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 مقدمه
ساخت  Acs310 و Acs355 و Acs350 یاهیودرا

وات کیلو  0.37 بینان ه توودمحددر  ABB شرکت
ار معمولی مثل نورف مصاای بروات کیلو  22 تا

 دد.تولید می گرو... فن ، پمپ، میکسر، نقاله
لقایی ی اارهبا موتور کان مکاا ACS355 یودرا

ی نرباهآر توربا ون سنکری ارهموتوون و آسنکر
 ACS 350 و ACS 310 یما مدلهارا دارد ایمی دا

ون، لقایی آسنکری اارهبا موتور کاای فقط بر
 ست.احی شده اطر
 
 
 
 
 
 
 

 ارفزاسخت 
ه شده ن دادنشا، یرزشکل ، در یودراین الکتریکی ار امد

 ست.ا
دو  Di5 ،تا Di1 لیجیتاورودی د 5 ، داراییودراین ا

 AO گ،الوجی آنویک خر Ai2 و، Ai1 گآنالوورودی 
 رینزیستواتر جیویک خرو  RO ایله رجی ویک خر

DO .می باشد (TO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بگیرید.ر نید بکاامی تووت را ترکیب متفا 4 ی ورودی،اهبه کلیدل یجیتای دیهال ورودتصاای ابر
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 که 9 لترمیناو متصل شده  11 (DCOM) هرشمال به ترمینا 10 (GND) هرشمال ترمینا PNP در روشه می کنید دستفا، ایودراخلی دالت و 24 منبعاز گر ا

 فت.رد اهخور بکای ورودی، اهکلیدای برک مشترل ترمیناان ست به عنوالت و 24+
ی ورودی اهکلیدای برک مشترل ترمیناان به عنو 10 (GND) لترمیناواز صل کنید و 9 (V 24+) لبه ترمینارا  11(DCOM) لترمینا NPN در روش

 ه کنید.دستفاا

 
 

زاد آ 10 و 9 یترمینالهاد و ه می شودستفاایها و ورود DCOM لترمینااز ه می کنید فقط دستفال، ایجیتای دیهاای ورودجی بررلت خاو 24+ منبع تغذیهاز گر ا
 ستند.ه

 د.دهمی ن نشارا  ACS 350 یودراکنترلی ی ترمینالهای گیرار ترتیب قر، یرزشکل 

 
 می باشد. Ai2 و Ai1 گآنالورای دو ورودی ، دایودراین ا

ار قرژ لتاو u رویبر ض پیش فرر بطو Ai1 ورودیست. ن اجریاژ و لتاوحالت دو ورودی در دو ین اتنظیم ای بر، گرفتهار قر 9 لترمینار کنادر که  S1 جامپر
باید ع ورودی، نو یدار دهقر mA رویگر بر را ا Ai1 ورودیبه ط بومر S1 جامپردد. می گر لعما، التو 10- یا 10+ صفر تاژ ورودی لتاو Ai1 یعنی بهدارد 
 میلی آمپر باشد. 20 صفر تااز  dc نجریا

 
 ست.اگرفته ار قرن یا جریا m A رویبر ض، پیش فرر بطو Ai2 ورودیبه ط مربو s1 جامپر
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و شیلد کابلها ل تصاای ابر SCR لد. ترمینادهمی ن نشان را منبع جریاو قطبی دو منبع تغذیه ، به پتانسیومترگ، آنالوی ال ورودی هتصااترتیب ، یری زشکلها
 ود.میرر بکا، ش نویزهکاای بر
 

 
 دد.می گرل عماا Ai گآنالوورودی لت به و 10+بین صفر تا ژ لتا، وبچرخانیدرا گر پتانسیومتر ، اشکل باال سمت چپس ساابر 
، قتی پتانسیومترد. وه نمودستفاس، اجهت معکور در چرخش موتوای بران منفی می توژ لتااز وست. ایر تغیدر لت و 10- لت تاو 10+ بینژ لتا، وسطوشکل در 

قتی پتانسیومتر به ، و ومی چرخدد ستگرر، راموتوو ست امثبت ژ، لتاد ولت چرخانده شوو10+ فقتی به طرو وست اصفر ژورودی لتا، وسط باشددر وقیقا د
 می چرخد.د چپگر رموتود، چرخانده شو، لتو 10- فطر
م اهفرد، جهت چپگرر در حرکت موتون مکا، امنفی باشدن ورودی گر جریاو است د استگرر، راحرکت موتو، مثبت باشدن ورودی، گر جریاام ن هحالت جریادر 

 ست.امیلی آمپر قابل تنظیم  20- تا 20+ ین حالت بینن در اجریادد. ورودی می گر
 یمنیار ابه مدط مربول ین ترمینااست. ام جمپر شده هبه و، بدن، دو آی که ترمینالهاد دارد جوو X1C:STO مبه نال ایک ترمین ACS355 یاهیوروی درابر 

STO ارقتی مدد دارد. وجو، وجدیدی اهیودر دراست که ا STO در معموال دد. قطع می گرر موتوو یو درابین ط تباد و ارمی شول یو غیر فعادد، دراقطع می گر
 دد.ه می گردستفاار این مداری، از اضطراو قع خطر امو
ل تصاای ابر -BRK و +BRK یترمینالهاد. یده می شو، دمت ترمزومقار و موتوی ترمینالهاق ورودی و به برط مربوی ترمینالهارت و قدار مد، یرزشکل در 
 ست.ایو درامت ترمز به ومقا
 

 
 

 ست.ز امناسب نیاان توو م مناسب اهمت ترمز با ومقاد، یازینرسی ابا ی ارهباای ما برات ترمز نیست. مومقال تصاابه ز نیا، نددارینرسی کمی اایی که رهباای بر
 می باشد. ABB standard ویماکرس ساابر ار ین مداست. اه شده ن دادنشا، یرزشکل در آنها د نحوه عملکرو جیها وخرو یها ورودیش راآ
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 ست.ا ABB standard ویماکرس سااجیها بر وخرو یها ورودیش راآض، پیش فرر بطو ACS310, ACS355، ACS550، ACS350 ی،اهیودر درا
 د.ه می شودستفاد استگررا – دچپگرای بر Di2 و از ورودی stop و start ایبر Di1 و از ورودیین ماکردر ا

