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 معرفی .1

 FanOxinمعرفی شرکت  -1-1

با هدف ارائه تجهیزات با کارایی و کیفیت باال برای صنایع مختلف کشور تأسیس شد.  0388در سال  FanOxinشرکت 

اسپانیا در ایران را دریافت کند و به فعالیت های   Fanoxنمایندگی انحصاری شرکت  0389این شرکت توانست در سال 

با توجه به نیازهای بازار به راه اندازهای نرم با کیفیت  0393خود در ارائه خدمات کنترلی و حفاظتی قوت بخشد. در سال 

راه اندازهای و فعالیت های خود را در زمینه ی در ایران را دریافت   AuComنمایندگی انحصاری شرکت  ،باال طی قراردادی

 ( آغاز نمود. Soft Startersنرم )

اکنون این شرکت با داشتن کادر مجرب در زمینه فروش و خدمات فنی توانسته است در زمره شرکت های فعال در 

از جمله اهداف اصلی این شرکت ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی مناسب در جهت جلب رضایت  صنعت برق قرار گیرد.

 باشد. مشتریان می

 Invertekمعرفی شرکت  -1-2

 یموتورها کنترل یتا برا است را در دستور کار خود قرار داده یرمتغ سرعت یوهایدرا یدو تول یطراح Invertekشرکت 

 .یفا نمایدنقش خود را ا یمختلف صنعت یها کاربرد در یکیالکتر

به کار گرفته است.  یعرضه جهان یفیت وبا ک یدتول ی،نوآور یخود را برا تخصصاست که  UK شرکت در ینا یر اصلمقّ

یط تا به حفظ مح یدنما یم ی اجرارا به صورت عمل یست(ز یطمح مدیریت)سیستم  ISO14001ین شرکت استاندارد ا

 زیست کمک کند.

 .شود یم یاعتبارسنجبرای مشتریان  ISO9001استاندارد کنترل کیفیت  تحت یاز جمله نوآور یات،عمل تمامی

 در Invertek یوهایدرا ینوآورشود. می کشور جهان عرضه 81از  یشدر ب توزیع یشبکه اختصاص یکشرکت با  محصوالت

 ULاسترالیا،  RCMمانند  یجهان یاستانداردها با مطابق . این درایوهاآنهاست  Optidriveیمدل ها سهولت استفاده از

 اند.اروپا طراحی شده CEآمریکا و 

 تورکاردرباره دس -1-3 

 یشده است. تمام یهته  Invertek شرکت درایوهاینسبت به  یداراندستور کار با هدف باال بردن سطح دانش خر ینا

 Invertek واضح از کاربرد محصول یریدستور کار منحصراً با هدف داشتن تصو ینبه کار رفته در ا یهایاگرامها و دمثال

 یچکند. ه ییرتواند تغیم یاندر هر زمان بدون اطالعات مشتر ردستورکا یناست. دستورات و مطالب نوشته شده در ا

گرفته است متوجه شرکت  قرار یدارخر یارکه در اخت یدستور کار و محصول یندر قبال استفاده نادرست از ا یتیمسئول

 د.نخواهد بو

و نوشته شده است. یگردآور یخسروگرج یلسهمهندس  یدستورالعمل به همت آقا این
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 یو نصب دچار خسارات مال یتا در زمان بهره بردار ییددقت فرما یرز یمنیحتما قبل از شروع به کار با دستگاه به نکات ا

 .باشدیمن یرمتخصصتوسط افراد غ یرعنوان قابل تعم یچبه هاین محصول  است که ینکته ضرور ین. توجه به ایدنشو یو جان

شما  یکردن پروسه کنترل یلتکم یاست که برا یتخصص یزتجه یکشما قرار دارد  یارکه در اخت یمحصول

. کند یجادکاربر ا یرا برا یاست خطرات نصب نشود ممکن یمحصول به درست ینشده است. اگر ا یطراح

را  ییمنسطح ا یز،تجه یندر کنار ا یگرمناسب و قرار دادن محصوالت استاندارد د یتابلو یکدرست  یطراح

 .دهدیم یشافزا

 

 یزوله اشبکه کامالً  از که یدحاصل کن ینانو اطم یدبرق نمائ یآن را ب یودرا یقبل از انجام هرگونه تست بر رو

وجود  یخروج هایینالترم یهمچنان ولتاژ بر رو یوبرق کردن درا یبعد از ب یقهدق 01شده است. حدود 

-ینالبه ترم یو حت یدصبر کن یقهدق 01قدام مدت زمان قبل از هرگونه ا یندارد )به علت وجود خازن(. بنابرا

 .یدمناسب استفاده نمائ یمترهاولتاژ از ولت گیریاندازه ی. برایدنداشته باش یتماس یودرا های

