متر خاراپادد و از نمی گر
 .می شوید
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 01پارامترهای گروه 
 دریگر های دمتغیرری از بسیاگ ورودی و آنالو ژلتا، وPID یردمقا، یوی دراماد ،رتقد ،سرعت ،فرکانسن، جریاژ، لتاهای ویر متغیردمقا

 .دیش نموایررا و آن هاان نمی توو  هستندندنی افقط خو ،ه یکوگرپارامترهای  .ستا مشاهدهقابل ، ه یکوگرپارامترهای 
 

 پارامتر توضیح
 0101 جهت چرخشای یا منفی بر + ه با یک عالمتامرر هسرعت موتو
 RPM 0102)) رسرعت موتو
 0103 (Hz) یودراجی ورفرکانس خ

 0104 (A) یودراجی وخرن جریا
 0105 یو )%(دراجی وخرور گشتا

 0106 (Kw) یودراجی وخررت قد
 0107 (v) یودراخل دا dc سباژ لتاو
 0109 (v) یودراجی وخرژ لتاو
 igbt 0110 یماد

 0111 دهد.می ن نشارا  REF1 مرجع فرکانس
 0112 .دهدمی ن نشارا  REF2 مرجع فرکانس

 EXT2 0113 یا EXT1 یا Local -حالت حاضرل در کنتر
ین کانتر صفر می دهید ا رفشاهم  بارا  down و up کلیدهایگرا پارامتردهین مادر ز -)ساعت( یود دراکررکات مد
 دد.گر

0114 

ین کانتر هید اد رفشاهم  بارا  down و up کلیدهایگرا پارامتردهین مادر ز -(Kwh) یودراشده ف مصران توار مقد
 دد.صفر می گر

0115 

 AI1 0120 گآنالوار ورودی مقد %
 0121 .دهدمی ن نشارا کی پد روی پتانسیومتر ار مقد %

 0126 دهد.می ن نشارا  PID1 جی کنترلروخر
 0128 دهد.می ن نشارا  PID1 کنترلرای بر set point ارمقد
 0130 دهد.می ن نشارا  PID1 کنترلرای فیدبک برار مقد
 0132 دهد.می ن نشارا  PID1 کنترلراف در نحرار امقد

VAR1 0137 صفحه نمایشگرن دادن روی نشاای بر 
VAR2 0138 صفحه نمایشگرن دادن روی نشاای بر 
VAR3 0139 صفحه نمایشگرن دادن روی نشاای بر 

 خواهد شد.مشخص  34 پارامترهایه وگردر  0139و  0138، 0137پارامترهای 

 0140 نیستدن ست نموری قابل  – یود دراکرراکت مد
 0141 (Mwh) یودراشده توسط ف مصران توار مقد
 0142 ن(حد میلیو)وا – رموتور محوهای چرخش اد تعد
 Hi 0143)یو)دن درابوار برقدن مات زمد
 0144 (Lo) یودن درابوار برقدن مات زمد
 0160 پالسر قطاورودی  DI 5= می دهد. ننشادن فر یا یک بونظر صرا از  DI 5 تا DI 1 لیجیتاورودی های دضعیت و
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 0161 . دهد می نشان را پالس قطار ورودی پالس تعداد
 0162 دهد.می ن نشاای را له رجی وضعیت خرو
 

 04  هوگرپارامترهای 
 مشاهدهآخرین فالت ع قون وما.. را در ز.وفرکانس  ،نجریا ،ژلتاوضعیت و ،یوای دراه بردفتاق اتفاانید آخرین سه فالت امی تو 04در گروه 

 .نمایید
 

 پارامتر توضیح
 0401 یودراآخرین فالت 

 0402 فالت.ع قوویخ ریا تارد آخرین فالت می گذاز یی که اد روزهاتعد
 0403 فالتع قووآخرین فالت یا ساعت از شده ی سپری ساعتهاوقایق اد دتعد

 0404 (RPM) فالتع قون ومار در زسرعت موتو
 0405 (Hz) فالتع قون ومادر زیو دراجی وفرکانس خر