 بهره گرفت.ان سرعت ثابت می تو 3 بنتخاای ابر Di4 و Di3 از دو ورودیمچنین ه

 

 
 

 د.گرفته می شور بکا 2و1ش سرعت هکاو یش افزخ انردو بین ب نتخاای ام بره Di5 لتایجیورودی د
 ست.اه دستفاون انیز بد Ai2 دد و ورودیتنظیم می گر Ai1 گآنالوورودی یو توسط دراسرعت 

 د.دهمی ن میلی آمپر نشا 20 صفر تاگ آنالون یک جریارت به صورا یو دراجی وفرکانس خر AO گجی آنالووخر
تنظیم ، یودر درافالت )خطا( د جوم وعدن دادن نشاای نیز بر DO رینزیستواجی تروخرو  Fault(-1) فالتد جوم وعدن دادن نشاای بر RO ایله ری جوخر

 ید.دهتغییر را جی وخردو ین د اعملکر، تابلوز نید بر حسب نیاالی شما می تووست اشده 
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 پانلل نترک
پانل بر ل کی پد یا کنترع نودو 

و قابل نصب ، یودراین روی ا
 ست.ی اگیرربکا
 م دارد )نا Basic ه تر کهدساع نو

(Basic control panel  ع نوو
 Assistantپیشرفته تر که 

control panel ست.ا 
ن نشارا پانل دو ین ، ااهشکل این 
 د.دهمی 

 

، پانلهال ین کنتردوی ار هتوسط 
تنظیم را ا همتررانید پاامی تو

ن ا, فایل پشتیباهمترراپا، از نمایید
روی بر را ا همتررایا پاد و یجاا

 منتقل کنید.، یگری داهیودرا
 
 

 Basic پانلل کنتر

 یم.دهتوضیح را  Basic پانلل با کنترر یم کادارقصد ، ین قسمتدر ا
ید. ار دهقر Local و Remot حالترا در دو یو درانید امی تو LOC/REM توسط کلید

به را تغییر جهت چرخش ن یا فرماو توقف و حرکت ن رمافان می تو Local حالتدر 
 ، داد.کی پدی روی اهطریق کلیداز یو درا

 8 هرکه با شمای کلیدرت، ستاای امشخص شده بر 9 هربا شما، تصویردر که ی کلید
تغییر جهت ای شده برن نمایا 7 هرکه با شمای کلیدو توقف ای مشخص شده بر

 Loc رتعبا، نمایشگری باالو سمت چپ در  Local حالتدر ست. ر اموتو چرخش
 د.ه می شون دادنشا

رت عبا، یدار دهقر Remote ضعیترا در ویو درا Loc/REMکلیداز ه دستفااگر با ا
 تغییر می کند. REM به، سمت چپ، صفحهی باال
ل و سریاط تباارطریق از یا و  Di5 تا Di1 لیجیتای دیهاورودتوسط  REM ،حالتدر 

 ید.هبدو.... توقف و حرکت ن فرما، یودرابه نید امی تو، شبکه
 د دارد.جو، وطریق کی پداز تغییر سرعت ن مکاا Local حالتدر 
یا  Ai1 گآنالوی یهاورودطریق از تغییر سرعت  Remote ،یا External حالتدر 

Ai2  دد.م می گراهفر، طریق شبکهاز یا و 
 
 

 
کلید و دو جهت پایین و جهت باال ی اهکلید، از طریق کی پداز ا همترراتغییر پاای بر

Menu/Enter و Exit/Resetا کلیدهبه منوای ورود ه کنید. بردستفاا Menu/Enter 
حرکت بین ای بزنید بررا  Exit/Reset م کلیدها همنووج از خرای گیرید. برر بکارا 
 کلید، آنهان شد save وا همتررابه پاای ورود برو پایین و جهت باال ی اهکلید، اهمنو

Menu/Enter رود.می ر بکا 
 نمایش می باشند.ای حالت یا منو بر 5 دارای Basic control panel یاهپانل ل کنتر

 out put حالت .1
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 rEF-Reference تنظیم سرعت .2

 PAr-parameter یمنو .3

 copy یمنو .4

 fault یمنو .5

می  out put حالتوارد توماتیک ر اشن می کنید بطورا رویو دراقتی و
 دد.گر

ژ لتاوایی مثل همتغیرار مقد، یدهحرکت بدن یو فرمادراگر به الت ین حادر ا
نید امی توو.... را جی وخرن جریا، جیویو یا فرکانس خردراجی وخر

 ده نمایید.همشا
بکه یا طریق ش، از سرعتل کنترو توقف و حرکت ی بدین معنی که فرمانهادد می گرل فعا Remote رتشن می کنید بصورا رویو ر، درالین بااوقتی و

سمت چپ صفحه ، در ین حالتدر اببرید.  Localبه مد را یو درانید امی تو Loc/REM کلیداز ه دستفاابا دد. یافت می گرگ، درآنالو لیجیتای دیهاورود
 دد.می گر ننمایا Loc رتنمایشگر عبا

 

 Ref تنظيم سرعت
خط پایین صفحه در ست. اچند قسمت ، دارای صفحه نمایشگر

یت روقابل و...  SET و FWD و Menu مانندرت ن عباچندی، نمایشگر
ر فشار چندین بارا  Exit کلیدد یده نمیشود Menu رتگر عبااست. ا

 دد.ر گرهظا Menu رتید تا عباده
 

 

 رتید عبار دهفشارا پایین و جهت باال ی اهگر کلیداین حالت در ا

PAr یا rEF ...ل، مثار د شد. بطواهه خودادنمایش ، صفحهروی  و
 ا شوید.همترراپای منووارد نید است که می توابدین معنی  PAr رتعبا
 

 
 

ده همشارا  Reference به معنی rEF نید گزینهاید می تور دهفشارا باال یا پایین ی اهست کلیداصفحه روی  PAr رتحالتی که عبا، در مانند شکل باالهگر ا
 کانسکه فردد ر می گرهظاد، بزنید یک عدرا  Enter کنید. کلید

Reference حالتدر یو درا Local و جهت باال ی اهست. با کلیدا
ین ، در اخط پایین صفحه نمایشدر ید. دهتغییر د را ین عد، اپایین
 د.ه شون دادنشا SET رتباید عبا، حالت
  دد.خیره میگر، ذیودراحافظه در توماتیک ر ابطوات، تغییر