 ایه گونهب یدبا ینزم یمشده باشد. س بنص یمحصول به درست ینا ینزم ینالکه ترم یدحاصل کن یناناطم

انتخاب  یحفاظت یوزف یا MCB یدکل یانجر ینکه با توجه به ارا )خطا  یانحداکثر جرتواند بانتخاب شود که 

 .شودیم یهبه شدت توص یودرا یدر ورود MCB یدکل یا یوزحمل کند. در ضمن استفاده از فاند( تشده

 .یدانجام نده یوبخش کنترل درا بندییمدر س ییریتغ یچگونهدر حال کار است ه یوکه درا یدر زمان

دقیقه صبر کنید. در شرایطی  01توقف موتور به معنای بی برق شدن درایو نیست. حتماً قبل از انجام تست 

 که برق ورودی وصل است هیچگونه اقدامی بر روی درایو، موتور و سیم موتور انجام ندهید.

 

ندازی ابیشتر یا کمتر از سرعت نامی راهدهد که موتور را استفاده از درایو برای موتور، این امکان را به کاربر می

های پایین یا باال حتماً پالک موتور را مشاهده نمائید تا رنج مناسب برای تغییر کند. قبل از اعمال سرعت

 سرعت موتور را بدانید.

 از ریست کردن خودسرانه خطاها بپرهیزید و قبل از این کار دلیل خطا را پیدا کنید.

 یا باالتر نصب شود.IP54 حتماً باید در تابلوهایی با حفاظت  IP20درایوهای 

 .قبل از تصب از باز بودن دریچه هوا اطمینان حاصل کنید

 درایو برای مصارف داخلی طراحی شده است. این محصول نباید در محیط باز قرار گیرد.

 از بازکردن فریم اصلی درایو جداً خودداری کنید.

 باشد. %95کمتر از  رطوبت محیط باید

 ( متصل نکنید.U, V,Wهیچگاه ولتاژ شبکه را به خروجی )

 هیچ تجهیز اضافی )مانند کنتاکتور( بین درایو و موتور قرار ندهید.

 داشته باشند.100mm های قدرت فاصله های کنترل از کابلحتماً سیم

موتور در درایو وجود ندارد. برای حفاظت  های حفاظتیتوجه به این نکته ضروری است که تمامی فانکشن

 بهتر موتور باید تجهیزات حفاظتی مناسب در سیستم استفاده شود.

پس از  ه مجدد حتماً آن را به مرکز خدماتاید، قبل از استفاداگر مدت زمان طوالنی از درایو استفاده نکرده

 کنند.ها اطمینان حاصل فروش ارسال نمائید تا از سالم بودن خازن
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 راه اندازی سریع -2-1

 بدون کلید IP66و   IP20 –راه اندازی سریع 

 

 متصل کنید 2و  0های یک کلید استارت/استاپ )ترجیحا رله( بین ترمینال 

o بسته شدن رله به معنای استارت است 

o باز شدن رله به معنای استاپ است 

 ( بین  01کیلواهم تا  5یک پتانسیومتر )همانند شکل  7و  6، 5های ترمینالکیلواهم

 روبرو متصل کنید

o  با تغییر پتانسیومتر فرکانس بین مقدارP-02 (0Hz  و )به عنوان پیشفرضP-01 

(50/60Hz  )کند.تغییر میبه صورت پیشفرض 

 دارای کلید IP66 –راه اندازی سریع 

 

قرار دهید تا ولتاژ به  ONدر حالت ه بر روی پنل تجهیز قرار دارد، را ک PWRسوئیچ 

 درایو اعمال شود.
 

باعث  OFF/REV/FWDهای حالت

فعال شدن خروجی و کنترل 

موتور در حالت چرخش مستقیم 

 شود.یا معکوس می
 

  

 
 

 
 

 

 دهد.پتانسیومتر سرعت چرخش موتور را تغییر می
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 اطالعات کلی .3

 گردد.ارائه می Optidrive ODE-3در این بخش اطالعات کلی درباره انتخاب مدل مناسب برای درایو 

 های درایو با اعدادتعریف ویژگی -3-1

هر درایو پالک این اعداد بر روی هر درایو با اعداد موجود در مدل آن که در جدول زیر آمده است قابل شناسایی است. 