 0406 (v) فالتع قون ومادر ز dc سباژ لتاو
 0407 (A) فالتع قون ومادر زیو دراجی وخرن جریا

 0408 فالتع قون ومادر زیو دراجی وخرور %گشتا
 0409 فالتع قواز ویو قبل دراضعیت و

 0412 یودرایکی به آخرین فالت 
 0413 یودرارین فالت تا به آخدو
 0414 آخرین فالتع قون ومادر ز DI 5 تا DI 1 ورودی هایضعیت و
 

 10 هوگرپارامترهای 
ن های تعیین می کنید که فرما، هوین گراز پارامترهای اه دستفاابا  .دتنظیم نموان می تو 10 هوگرپارامترهای توسط را یو ن درامرجع فرما

 دد.می گرل عمااچه طریقی از ر جهت چرخش موتو و توقف ،رتستاا
 DI 1 یجیتالیورودی های دسیله وبه  این کهکنید یا ل کنتر Direction و start ،Stop کی پد یعنیی کلیدهاطریق را از یو درانید امی تو

 .دشوم نجار این کاا DI 5 تا
 ست.ا EXT1همانند نیز  EXT2 نبه مرجع فرماط مربوت تنظیما

  

 پارامتر توضیح
 اب نشده است= انتخ0

1001 
 EXT1 نمرجع فرما

د. همچنین تعیین می شو 1003 مترراپادر  جهت چرخش نیز .رودمی ر توقف به کارت و ستاای ابر DI 1 ورودی 1=
 ست.د استگررا 1003 مترراپادر  Request تنظیم

 مترراپا این حالتد. در وه می شدستفاد اچپگر و دستگررا ایبر DI 2. و ورودیتوقف  ،رتستاای ابر DI 1 ورودی 2=
 تنظیم کنید. Request روی باید را 1003

، کندد یجاانده رویک پالس با لبه مثبت باال  DI 1 ورودی گراین حالت ار دهید، در اقر 1 حالترا در  DI 2 ورودی 3=
 شد. خواهدقف متور موتو، کندد یجاا ندهرویک پالس با لبه پایین  DI 2 ورودیچنانچه د و می شورت ستاا رموتو

 د.بود خواهد ستگررا Requestهمچنین  د وتنظیم می شو 1003 مترراپادر جهت چرخش 

 دربه حرکت ر کند موتود یجاانده روپالس با لبه باال  یک DI 1 ورودیگر ا DI 2=1 کنیدل فعارا  DI 2 ورودی 4=
جهت چرخش  DI 3 ورودیشد.  خواهدقف متور نده( موتورو)لبه پایین  ددگرل غیرفعا DI 2 ورودی گرا آمد.خواهد 

1001 
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ل غیرفعا DI 2 مانی کهدر ز د.تنظیم شو Request رویین حالت باید بر در ا 1003 مترراتعیین می کند. پار را موتو
 د.کر نخواهدعمل ، کی پد پانلروی  Stop و start کلیدهایست ا

 نمرجع فرما
EXT1 

و  DI 1 از ورودینده رویک پالس با لبه باال د ستگررا چرخشای بر. دشول فعا DI 3ا ورودی بتدروش، این در ا 5=
 ورودیست اکافی ر، توقف موتوای بر د.گرفته می شور به کا DI 2 از ورودینده رویک پالس با لبه باال د، چپگرای بر

DI 3  رویین حالت باید در ا 1003 مترراکنید. پال غیرفعارا Request دد.تنظیم گر 

و توقف  ،رتستاای ابر، ستل افعا EXT1 مانی کهز ، درکی پدروی جهت چرخش و  stop و start از کلیدهای 8=
 دد.ه می گردستفا، اچرخش جهتب نتخاا

 و DI 1 دو وردی هرمانی که ز دد.ه می گردستفاا ،تعیین جهت چرخشو حرکت ای بر DI 2 و DI 1 کلیداز دو  9=
DI 2 نشدل یم. به تنهایی فعادارتوقف ن افرم، هستند صفر یا یک همزمانر به طو DI 1 به د و ستگررا باعث حرکت