 

 PAr-parameter-mode حالت
ین در ابشوید.  output یمنووارد بزنید تا ر با چندینرا  Exit کلید

 PAr رتعبا، صفحهروی بر ، یدر دهفشارا  Menuگر کلید احالت 
 د.ر می شوهظا

را آمد کلید جهت باال یا پایین و...  COPY یا rEF تی مثلراگر عباا
 د.یده شود PArرت بزنید تا عبا

 
که د می شور هظا -01- رتعبا، ین حالتدر ابزنید را  Enter کلید
 ید.اشده  01 یمترراه پاوگروارد د دهمی ن نشا

 

 کلیدب و نتخاد را انظر خورد ه مووپایین گرو جهت باال ی اهبا کلید
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Enter  بزنید.را 

 
 

 ست.ا 11 یمترراپا هوگردر متر رالین پااوکه د, ر می شوهظا 1101رت عبا Enter ،کلیداز زدن پس و شده ب نتخاا -11- یمترراه پاوگرا بتداشکل باال, در 

 
 

ر هظا، مترراپان خلی آار دابزنید مقدرا  Enter سیدید کلیدرکه د نظر خورد متر موراحرکت کنید. به پا 11 هوگری اهمتررابین پا، پایینو جهت باال ی اهبا کلید
موقعی در ست. این حالت وج از اخرای بر Exit کلیدو دید جار مقددن کر save ایبر Enter کلیدار و ین مقداتغییر ای بر، پایینو جهت باال ی اهکلیدد. می شو
 د.یده می شودخط پایین نمایشگر در  SET رتعبا، یددهتغییر می را متر راخلی پاار داکه مقد

 

 COPY Mode حالت
از نید یک کپی امی تو Basic پانلل کنتراز ه دستفاابا 
ه حافظرا از  user set و دو (full set) یوی درااهمترراپا

 کپی کنید.، پانلل به حافظه کنتر، یودرا
 

 

 

ی اهمترراپااز  full set یک ست کاملدن کپی نموای بر
 یا uL گزینهاز copy modeحالت در پانل ل یو به کنتردرا

upload ه کنید.دستفاا 
 

 
 

ی اهمترراحتی پا، یوی درااهمترراکلیه پا، ین حالتدر ا
دد. کپی می گر، پانل لحافظه کنترن و... در توتیور و اموتو
فایل ان ه به عنودستفاای انید براا می توهمترراین پااز ا

 ه کنید.دستفا، اآیندهن، در پشتیبا
پانل به ل کنترروی بر د موجوی اهمترراپال نتقاای ابر

 بگیرید.ر بکا COPYی منودر  dL A گزینه، یودرا
 
 ه کنید.دستفاام هباشند ن کامال یکسات مشخصاو سایز دارای مشابه که ی اهیودرایر ساروی نید بر اپانل می تول کنترد روی موجوی اهمترراپاز ا

 ست.ر اخلی موتوی دااهمترراپاو  99 هوگری اهمترراپا user set ی،اهمترراپا
User set نید توسط گزینهانیز می تورا ا ه dL u1 یا dL u2  کپی کنید.، یودرابه ، پانلل کنتراز 

، جیوخرژلتاویو مثل ری دراکای اهمتغیراز تا سه تا ، ین حالتدد. در امی گر out put مد، وارد توماتیکر اصل می کنید بطورا ویو ق ورودی دراقتی برو
 ده کنید.هنید مشاامی توو... را جی وخران جی یا تووخرن جریا، جیوخرور گشتا، جیوفرکانس خر

 د.ه شون دادصفحه نشاروی بر ، اهمتغیرام ه کدنید تعیین کنید کامی تو 34 هوگری اهمترراپااز ه دستفاابا 
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 دعد 3401 مترراپادر گر ل امثار بطودد. تعیین می گر 3415 مترراسومین متغیر توسط پاو  3408 متررامین متغیر توسط پادو 3401 متررالین متغیر توسط پااو
 د.دهمی ن نشارا یو دراجی وفرکانس خرار ست که مقدا 0103 متررابه معنی پاد ین عداید ار دهقررا  103

 
Assistant control panel 

 یم.دهمختصر توضیح ر بطورا  Assistant پانلل با کنترر یم نحوه کادارقصد ، ین بخشدر ا
 د دارد.جوو Assistant پانلل با کنتر Basic پانلل بین کنتروت چندین تفا

 ست.اگتر ربز Assistant ،پانلل کنتر LCD صفحه
روی بر د دارد جوو Basic پانلل کنترروی که بر د ستگررا – دچپگر کلیدی مچنین بجاه

 ست.اه داد Help به کلیدد را خوی جاد، ستگررا – دکلید چپگر Assistant ،پانلل کنتر
 soft key صطالحااست امشخص شده ، یرزشکل در  4 و 3 یاهه رایی که با شماهکلید

در نند امی تودد و می گر درج LCD ایینخط پدر ا هین کلیدد اعملکرا یرزنامیده می شوند 
 شته باشند.وت دامتفاد مختلف عملکرت صفحاو ا همنو
 

 
 

به ن شدای وارد بر (Menu) ت،صلی تنظیمای ابه منوای ورود معموال بر 4 هرکلید شما
تغییر یک و یش ایرای وبر (SEL) ،بین چند گزینهب نتخاای ابر (Enter) ،فرعیی اهمنو

 ،تایید یک مطلبای بر (SAVE) ،اهمترراپاات در تغییردن نمو save ایبر (EDIT) ،مترراپا
(OK ) یک گزینهت جزییان دادن نشاای بر، (DETAIL) تشخیصیت تایید عملیاای بر 

(DIAG)  رود.می ر بکاو... ا هخطای منودر 
 
 

 (EXIT) ،اهمنووج از خرای بر (DIR) ر،تغییر جهت چرخش موتوای م بره 3 هرکلید شما
 د.ه می شودستفاو... ا (CANCEL) یک تغییردن کنسل نموی ابر

 د دارد.جوومتن و ه رشماو چندین عالمت  LCD ،نمایشگراول سطر در 
 
 

 
 