 های موجود در آن درایو است.نوشته شده است. هر عدد نشان دهنده آپشن
 ODE - 3 - 1 2 0021 - 1 F 1 2  

Product Family IP Rating 2 = IP20 

X = IP66 Non Switched 

Y = IP66 Switched 
Generation 

Dynamic 

Brake 

Transistor 

1 = Not Fitted 

4 = Internal Transistor 

Frame Size Filter Type 0 = No Filter 

F = Internal EMC Filter 

Input 

Voltage 

1 = 110 – 115 

2 = 200 – 240 

4 = 380 - 480 

No. Of Input Phases 

Output Current x 10 

 های درایومدل -3-2

110 – 115V + / - 10% - 1Phase Input – 3 Phase 230V Output (Voltage Doubler) 

Model Number 
kW HP 

Output 

Current (A) 

Frame 

Size With Filter Without Filter 

N/A ODE-3-110023-101#  0.5 2.3 1 

N/A ODE-3-110043-101#  1 4.3 1 

N/A ODE-3-210058-104#  1.5 5.8 2 

200 – 240V + / - 10% - 1Phase Input – 3 Phase Output 

Model Number 
kW HP 

Output 

Current (A) 

Frame 

Size With Filter Without Filter 

ODE-3-120023-1F1# ODE-3-120023-101# 0.37 0.5 2.3 1 

ODE-3-120043-1F1# ODE-3-120043-101# 0.75 1 4.3 1 

ODE-3-120070-1F1# ODE-3-120070-101# 1.5 2 7 1 

ODE-3-220070-1F4# ODE-3-220070-104# 1.5 2 7 2 

ODE-3-220105-1F4# ODE-3-220105-104# 2.2 3 10.5 2 

N/A ODE-3-320153-104# 4.0 5 15.3 3 

200 – 240V + / - 10% - 3Phase Input – 3 Phase Output 

Model Number 
kW HP 

Output 

Current (A) 

Frame 

Size With Filter Without Filter 

N/A ODE-3-120023-301# 0.37 0.5 2.3 1 

N/A ODE-3-120043-301# 0.75 1 4.3 1 

N/A ODE-3-120070-301# 1.5 2 7 1 

ODE-3-220070-3F4# ODE-3-220070-304# 1.5 2 7 2 

ODE-3-220105-3F4# ODE-3-220105-304# 2.2 3 10.5 2 

ODE-3-320180-3F4# ODE-3-320180-304# 4.0 5 18 3 

ODE-3-320240-3F4# ODE-3-320240-304# 5.5 7.5 24 3 

ODE-3-420300-3F4# ODE-3-420300-304# 7.5 10 30 4 

ODE-3-420460-3F4# ODE-3-420460-304# 11 15 46 4 

380 – 480V + / - 10% - 3Phase Input – 3 Phase Output 

Model Number 
kW HP 

Output 

Current (A) 

Frame 

Size With Filter Without Filter 

ODE-3-140022-3F1# ODE-3-140022-301# 0.75 1 2.2 1 

ODE-3-140041-3F1# ODE-3-140041-301# 1.5 2 4.1 1 

ODE-3-240041-3F4# ODE-3-240041-304# 1.5 2 4.1 2 

ODE-3-240058-3F4# ODE-3-240058-304# 2.2 3 5.8 2 

ODE-3-240095-3F4# ODE-3-240095-304# 4 5 9.5 2 

ODE-3-340140-3F4# ODE-3-340140-304# 5.5 7.5 14 3 

ODE-3-340180-3F4# ODE-3-340180-304# 7.5 10 18 3 

ODE-3-340240-3F42 ODE-3-340240-3042 11 15 24 3 

ODE-3-440300-3F42 ODE-3-440300-3042 15 20 30 4 

ODE-3-440390-3F42 ODE-3-440390-3042 18.5 25 39 4 

ODE-3-440460-3F42 ODE-3-440460-3042 22 30 46 4 

NOTE 

For IP20 units, replace ‘#’ with ‘2’ 

For IP66 Non Switched Units, replace ‘#’ with ‘X’ 

For IP66 Switched Units, replace ‘#’ with ‘Y’ 
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 نصب در تابلو .4

 اطالعات کلی -4-1

یی هاباید به صورت عمودی، بر روی یک سطح صاف و مقاوم که کامال مستحکم باشد از طریق سوراخ Optidriveمحصول 

 ( نصب شود.2و  0های )فقط مخصوص فریم DIN Railکه بر روی بدنه دستگاه قرار دارد یا به صورت 

Optidrive ها با حفاظتIP20 نصب شوند. 2یا  0های صنعتی با حداکثر درجه آلودگی باید در محیط 

 این محصول نباید در کنار تجهیزات یا مواد قابل اشتعال نصب شود.

 شود.میبعد به آن پرداخته های در اطراف درایو حتما باید فاصله هوائی مناسب قرار داشته باشد که در بخش

 باید به این موضوع توجه شود که دمای محیط از مقدار مجاز تعریف شده برای محصول تخطی نکند. 