 تنظیم کنید. Request را روی 1003 مترراپاار مقد دد.می گرد باعث حرکت چپگر DI 2ن شدل تنهایی فعا

 1002 ست.ا 1001 مترراپا در EXT1همانند ت، تنظیم می کند. تنظیمارا  EXT2 نمرجع فرما
 Request=3 1003      دچپگر 2=     دستگررا 1=، رجهت چرخش موتو

 DI 5 1010 تا DI 1 ورودی هایبین از  Jog نفرماای برب ورودی نتخاا
 

 11 هوگرپارامترهای 
 دد.تعیین می گر 11 هوگرپارامترهای توسط ، یوای دراسرعت برب نتخاامرجع 

 

 پارامتر توضیح

 تعیین می کند.را  Local حالتدر مرجع فرکانس ع نو

1= REF1(Hz) 
2=REF 2(%) 

1101 

 EXT2 و EXT1 نمرجع فرمادو بین ب نتخاروش ا

1102 

EXT1=0 دد.گرب نتخاا 

 DI 5 تا DI 1 لیجیتااز ورودی های دبا یکی  EXT2 و EXT1 بینب نتخاا 5 = تا 1
EXT2 =7 

 سمعکورت به صو DI 5 تا DI 1 از ورودی هایبا یکی  EXT2 و EXT1 بینب نتخاا 5- = تا 1-

 External REF1 حالتدر مرجع فرکانس ب نتخاا

1103 

 د.شول طریق کی پد سرعت کنتراز  0=

 د.شول سرعت کنتر AI 1 گآنالوورودی طریق از  1=

 د.پانل کی پد تعیین شوروی سیله پتانسیومتر وسرعت به  2=

 د.گرفته شور به کا Joystick به شکل یک AI 1 گآنالوورودی  3=

روی  Stop کلیدد. ه شودستفااش سرعت مرجع هکاای بر DI 4 و از ورودییش سرعت افزای ابر DI 3 از وروی 5=
 د.ه شودستفاافرکانس مرجع  ارمقددن صفرنمو ایکی پد بر

 د.تعیین می شو 2205 متررانیز توسط پا بشتا

، یودراتوسط ، مرجع سرعتد. شوه دستفااش سرعت هکاا بر DI 4 و ازیش سرعت افزای ابر DI 3 از ورودی 6=
 د.می شواری نگهد

ار مقدان می تو Stop با کلیدد. ه شودستفاا ش سرعتهکاای بر DI 4 و ازیش سرعت افزای ابر DI 3 از ورودی 11=
 د.صفر نمورا سرعت 

-%REF=AI1%+ POT پتانسیومتر اره مقدوبه عال AI 1 گآنالوع ورودی ست با مجموابرامرجع سرعت بر 14=

50% 
 %REF=AI1%+50% -POT پتانسیومترار مقدو  AI 1 گآنالوورودی ست با تفاضل ابر امرجع سرعت بر 16=
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 ورودیپالس ر ست با فرکانس قطاابرامرجع فرکانس بر 32=

 REF1 1104 ایبرار قل مقداحد

 REF1 1105 ایبرار کثر مقداحد

 External REF2 1106 حالتدر مرجع فرکانس ب نتخاا

 REF1 1107 ایبرار قل مقداحد

 REF2 1108 ایبرار کثر مقداحد

 تعیین می کند.را  Local حالتدر سرعت ب نتخاامرجع 
 دشول سرعت توسط پتانسیومتر کنتر 0=
 دشول سرعت توسط کی پد کنتر 1=

1109 

 

 12 هوگرپارامترهای 
 .ده تنظیم نمووین گران در امی توای پله های یر سرعت داه مقامرهبه ل را یجیتاورودی های دتوسط ای پله های سرعت ب نتخاروش ا

 

 پارامتر توضیح
گر است. ا 0=1201 مترراپاار مقد وند اتنظیم نشده ، فرکانسب نتخاای ابرام از ورودی ها یچ کدض، هحالت پیش فردر