 ست.امانند شکل باال سمت چپ ه LCD اولسطر ، یون دراشدق دار براز یا پس دی و حالت عادر 
جهت چرخش  هوبه عال Remote یا LOCAL حالتدو به معنی  REM یا LOC رتعبا

 out put Mode صفحهد. در یده می شواول دسطر ، در یوای درافرکانس تنظیمی برر، موتو
از ه دستفاابا را ین فرکانس انید امی تو Localحالت و در صلی نمایشگر اصفحه در یعنی 
حافظه در توماتیک ر افرکانس تنظیمی بطوو ید دهتغییر  یا جهت پایینو جهت باال ی اهکلید
 دد.خیره می گرذ، یودرا
کر می ذمنو ن آم نااول، سطر ، در ا باشدهصلی یا سایر منوی امنودر پانل ل قتی کنترو

 ست(.راشکل باال, سمت دد.)گر
 ست.، ایرزبه شکل  LCD صفحه، یدار دارقر (out put mode) جیومد خردر قتی و

ی اهمترراتوسط پا ده کنید.همشا out put حالتدر نید امی تورا جی ومتغیر خر 3 کثر تااحد
ی، در نید تعیین کنید که چه متغیرامی تو 3415 و 3401 ،3408 یاهمترراجمله پااز  34 هوگر

 .د.ه شون دادنشا، صفحه نمایشگر
 out put صفحه، وارد یدر دهفشار چندین بارا  EXIT گر کلیدت اصفحاو ا همنوام از ر کددر ه

 می شوید.
 ید.دید اهخو، یرزمانند شکل ای هفحه ص، یددهمی ر فشارا  Menu قتی کلیدو
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 ست.ایو ی درااهمترراتنظیم پان و یدای دبر parameters یاهگزینه وی حاد می شوز که باای صفحه 
Assistants صلیی ااهمترراپاودی از محداد با تعد، یودراتنظیم ای بر، CHANGED PAR شد.می با و...ست اه شده دادایی که تغییر همترراده پاهمشاای بر 

 معرفی می نماید.را ین صفحه ی ااهگزینه ، مختصرر یر, بطوول زجد

 منو توضيح
 PARAMETERS یشایروقابل ی اهمترراتغییر کلیه پاو سترسی د

 Assistants ن و...یا مرجع فرماو ماکرب نتخاامثل  یودراساسی ی ااهمترراپاادی از یو با تعددراتنظیم 
 CHANGED PAR وت دارد.تفا، خانهرکاار با مقدو ه شده دادد که تغییر دهی من نشارا ایی همترراپااز لیستی 

 Fault Logger د.دهمی ن نشارا یو ای دراه بردفتاق اتفای ااهخطاای از یخچه رتا
 Time& Date پانلل کنترای یخ بررتاو تنظیم ساعت 

ل نتقاو اا همتررایابی پازیا باو پانل ل یو به کنتراز دراا هترمراپادن کپی نمو ویو ی درااهمترراپان از فایل پشتیبادو یک یا د یجاا
 یودراپانل به ل کنترن از آ

Back up 

 I/o I/O یاهمترراتنظیم پاو جیها نمایش وخرو یها ورودمرتبط با ی اهمترراپا

 

 یمترراپای هاوهگر
ی صلی امنوو وارد ید دهمی ر فشارا  Menu قتی کلیدو Assistant پانلل کنتردر 

را  Enter کلیدو کنید ب نتخارا اا همترراتنظیم پاای بر parameters گزینه، می شوید
 بزنید.

 دد.ر می گرهظا، صفحه نمایشگردر  99 تا 01 ی ازمترراپای هاوهگراز لیستی 
 out put جیومد خررا در  Menu/Enter قتی کلیدونیز  Basic یپانلهال کنتردر 

mode رتعباو ید دهمی ر فشا PA r را Enter ر هظا 01--یمترراه پاومی نمایید گر
- یمترراپای هاوهنید بین گراپایین می توو باال ی اهکلیداز ه دستفااکه با د می شو

 حرکت کنید. -99- تا -01
 معرفی می نماید.ی را مترراپای هاوهگرادی از تعد، یرول زجد

 یمترراپا هوگر توضيح
 01 د.دهمی ن نشاو... را جی وخران تو ،جیوفرکانس خر، جیوخرژلتا، ویودراجی وخرن یر جریادمقا

 03 د.دهمی ن نشاس را فیلدبای اهیر متغیردمقا

 04 د.دهمی ن نشارا یخچه فالتها رتا

 10 تنظیم کنید.را یو ن درامرجع فرما، هوین گردر ا

 11 و...ثابت ی سرعتها مچنینو هتنظیم کنید را یو دراه مرجع سرعت وین گردر ا

 AI2 13 و AI1 گآنالوی یهاورودبه ط مربوت یماتنظ

 RO1 14 یودراجی وله خرربه ط مربوت تنظیما

 AO1 15 گجی آنالووبه خرط مربوت تنظیما

 16 و... Run Enable  تتنظیما -مترراپادن نمو save -ا همترراقفل پا – وردپسو

 DI5 18 پالسر قطاری و ورودی نزیستواجی ترومرتبط با خرت تنظیما

 19 یودراخلی دانده رشماو تایمر ت تنظیما

 20 و... dc سباژ لتال وکنتردن نمو لفعاو یو دراجی وخرن جریاو سرعت ای یت برودمحدد یجاا

 21 رموتون شدرت ستاو روش اتوقف روش 

 Dec 22 سرعت شهشیب کاو  ACC یش سرعتافزابه شیب ط مربوی اهمترراپا

 V/F 26 یمنحنر و موتول کنتری اهمترراپا

 30 یوی درااهخطاو مدیریت فالتها 

 31 توماتیک فالتهااست ری 

 34 اهنمایش متغیرع نوو مرتبط با نمایشگر ی اهمترراپا

 36 ساعتروز و یخ رمرتبط با تای اهمترراپا

 pid 40 کنترلری اهمترراپا
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 43 رموتوروی ترمز مکانیکی ی اهمترراپا

 50 رموتودر روی نکواشفت ی اهمترراپا

 51 تباطیارتوسعه ژول مال و سریاط تبای اراهمترراپا

 52 یوو دراپانل ل بین کنترط تبااربه ط مربوی اهمترراپا

 53 یودراخلی س دافیلدبا EFB ی،اهمترراپا

 99 نباب زنتخاا – وماکرب نتخاا – نتوتیور و اموتوی اهمترراپا

 