د نند فرکانس موجواقط می توف، به تنهاییام ر کده DI 5 تا DI 1 ورودی های ار دهید،قر 5 یک تارا متر راین پاار امقد
 DI 3 ورودیسیله وبه ار دهید. قر 3 رویبر را  1201مترراپاار شما مقدل مثار کنند. به طوب نتخارا ا 1202 مترراپا در

 10 تا 7 بینادی عدرا روی ا 1201 مترراپاار کنید. چنانچه مقدب نتخاا را 1202 مترراپاد در نید سرعت موجوامی تو
ار دارد قر 1204 تا 1202در پارامترهای فرکانس که  3 نیدامی تول یجیتااز ورودی های دتا دو سیله وبه  ،تنظیم کنید

ب نتخاای ابر DI 4 و DI 3 ل های ورودیترمیناار دهید قر 9 روی را 1201 مترراگر پال امثار کنید. به طوب نتخارا ا
 فت.ر خواهد ربکا، سه فرکانس

1201 

فت هنید امی تول یجیتااز ورودی های دتوسط سه تا ار دهید، قر 13 و 12 ادعدروی ابر را  1201 مترراپاار گر مقدا
 نمایید.ب نتخارا اتنظیم شده  1208تا  1202 در پارامترهایکه ای سرعت پله 

 1202 1 ایسرعت پله 

 1203 2 ایسرعت پله 

 1204 3 ایسرعت پله 

 1205 4 ایسرعت پله 

 1206 5 ایسرعت پله 

 1207 6 ایرعت پله س

 1208 7 ایسرعت پله 

 

 13 هوگرپارامترهای 
 د.ه می شودستفاگ اآنالوورودی تنظیم ای بر 13 هوگراز پارامترهای 

 

 پارامتر توضیح
 AI1 1301 گآنالوار ورودی قل مقدا% حد

 AI1 1302 گآنالوار ورودی کثر مقدا%حد

 1303 گآنالوورودی به فیلتر ط مانی مربوزثابت 
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 14 هوگرپارامترهای 
 ده مشخص نمووین گران در امی تورا حی وله خرد رعملکر

 

 پارامتر توضیح
دارد. مشخصی د عملکرام، ر کدهکه  کنیدب نتخاانید امی تورا  33 بین صفر تاادی عد، اRelay1 جیوله خررتعریف 
ن دادن نشاای گر برو انمایید ب نتخارا ا 4 دعدرود. می ر فالت به کام عالای ابر Relay1 جیوله خررگر ل امثار به طو

 تنظیم کنید.را  1 دعدرود می ر یو به کادن دراه بودضعیت آماو
1401 

 Relay1 1404 جیوله خررصل در وتاخیر 

 Relay1 1405 جیوله خررقطع در تاخیر 

 

 16 هوگرپارامترهای 
یگر دچند گزینه و  ،ئمیداحافظه دن پارامترها در نمو save ،پارامترهاسی به ستردسطح رد، به پسوط مربوت تنظیما ،از پارامترهاه وین گردر ا
 .ار داردقر
 

 پارامتر توضیح
 یناکنید. ب نتخا، ایودن درانمو Enableای نید برامی تواز ورودی ها را یکی 

1601 

 هارمو، هیودرایعنی ار دارد. صفر قرروی بر ض پیش فرر متر به طوراپا

Enable ماارد. اندن شدل فعاای جی بررخال یک سیگنال عماابه زی انیو ست ا 

 ورودییک ان به عنو DI 4 ورودیتنظیم کنید  4 ل رویمثار بطون را آار گر مقدا

Enable فت.ر خواهد ربه کا 

 بهوارد نا اد فراسترسی ی از دجلوگیردن پارامترها و قفل نمور به منظو
1602 

 دد.تنظیم می گر Locked=0 رویبر ، یوپارامترهای درا

 1603 ردپسو

 برض حالت پیش فرها. در فالت دن ست نموای ری برل یجیتاورودی دیک ب نتخاا

1604 

 مااست می شوند. ری طریق کی پد از فقط ها یعنی فالت ار دارد صفر قرروی 

 DI 5تا  DI 1 از ورودی هایبا یکی ار دهید، قر 5 تا 1 بینادی عداگر ا

 ها رانید فالت اطریق کی پد نیز می تون از مزماد، هست نمورا ری فالت  انمی تو

 ست کند.ری 

 کلیدان می توی مترراپات تنظیمارت یا به صول یجیتاورودی های دطریق از 
1606 

Local/Remote  د.نمول غیرفعاو خت اندر اکارا از کی پد روی 

ت که تنظیمار ر بارود. همی ر به کا یودرائمی داحافظه پارامترها در دن نمو save ربه منظوو ست امهم ، مترراین پاا
 ار دهید.قر yes رویبر را متر راین پار اکنید یکباش خامورا یو دراینکه از اقبل دهید تغییر می را یو درا

1607 

لیست و یست کوتاه لد در موجوپارامترهای  تمامیض، حالت پیش فردر تنظیم می نماید. پارامترها را سترسی به دسطح 
 نمایید.مشاهده نید امی تورا بلند 

1611 
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 18 هوگرپارامترهای 
ورودی پالس ر قطات تنظیماای بر 18 هوگرپارامترهای  .دگرفته شور به کا، پالسر قطاای ورودی ند برامی تو (DI 5) لیجیتااز ورودی دیکی 
 .رودمی ر به کا

 

 پارامتر توضیح
 1801 رود.می ر به کا پالسر قطاان ورودی به عنو DI 5 مانی که، زپالسر قطاورودی قل فرکانس احد

 1802 د.تعریف می شو، پالسر قطاان ورودی به عنو DI 5 مانی که، زپالسر قطاورودی کثر فرکانس احد

 1803 ورودیفیلتر ای مانی برزثابت 

 

 20 هوگرپارامترهای 
 .ستانظر گرفته شده .. در .وفرکانس  ،ژلتان و وجریادن نموود محدر متر به منظوراچند پا ،هوین گردر ا
 

 پارامتر توضیح
 2003 زجی مجاوخرن کثر جریااحد

مانی که زما اید. دارنگه ل فعارا متر راپا ین، اه نمی کنیددستفاامت ترمز ومقااز گر ا dcس.باژ لتاوضافه ی اخطال کنتر
 کنید.ل غیرفعاا رمتر راپا یند اه می شودستفا، امت ترمزومقااز 

2005 

 2006 ژلتاوش هکای خطال کنتر

 2007 یودراجی وقل فرکانس خراحد

 2008 یودراجی وکثر فرکانس خراحد

 2020 جیرمت ترمز خاوخلی یا مقادامت ترمز ومقااز ه دستفاا

 

 21 هوگرپارامترهای 
 21 پارامترهایه وگر.. را در .ور وگشتاان جبر ،اریضطراف توق، روش dc نجریاروش ترمز به ر، توقف موتور، روش موتون شدرت ستاروش ا
 .نید تنظیم نماییدامی تو

 

 پارامتر توضیح
 یش سرعتافزامپ از ره دستفاابا ر موتورت ستاا 1=

2101 

 dc ترمزاز ه دستفاابا رت ستاا 2=

 dc ترمزاز ه دستفاابا رت ستاا 4=

 ومتوقف رهای موتوای برروش ین ا -رنه موتوزاداآرت ستاا 6=

 دارد.یی راکادش، گرل حارهای درموتو

 د دارد.بررکال دوران، حارهای درموتو اینیز برروش ین ور اگشتاان ه جبرامرهبه ر نه موتوزاداآرت ستاا 7=

 نهزاداآرت به صور توقف موتو 1=
 Ramp روشتوقف به  2=

2102 
 رتوقف موتوروش 

 2103 رتستادر ا dc نیق جریارتزن مات زمد

 2104 توقفن مادر ز dc ترمزدن نمول فعا

 2106 رنامی موتون نسبت به جریا dc ترمزن % جریا

 2107 توقفن مادر ز dc ترمزن مات زمد

 مانی کهد و در زجابه جایی شو Remote و Local حالتی که بین، در فع فالتاز رپس ر موتورت ستای از اجلوگیر