 وماکرب نتخاا
 ارد.ندد جووخانه رکات گشت به تنظیمازباای برای گزینه  ACS550 و ACS355 و ACS350 و ACS310 یاهیودر درا

 ABB ویماکرروی بر ض، پیش فرر بطوق، فوی اهیودراید. دهتغییر و، ماکرن ماض هیر پیش فردبه مقارا یو ت درانید تنظیمااا می تووهماکرب نتخااما با ا

standard ار دارد.قر 
 معرفی می نماید.را  ACS350 یوای درابرب نتخااقابل ی اوهماکر، یرول زجد

 کنید.ب نتخاا 9902 متررانید توسط پاامی تورا ا وهماکر
 

 وماکرم نا دبررکاع نو
 2Wire هدفرکانس سال کنتری ادهبررکا

 start-stop ورودییک 
 دستگررا -د چپگرورودی یک 

ABB standard 
9902=1 

 wire 3-wire 3 هدسرعت سال کنترد بررکا
9902=2 

 wire-2 هدسرعت سال کنترد بررکا
 دچپگرورودی یک  -د ستگرورودی رایک 

Alternate 
9902=3 

 -ری پتانسیومتر موتو
 لیجیتای دیهاورودطریق از  یودراش سرعت هکاو یش افزای است براشی رو

Motor potentiometer 
9902=4 

 Hand/Auto نقطه مختلف از دویو درابه یک ن دادن فرماو سرعت ل کنتر
9902=5 

 pid Pid control کنترلران یو به عنواز دراه دستفاا
9902=6 

 Torque control ورگشتال کنتری ادهبررکادر یو از دراه دستفاا
9902=8 

 
تنظیم  و راماکر 3 ینا یاهمترراپان تادخوز نیاو بنابر سلیقه و نیز تعریف کنید  Userوی ماکر 3 نیداباال می توول جدوی ماکر 7 ه بروعال ACS350 یودر درا
 نمایید.
 می باشد. AC500-eco یاه PLC یو باط دراتباد اریجاص است که مخصوب انتخااقابل  AC500 مبه ناص خاوی یک ماکر ACS355 ،یودر درا
 ویماکر مچنینه ویو دراچندین پمپ توسط یک ل کنترای بر PFC و SPFCیگر مثل وی دچند ماکر user یاوهه بر ماکروعال ACS310 یاهیودر درا

AC500 ست.ی اگیررقابل بکا، نیز 
 د.دهمی ن نشاد موجوی اوهماکرام از ر کدرا در هیو ی دراجیهاوخرو یها د ورودعملکر، یرول زجد
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 د.دهمی ن نشارا  ABB standard ویماکردر جیها وخرو یها ورودیش راآ، یرزشکل 
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 رود.می ر بکا stop و start ایبر DI1 لیجیتاورودی د ABB standard ویماکردر 
 د.ه می شودستفاد استگررا -د چپگرای نیز بر DI2 از ورودی

 کنید.ب نتخاایو ای درابررا سرعت ثابت  3 ،یرول زنید طبق جدامی تو DI4 و DI3 دو ورودیتوسط 
 گآنالوورودی سرعت توسط ، ستندل هغیر فعا DI4 و، DI3 دو ورودیر هقتی و

AI1 ییهااز ورودتا دو گر یکی یا الی و دد.تنظیم می گر DI3 و DI4 صل باشد و
 د.می شوب نتخاا 1204 تا 1202 یاهمترراپاد در ثابت موجوی سرعتها
 شیب تغییر سرعتدو بین ل، یجیتای دیهاورودتوسط ان می تو ABB یاهیودر درا

ACC1&2 ،و Dec1&2  ویماکرد. در کرب نتخارا ایکی ABB standard 
غیر  DI5 ورودی قتیدد. وه می گردستفار امین منظوای هبر DI5 لیجیتاورودی د

ی می کنید شیبهال فعارا  DI5 قتیرود و ومی ر بکا Dec1 و ACC1ستل افعا
 دد.می گرب نتخاا Dec2 و ACC2 تغییر سرعت

 ست.اتنظیم شده ض پیش فرر بطو، مختلفی او هماکرس سااد که بر دهمی ن نشارا ایی همترراپا، یرول زجد
 

 
 

 3wire ویماکر
 د.دهمی ن نشارا  3wire ویماکرس سااجیها بر وخرو یها ورودیش راآی و پیکربند، یرزشکل 
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 و startارات شبیه مد 3wire اراتست. مدل ایجیتای دیهاورودتوسط ر توقف موتورت و ستاانحوه در  ABB standard ویبا ماکرو ین ماکری اتهاوتفااز یکی 
stop  تند.سهقدیمی 

 ست.اصل دی وحالت عادر  stop شستی، قدیمی stop و start اراتمددر 
دی، حالت عادر ست اصل شده و DI1 ورودیکه به  start ست. شستیاصل وه ارمودی هحالت عادر  DI2 ورودی،نیز شستی متصل به  3wire ویماکردر 

ر یک لحظه فشارا  DI2 ورودیمتصل به  STOP گر شستیدد. امی گررت ستار،اتوا کنید موو رهید ر دهیک لحظه فشارا  DI1 ورودیگر شستی است. اقطع 
 د شد.اهمتوقف خور ا کنید نیز موتوو رهید ده

ای لحظه ورودی ین اتعیین می کند. ر را جهت چرخش موتو DI3 ورودی
صل باشد. وه ارمود هچپگرای برو قطع د، ستگرراحالت ای باید برو نیست 
شکل روی بر د موجوول نید طبق جدام می توه DI5 و DI4 دو ورودیتوسط 

 کنید.ب نتخارا اسرعت ثابت  3 ،یرز
سرعت توسط ل نباشند کنترل فعا DI5 و DI4 ام از دو ورودییچ کدهگر ا

 د.د بواهخو AI1 گآنالوورودی 
 

 Alternate ویماکر
 ABB standard ویبا ماکرو ین ماکروت اد. تفادهمی ن نشارا  Alternate ویماکرگ در آنالول و یجیتای دجیهاوخرو یها ی ورودنحوه پیکر بند، یرزشکل 

 ست.ر اموتون شدد ستگررا -د نحوه چپگردر 
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ر هگر اشد.  داهخود چپگرر صل کنید موتووبه تنهایی را  DI2 گرامی چرخد. د ستگرر راصل کنید موتووبه تنهایی را  DI1 ورودیگر ا Alternate ویماکردر 
 د شد.اهد یا متوقف خودهخطا می ر صل کنید موتو، ومهبارا  DI2 و DI1 دو ورودی