EXT1EXT2 د.جا به جا شو 
2108 
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 Emergency Stop 2109 ان ورودیبه عنوورودی یک دن عریف نموت

 2110 رتستاور در اگشتاان جبرای جی بروخرن کثر جریاا% حد

 zero speed 2112 به سرعتط تاخیر مربو

 

 22 هوگرپارامترهای 
 .تنظیم نمایید 22 هوگررا در ش سرعت( هیش یا کاافزخ ا)نرب به شتاط مربوپارامترهای 

 

 رامترپا توضیح
 2201 تعریف کنید 2 بشتاخ نرو 1 بشتاخ بین نرب نتخاای ابراز ورودی ها را نید یکی امتر می توراین پادر ا

 2202 1 مثبتب شتا 1 – یش سرعتافزن امات زمد

 2203 1 منفیب شتا 1 – ش سرعتهکان مات زمد

 2204 ست.امناسب دها بررکا کثرای ابر، شکل sمنحنی  -شکل s خطی یا – بشکل منحنی شتاع نوب نتخاا

 2205 )2 یش سرعتافز)امثبت ب شتان مات زمد

 2206 )2 ش سرعتهمنفی )کاب شتان مات زمد

 2207 شکل s خطی یا 2- منفیو مثبت ب شکل منحنی شتا

 2208 دد.گرل فعا Emergency step ورودیمانی که ، زش سرعتهکان مات زمد

 

 
 
 

 25 هوگرپارامترهای 
و نی )ممنوعه( می نامند ابحرهای سرعت را  هاین سرعت اسرعت باقی بماند. ن آدر نباید ، یا ماشینر ستند که موتوه هاکانس فراز بعضی 

 .تعریف می شوند 25 هوگردر 
 

 پارامتر توضیح
 2501 نیابحرهای سرعت دن نمول یا غیرفعال فعا

 2502 1 نیاه پایین باند فرکانس بحرودمحد

 2503 1 نیافرکانس بحرباند ی ه باالودمحد
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 2504 2 نیاه پایین باند فرکانس بحرودمحد

 2505 2 نیاباند فرکانس بحری ه باالودمحد

 2506 3 نیاه پایین باند فرکانس بحرودمحد

 2507 3 نیاباند فرکانس بحری ه باالودمحد

 

 26 هوگرپارامترهای 
 .تنظیم نمایید 26 هوگرژ را درلتاان وجبرو فرکانس کریر  ،شلغزان مرتبط با جبرپارامترهای 

 

 پارامتر توضیح
 2601 فلوزی حالت بهینه سادن نمول یا غیرفعال فعا

 v/f 2603 کم منحنیهای سرعت ژ در لتاان وجبرار مقد

 2604 دد.صفر می گرژ، لتاان وجبرار مقدن، آدر %فرکانسی که 

رهای باای بر square عنوهای منحنی  ،نقالهار ثل نوثابت مور با گشتارهای باای خطی برهای منحنی  v/f- منحنیع نو
 دد.گر بنتخاافن و متغیر مثل پمپ ور با گشتا

2605 

 igbt 2606فرکانس سوئیچینگ کریر

کم می را فرکانس کریر ، توماتیکا ریو به طود دراشوداغ  igbt گرا -فرکانس سوئیچینگل حالت کنتردن نمول فعا
 کند.

2607 

 2608 (slip) تسرعش لغزان جبرخ نر

 2609 و...یش فرکانس کریرافزابا ر ش نویز موتوهحالت کادن نمول فعا

 2619 دمی شوی جلوگیر dc سباژ لتان وشدد یاو زکم از dcس باژ لتاوثابت کننده د عملکردن نمول با فعا

 

 
 

 30 هوگرپارامترهای 
 دد.تنظیم می گر 30 هوگرر، در موتوو یو دراحفاظتی پارامترهای 

 

 پارامتر توضیح
 3001 3021مترراپا AI1- گآنالون ورودی قطع شدن مادرزیو د دراعملکر

 3003 1 جیرفالت خاای برل یجیتااز ورودی های دتعریف یکی 

 3004 2 جیرفالت خاای برل یجیتااز ورودی های دتعریف یکی 

 3005 رتی موتوارحرر ضافه بااحفاظت دن نمول فعا

 3006 ئمیداحالت ی ماد 63% بهر موتوی مان دسیدن رمات زمد
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 دد.تعریف می گرر، موتور منحنی با، مترراین سه پااتوسط 
3007 
3008 
3009 

 STALL 3010 یبر خطاابردر یو د دراعملکر

 STALL 3011 یخطاای فرکانس بردن نموودمحد

 STALL 3012 دعملکرن مات زمد

 3013 رباون بدر یا موتور ش باهفالت کاد عملکردن نمول فعا

 3014 رش باهکاد عملکرای برن مات زمد

 3015 رش باهکاد عملکرای منخنی برب نتخاا

 3016 ز ورودیقطع فای خطارد مودر یو د دراعملکر

 3017 فالتارت بر ابردر حفاظت دن نمول فعا

 3021 فالتم عالای ابر AI1 گآنالوار ورودی قل مقدا% حد

 3023 یوق درابرهای جی وخرورودی و سیم کشی در شتباه ی اخطادن نمول فعا

 

 31 هوگرپارامترهای 
م نیست هافر ،هان مازبرخی در ستی دست ن ری مکا، اهادبرربرخی کاد. در ست نموری توماتیک نیز رت ابه صوان می تورا یو های درافالت 
 دد.می گرب نتخاا ،توماتیکاست ری ین ابنابر

 

 پارامتر توضیح
 3101 توماتیکاست ار ری تکرت فعااد دتعد

 3102 یبعدی خطاع قوویک خطا تا ع قووبین ز مجان مات زمد

 3103 توماتیکاست در ری تاخیر ن مات زمد

 3104 نضافه جریاافالت ای توماتیک براست دن ری نمول فعا

 3105 ژلتاوضافه افالت ای توماتیک براست دن ری نمول فعا

 3106 ژلتاوش هفالت کاای توماتیک براست دن ری نمول فعا

 AI1 3107 گآنالون ورودی قطع شدی خطاای توماتیک براست دن ری نمول فعا

 3108 2 و 1 جیرخاهای فالت ای توماتیک براست دن ری نمول یا غیرفعال فعا

 

 32 هوگرپارامترهای 
م نجارا اعملی و مشخص کند ای را ه ودمحد ،یگرب دانتخامتر قابل رایک پاای ند براتو که مید دارد جووه وین گردر اتی رمتر نظاراچند پا
 دهد.

 

 پارامتر توضیح
 3201 01 هوگرهای بین متغیراز لین متغیرب اونتخاا

 3202 3201 مترراپاای حد پایین بردن تعیین نمو

 3203 3201 مترراپاای حد باال بردن تعیین نمو

 3204 01 هوگرهای بین متغیراز مین متغیرب دونتخاا

 3205 3204 مترراپاای حد پایین بردن ن نموتعیی

 3206 3204 مترراپاای حد باال بردن تعیین نمو

 3207 01 هوگرهای بین متغیراز سومین متغیرب نتخاا

 3208 3207 مترراپاای حد پایین بردن تعیین نمو
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 3209 3207 مترراپاای حد باال بردن تعیین نمو

 

 34 هوگرپارامترهای 
 .تنظیم نمایید 34 هوگردر نید امی توراصفحه نمایش روی بر  هامتغیرترها و پارامنحوه نمایش 

 

 پارامتر توضیح
 صفحه نمایشگرن در ه شدن دادنشاای بر 01 هوگراز پارامترهای تعیین یکی 

 د.ه می شودادیو نمایش دراجی وخر یعنی فرکانس 0103 مترراکنید پاب نتخارا ا 103 دعدل مثار گر به طوا -یودرا
3401 