 

 Motor pot ویماکر
 ه می کند.دستفاا motorized potentiometer از روشصل و در این ماکرا

 داد.ش هکارا یو درارعت سان نیز می تو DI4 لیجیتاورودی دتوسط دد و می گر هدستفا، ایودرایش سرعت افزای ابر DI3 و، ورودیین ماکرس اساابر 
 ستند.هه دستفاون ابد AI2 و AI1 گآنالوی یهاد ورودیده می شودشکل باال در مانگونه که ه

 ه کنید.دستفا، ایک سرعت ثابت نیزاز نید امی تو DI5 ورودیتوسط 
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 Hand/Auto ویاکرم

 .دنمول کنتر، گانهاجدن مکارا از دو یو ان درامیتو Hand/Auto ویماکردر 
 دد.گرل کنتر AUTOیا  HAND فرضیط نقااز یک ام کداز یو دراتعیین می کند که  DI3 ورودی

ن را جهت چرخش آ DI2 ،توسطو متوقف کنید رت و ستاا DI1 ورودینید توسط امی تو رایو دراقطع باشد  DI3 باشد یعنی کلید متصل بهل غیر فعا DI3 گرا
 د شد.اهخول کنتر AI1ورودی توسط  (HAND) ین حالتدر اکنید. سرعت ض عو

می کند.  تغییر DI4 ازه دستفاابا ر جهت چرخش موتود و می گیررت صو DI5ورودی بوسیله ، یودراتوقف رت و ستااکنید ل فعارا  DI3 لیجیتاورودی دگر ا
 د شد.اهخول کنتر AI2 گآنالوورودی با  (AUTO)،ین حالتدر اسرعت 

 
 

 pid control ویماکر
 د.ه نمودستفاان امی توب جی پمپ آوخردر ثابت ر یک فشاد یجاای ابرو بوستر پمپ ی اهتابلوای برل مثار بطو pid control ویماکراز 

 دد.ه می گردستفاافیدبک ان به عنو AI2 گآنالوو، ورودی ین ماکردر ا
فیدبک به ان به عنول ین سیگناو امی کند د ایجا V 10-0 یا 20m A-0 یا 20m A-4 لسیگنادد نصب می گرب، جی پمپ آوخردر سنج که رفشار سنسو

 د.ه می شودستفااستی اخور درتنظیم فشاای برو  setpoint انم به عنوه AI1 د. ورودیه می شوداد AI2 گآنالوورودی 
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 دد.توسط یک پتانسیومتر تامین می گرو ست الت و 10+ صفر تاژ ورودی لتاع ونواز  AI1 ورودیطبق شکل باال 
 ست.امیلی آمپر  20 تا 4 لسیگناض پیش فرر نیز بطو AI2 فیدبکورودی 

 صل کنید.را و DI4 ورودییو باید ن دراشدل فعاای بر
 کنید.ل یا غیر فعال فعارا  PID لنید کنترامی تو DI2 از ورودیه دستفاابا 

ین حالت با در ابگیرید. ر معمولی بکارت ه صونید بامی تورا یو و دراست ل ام غیر فعاه PID ستاقطع  DI2 قتیو ACS350 و ACS310 یاهیودر درا
ثابت  یک سرعت DI3 از ورودیه دستفاایا با و تنظیم کنید را نید سرعت امی تو AI1گ آنالوورودی کنید. با  Stop رت وستارا ایو درانید امی تو DI1 ورودی

 نمایید. stop و Start رایو درانید امی تو DI5 رودیاز وه دستفاابا دد و می گرل فعا PID صل کنیدرا و DI2 گراما ابگیرید. ر بکارا 
 DI1د. از ورودی د بواهمعمولی خورت بصول صل کنید کنتررا و DI2 قتیو وست ل افعا PID لست. کنتراقطع  DI2 ورودیقتی و ACS355 یاهیودر درا

 د.ه می شودستفااحالت معمولی در  stop و Start ایبر DI5 و از ورودی PID حالتدر  Stop رت وستاای ابر
 م تنظیم کنید.را ه 40 هوگری اهمترراباید پاو کند ل کنتررا جی پمپ وخرر ند فشاابه تنهایی نمی تو pid ویماکراز ه دستفاانکته : 

 

 Torque control ویماکر
 ست.ی اگیررقابل بکا Torque control روشبه و  speed control دو روشبه ل کنترد یجاای ابر ACS355 و ACS350 یاهیوو در دراین ماکرا
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 د.ه می شودستفاا (Torque) ورگشتال یا کنتر speed)سرعت)ل حالت کنتردو بین ب نتخاای ابر DI3 کلیداز 
 دد.ه می گردستفاور اتنظیم گشتاای بر AI2 گآنالوو ورودی سرعت ل کنترای بر AI1 گآنالوورودی 

 

 PFC ویماکر
 کنید.ی یزرجی پمپها برنامه وخردر ثابت ر یک فشاد یجاای ایو بردراتوسط یک را پمپ دو نید امی تو PFC ویماکراز ه دستفاابا  ACS310 یاهیودر درا

 
 

 پمپ کمکی می باشد.ل تصاای ابر RO1 جیوله خرر
 کنید.ل فعارا  PFC لنید کنترامی تو DI2 از ورودیه دستفاابا 
با و کنید  stop و start رایو درانید امی تو DI1 ورودیین حالت توسط د در امی گیر رتمعمولی صوروش سرعت به  لنباشد کنترل فعا DI2 ورودیقتی و
 کنید.ل کنتررا سرعت  Ai1 گآنالواز ورودی ه دستفاا

 دد.گرل یو فعادراصل باشد تا وه ارموهباید و ستند ک هینترالان ابه عنو DI3 و DI4 ییهاورود
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 کنید. stop و start رایو درانید امی تو DI5 از ورودیه دستفااین حالت با د. در امی شول فعا PFC کنید کنترلرصل را و DI2 ورودیگر ا
 د.د کراهیافت خورا درجی پمپها وخرر فشا، فیدبکان به عنو AI2 ورودی
 عمل می کند. PFC کنترلرای بر set point اننیز به عنو AI1 ورودی

 