 3402 تنظیم شد 3401 مترراپادر که ای ورودی برار قل مقداحد

 3403 تنظیم شد 3401 مترراپادر که ای ورودی برار کثر مقداحد

 3404 3401 ارفرمت نمایش مقد

 3405 3401 ارنمایش مقدای ه بردستفارد احد مووا

 

 40 هوگرپارامترهای 
 .یش نماییدایرو وجو و جست  40 پارامترهایه وگررا در  PID به کنترلرط مربوپارامترهای 

 

 پارامتر توضیح
 4001 تناسبی PID– کنترلرای ضریب بهره بر

 PID 4002 کنترلرای برال نتگرن امات زمد

 PID 4003 کنترلرای مشتق برن مات زمد

 4004 مانی فیلتر مشتقیزثابت 

 4005 یته خطارپالدن نموس معکو

 PID 4006 کنترلرای حد بروا

 4007 نمایشای بری بندس مقیا

 PID 4008 قعی کنترلرار وامقداز  0% تعیین

 PID 4009 قعی کنترلرار وامقداز  100% تعیین

 set point دن ورودیمشخص نمو

4010 

 ددیافت می گردرکی پد از  set point ارمقد0=

 AI1 ازورودی set point ارمقد 1=

 کی پد توسط پتانسیومتر set point ارمقد 2=

 دتعیین شو 4011 مترراتوسط پا set point ارمقد 19=

 ست.ا set point ارمقدورودی، پالس ر قطاار مقد 32=

 4011 خلیدا set point انتعیین یک متغیر به عنو

 set point 4012 ارقل مقداحد

 set point 4013 ارکثر مقداحد

 PID کنترلرای فید بک برب نتخاا

4014 

 دد.تعریف می گر 4016 مترراپادر که  ACT1 فیدبک 1=

 (ACT1-ACT2) ست.ا ACT2 و ACT1 حاصل تفاضل، فید بک 2=

ACT2 د.تعریف می شو 4017 مترراتوسط پا 

 ACT2 و ACT1 عمجمو 3=
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 4015 فید بکار مقددن بر نمواچند بر

 AI1 ورودی 1=

4016 
ACT1 

 کی پدروی پتانسیو متر  2=

 یودراجی وخرن جریاار مقد 3=

 یودراجی وخرور گشتاار مقد 4=

 یودراجی وخران توار مقد 5=

 4017 4016مترراپا همانند
ACT2 

 ACT1 4018 ایبرار قل مقداحد

 ACT1 4019 ایبرار کثر مقداحد

 ACT2 4020 ایبرار قل مقداحد

 ACT2 4021 ایبرار کثر مقداحد

 Sleep حالتدن نمول فعاای برورودی یک ب نتخاا

 DI5 تا DI1 ورودی های 5= تا1 4022

 د.تنظیم می شو 4025 یا 4023 پارامترهایکه توسط ار یک مقد 7=

 sleep 4023 حالتدن نمول فعاای تعیین سطح بر

 sleep 4024 حالتدن نمول فعادر تاخیر 

 wake –up 4025 حالتدن نمول فعاای تعیین یک سطح بر

 wake –up 4026 حالتن شدل فعادر تاخیر 

 

 99 هوگرپارامترهای 
 کنید.وارد  99 هوگررا در  start-up بهط مربوپارامترهای 

 

 پارامتر توضیح
 9902 یود درابررکاع نوب نتخاا

 9905 رنامی موتوژ لتاو

 9906 رنامی موتون جریا

 9907 رفرکانس نامی موتو

 9908 نامیر بار در سرعت موتو

 9909 رنامی موتوان تو

 

Save دننمو: 
 save،یودرائمی داحافظه پارامترها، در یر جدید دکنید تا مقال فعاا و جررا ا 1607 مترراباید پار یکبا ،یددادتغییر پارامترها را یر دینکه مقااز اپس 

ات تغییرد و می شور با ،ویدراحافظه در  ،اتتغییراز قبل  ،پارامترهایر دمقا ،صل کنیدو وقطع را یو دراقتی تغذیه و ،رتین صواغیر در  .دشو
 .فتر خواهدست از دشما 