 یون درامرجع فرما
 می گویند. EXTیا  External حالتن صطالحا به آار دارد اقر Remote حالتدر  یودراقتی و
حالت را در یو دراقتی وما است اپذیر ن مکا، اکی پدی روی اهطریق کلید، ازجهت چرخشو  stop و start یباشد فرمانها Local حالتدر یو دراگر ا

Remote= EXTERNAL د.د بواهخو 1102 مترراپاو  10 هوگر یاهرمتراطریق پااز یو ن دراید فرمادهمی ار قر 
 ست.اه دستفاو اقابل تنظیم  EXT2 و EXT1 نمرجع فرمادو  ABB یاهیودر درا

 د؟همیشودادتوقف و حرکت ی فرمانها ABB یاهیودراچگونه به  EXTERNAL حالتدر 
 stop و start ینید تعیین کنید که فرمانهاامی تو 11 یمترراه پاوگردر  1102 مترراپاو  10 یمترراه پاوگردر  1003 و 1002 و 1001 یاهمترراپااز ه دستفاابا 
 دد.یافت می گردرکجا از یو دراجهت چرخش و 
 دد.می گردر کجا صااز  EXT1 حالتدر یو ن درامشخص می کند که فرما، مترراین پااست. ا 10 هوگراز متر رانخستین پا 1001 مترراپا
 د.یافت می شووت، درمتفای شهارولی به ل ویجیتای دیهاورودطریق ن از فرما، یدار دهقر 21 و 20 و 9 و 5 تا 1 ادعدرا روی ا 1001 مترراگر پاا
 دد.یافت می گر، درطریق کی پداز  stop و start یفرمانها، تنظیم کنید 8 رویبر را  1001 مترراگر پاا
 دد.می گرل غیر فعا EXT1 نباشد مرجع فرما 0=1001 گرا

 د شد.اهیافت خوس، درشبکه فیلد بال و سریاط تباارطریق از باشد فرمانها  10=1001 چنانچه
 ست.ا 1001 متررامانند پان هآی اهگزینه د و تعیین می شو 1002 مترراپااز ه دستفاام با ه EXT2 نمرجع فرما
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و تنظیم شده  DI1&2=2 رویست بر ا EXT1 بهط مربو که 1001 مترراپاو ست ا ABB standard ویماکرس ساایو بر ت دراتنظیماض پیش فرر بطو

 ست.ل اغیر فعاار دارد و قر Not SEL=0 رویم بر ه EXT2 نمرجع فرماو  1002 مترراپا

به را جهت دو ر در هه حرکت زجاو اتنظیم شده  Request=3 رویبر ض پیش فرر متر بطوراین پاامی کند. ود محدر را م جهت چرخش موتوه 1003 مترراپا
 د.دهمی ر وتوم

 
 

 مشخص می کند.ن را مرجع فرمادو ین ابین ب نتخاو روش اشده ب نتخاا EXT2 و EXT1 نجع فرماامراز یک ام تعیین می کند که کد 1102 مترراپا
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یو درابه  EXT1 نیعنی فرمانها توسط مرجع فرماار دارد قر EXT1=0 رویبر  1102 مترراست پال افعاض پیش فرر که بطو ABB standard ویماکردر 
 دد.می گرل عماا

 کند.ب نتخارا ایکی  EXT2 و EXT1بین از متر تنظیم کنید تا راین پال را در ایجیتای دیهااز ورودنید یکی امیتو
 

 REF 2 و REF 1 جع سرعتامر
 دد؟می گرل چه طریقی کنتراز  ABB یاهیودراسرعت 

ی یهاس و ورودیا شبکه فیلدباو یا کی پد  Ai2 یا Ai1 گآنالوورودی طریق از ند ایو می تودراست. سرعت امرجع سرعت ب نتخاای ابر 11 هوگری اهمترراپا
 د.ه شودادتغییر ل، یجیتاد

 ست.اقابل تعریف ، یودراین ای ابر REF2 و REF1 مرجع سرعتدو 
نگامی که د و هتعیین میشو REF1 طریق مرجع سرعتاز ست سرعت ل افعا EXT1 نمانی که مرجع فرمازقت کنید د HAND/AUTO ویگر به ماکرا

 دارد. REF2 میکنید سرعت بستگی به مرجع سرعتل فعارا  EXT2 نمرجع فرما
 د.مشخص می شو 1106 مترراپااز ه دستفاابا  REF2مرجع سرعت دد و تعیین می گر 1103 مترراپادر  REF1 مرجع سرعت
پیش ر بطو REF2 مرجع سرعتد و میشول کنتر AI1 گآنالوورودی طریق از  تنظیم شده یعنی سرعت AI1 رویبر ض پیش فرر بطو REF1 مرجع سرعت

 ار دارد.قر AI2 رویبر ض فر
 

 



 

 ACS 350 مدل ABB نورتریا یدستورالعمل راه انداز
 
 

 info@sabakara.com: ایمیل    021-88903904 و 026-34725270 :تماس شماره ز پاسخگو شما هستیمساعت شبانه رو 24هفت روز هفته، 

 
 24از  21صفحه 
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 رمد کنترلی موتو

 رویبر ض پیش فرر بطو 9904 مترراپا ACS355 و ACS350 یاهیودر دراتنظیم نمایید. ر را نید مد کنترلی موتوامی تو 9904 مترراپااز ه دستفاابا 

3=scalar Freq روش یو دراکنترلی روش یعنی ار دارد قرSCALAR  روشیا V/F روشست. اه دسا scalar می ر ایی بکاهجاای بر ارد وندن توتیوابه ز نیا
 و...فن و پمپ ای برل مثار شته باشد بطواندد یازقت خیلی دبه ز نیا، یودراتوقف و که حرکت رود 

 ید.اه دنموب نتخارا اسرعت داری کنترلی برروش ید ر دهاقر vector speed=1 رویبر را  9904 مترراگر پاا

 تنظیم کنید. vector Torque=2 رویبر را  9904 متررانید پااکنید می توب نتخاور را اگشتاداری برل کنترروش ید اهچنانچه می خو

 
 

ر موتو کپالرا از روی  9909 تا 9905 ر ازموتوی اهمترراپاا بتدا بایدر موتوو یو دن درانمون توتیوای ابرن دارد. توتیوابه ز نیا (vector) داریبرل کنترروش 
 نمایید.ن توتیور را اموتوو یو درا 9910 مترراپااز ه دستفاایو تنظیم کنید. سپس با و در درانده اخو

 کنید. save یودرایمی داحافظه را در اهمترراپا 1607 متررامی برید توسط پان به پایارا یو ت درامانی که تنظیماو زیو دراتنظیم از پس 
 

 دبررپر کای اهمترراپا
 معرفی می نماید.را  ACS350 یوای درابرد بررپرکای اهمترراپاادی از تعد، یرول زجد
 

 ABB ویماکر سساابر ض پيش فر

standard 
 مترراپا توضيح

-rpm 0102 د.دهمی ن نشارا یو دراجی وسرعت خر 

-HZ 0103 ددهمی ن نشارا یو دراجی وفرکانس خر 

-A 0104 د.دهمی ن نشارا یو دراجی وخرن جریا 

 0105 یودراجی وخرور گشتا -%

-V 0109 یودراجی وخرژلتاو 

 DI5 0160تا DI1 ییهاورودضعیت و -

 0162 د.دهمی  ننشارا  RO جیوله خررضعیت و -

2=DI1&2 نمرجع فرما EXT1 1001 

0=Not SEL نمرجع فرما EXT2 1002 

3=Request 1003 ررخش موتوجهت چ 

0=EXT1 نمرجع فرمادو بین ب نتخاروش ا EXT1 و EXT2 1102 

1=AI1 مرجع سرعت REF1 1103 

2=AI2 مرجع سرعت REF2 1106 

9=DI3&4 1201 ثابتی سرعتهاب نتخاروش ا 

5 HZ 1202 1 سرعت ثابت 

10 HZ 1203 2 سرعت ثابت 
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15 HZ 1204 3 سرعت ثابت 

 AI1 1301 گآنالوی ار ورودقل % مقداحد 0.01

 AI1 1302 گآنالوار ورودی کثر % مقداحد 100

3=FAULT(-1) جیوله خرد رتعیین عملکر RO1 1401 

 AO1 1501 گجی آنالووخرد تعیین عملکر 0103=103

1=OPEN 1602 یوی درااهمترراپادن قفل نمو 

0 PASS WORD 1603 

0=key pad 1604 یوی دراهافالت دنست نموای ری برورودی یک ب نتخاا 

0=Note SEL کلیددن نمول غیر فعا LOC/REM 1606 

0=Done Save 1607 یور دراماندگا حافظهدر یو ی درااهمترراپادن نمو 

0= Digital ری،نزیستواجی تروخرTO 1804 باشد یا فرکانسیل یجیتادجی وخر 

3=Fault(-1) رینزیستواجی تروخرد تعیین عملکر TO 1805 

0 rpm 2001 یودراجی وخرز سرعت مجا قلاحد 

1500 rpm 2002 یودراجی وخرز کثر سرعت مجااحد 

1.8xIn 2003 زمجا جیوخر نجریا کثراحد 

1=Enable 
 over یخطای از جلوگیرای بر dc سباژلتاو لکنتردن نمول یا غیر فعال قعا

voltagh 
2005 

0 HZ 2007 یودراجی وخرز قل فرکانس مجااحد 

50 HZ 2008 یودراجی وخرز کانس مجاکثر فراحد 

1=COAST 
  رتوقف موتوروش 

2=RAMP 
2102 

0=inbuilt 2020 چاپر ترمزو مت وبه مقاط متر مربوراپا 

5=DI5 2201 2و1 ش سرعتهکاو یش افزاشیب  دوسوییچ بین ای برورودی یک ب ننتخاا 

5 sec یش سرعتافزن امات زمد ACC1 2202 

3=FAULT(-1) جیوه خرلد رتعیین عملکر RO1 1401 

5 sec ش سرعتهکان مات زمد Dec1 2203 

 S 2204 فحر خطی باشد یا به شکل 1 مپرمنحنی شیب  =0خطی

60 sec یش سرعتافزن امات زمد Acc2 2205 

sec 
60 

 Dec2 2206 ش سرعتهکان مات زمد

 S 2207 فشکل حر یا بهو خطی باشد  2 مپرمنحنی شیب  خطی0=

4 KHZ 2606 نگ کریرفرکانس سویچی 

8 V مد کنترلیر در موتوازی نداه را ورگشتاد بهبوای برژلتان وضافه شدار امقد scalar 2603 

 3101 توماتیکر ابطو یودرافالت ن ست شدت ری فعااد دتعد 0

0= Enlish 9901 پانلل کنترای برن باب زنتخاا 

ABB 
standard=1 

 9902 یود درابررکاع نوب نتخاو و اماکرب نتخاا

Scalar:Freq=3 عنور از مد کنترلی موتو vector عنواز یا  باشد scalar 9904 

 v 9905)ر)نامی موتوژ لتاو رموتوک پال

 A 9906)ر)نامی موتون جریا In رموتوک پال

 HZ 9907)ر)فرکانس نامی موتو رموتوک پال

 RPM 9908)ر)سرعت نامی موتو رموتوک پال

 KW 9909)ر)نامی موتوان تو رموتوک پال

 9910 یور و دراموتودن نمون توتیوا 0
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 1 لمثا

 ه می کنیم.دستفاد اجهت چپگررت در ستاای ابر DI2د و از ورودی ستگرراجهت رت در ستاای ابر DI1 ل از ورودیین مثادر ا

v 
 

ب نتخاا Alternateوی ید تا ماکرار دهقر Alternate=3 رویبر را  9902 مترراکنید سپس پاب نتخارا ا ABB standard=1 ویماکر 9902 مترراتوسط پاا بتدا
 د.شو
 

 مترراپا توضيح ددتنظیم گر

1=ABB standard 9902 یود درابررکاع نوو  وماکرب نتخاا 

3=Alternate 9902 یود درابررکاع نوو  وماکرب نتخاا 

1.2xIn 
 -یو دراجی وخرن جریادن نموود محد

In دد.نظیم گرتر، موتوک پالر از روی نامی موتون جریا 
2003 

2=Ramp  2102 رتوقف موتوروش 

6 sec یش سرعتافزن امات زمد Acc1 2202 

10 sec ش سرعتهکان مات زمد Dec1 2203 

3=Scalar  9904 یور و دراکنترلی موتوروش 

 