 سازی به خوبی انجام شود.های هوای مربوط به درایو را پاکیزه نگه دارید تا عمل خنکحتما دریچه

 IP20ابعاد و اطالعات مکانیکی محصوالت  -4-2

  
Drive 

Size 

A B C D E F Weight Weight 

mm in mm in mm in mm in mm in mm in Kg Kg 

1 173 6.81 83 3.27 123 4.84 162 6.38 50 1.97 50 1.97 1.0 1.0 

2 221 8.70 110 4.33 150 5.91 209 8.23 63 2.48 63 2.48 1.7 1.7 

3 261 10.28 131 5.16 175 6.89 247 9.72 80 3.15 80 3.15 3.2 3.2 

4 420 16.54 171 6.73 212 8.35 400 15.75 125 4.92 125 4.92 9.1 9.1 

Mounting Bolts Frame Size 1 - 3 4 x M5 (#8) Frame Size 4 4 x M8 

Tightening Torques 
Frame Sizes 1 – 3 Control Terminals 0.5 Nm (4.5 lb-in) Power Terminals 1 Nm (9 lb-in) 

Frame Size 4 Control Terminals 0.5 Nm (4.5 lb-in) Power Terminals 2 Nm (18 lb-in) 

 IP20راهنمای نصب برای محصوالت  -4-3

تر باید باید درایوها در مناسب هستند. برای مناطق آلوده 0برای استفاده در مناطقی با درجه آلودگی  IP20درایوهای 

 یک تابلو تعبیه شوند. این تابلو حتما باید فلزی باشد و در آن تمامی فواصل هوائی ذکر شده در دستورالعمل رعایت شود. 

ر ضمن دای قرار گیرد که هوا به خوبی در تابلو گردش کند. اگر در تابلو سیستم تهویه تعبیه شده است باید به گونه

 های درایو به خوبی تخلیه شود.Heatsinkبه صورتی باشد که گرمای تهویه هوا باید 
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 Drive 

Size 

X 

Above & 

Below 

Y 

Either 

Side 

Z 

Between 

Recommended 

airflow 

 mm in mm in mm in CFM (ft3/min) 

1 50 1.97 50 1.97 33 1.30 11 

2 75 2.95 50 1.97 46 1.81 22 

3 100 3.94 50 1.97 52 2.05 60 

4 100 3.94 50 1.97 52 2.05 120 

 توجه:

 .حداقل فاصله بین دو داریو در تابلو است Zمقدار 

 

 درصد از بار جذب شده از درایو است. 3تلفات حرارتی درایو به میزان 

 

توجه به این نکته ضروری است که موارد ذکر شده در دستورالعمل با 

برداری در نظر گرفته شده محیط در شرایط بهرهثابت فرض کردن دمای 

 است.

 IP66ابعاد و اطالعات مکانیکی محصوالت  -4-4

 

 
 

Drive 

Size 

A B D E F G H I J Weight 

mm in mm in mm in mm in mm In mm in mm in mm in mm in kg lb 

1 232.0 9.13 207.0 8.15 189.0 7.44 25.0 0.98 179.0 7.05 161.0 6.34 148.5 5.85 4.0 0.16 8.0 0.31 3.1 6.8 

2 257.0 10.12 220.0 8.67 200.0 7.87 28.5 1.12 187.0 7.36 188.0 7.40 176.0 6.93 4.2 0.17 8.5 0.33 4.1 9.0 

3 310.0 12.20 276.5 10.89 251.5 9.90 33.4 1.31 252 9.92 211.0 8.30 197.5 7.78 4.2 0.17 8.5 0.33 7.6 16.7 

Mounting Bolts All Frame Sizes 4 x M4 (#8) 

Tightening 

Torques 
All Frame Sizes 

Control Terminals 0.5 Nm (4.5 lb-in) 

Power Terminals 1 Nm (9 lb-in) 

 IP66راهنمای نصب برای محصوالت  -4-5

 برداری در محیط مورد نظر شما را دارد.بهرهقبل از نصب اطمینان حاصل کنید که محصول قابلیت 

 های دیگر مناسب باشد.درایو باید به صورت عمودی نصب شود و فواصل آن با توجه به جدول زیر از بخش

 محل نصب باید تحمل وزن درایو را داشته باشد.
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ای هتوان برای سیمالحدید میهر نوع از درایوها انتخاب شود. در صورت صگلندهای مناسب با توجه به جدول باید برای 

 کنترلی نیز گلند استفاده نمود.

 

 
 
 

 

Drive Size X Above & Below Y Either Side 

 mm in mm in 

1 200 7.87 10 0.39 

2 200 7.87 10 0.39 

3 200 7.87 10 0.39 

 :توجه

درایو درصد از بار جذب شده از  3تلفات حرارتی درایو به میزان 

 است.

 

توجه به این نکته ضروری است که موارد ذکر شده در دستورالعمل 

برداری در نظر با ثابت فرض کردن دمای محیط در شرایط بهره

 گرفته شده است.

Cable Gland Sizes 
Drive Size Power Cable Motor Cable Control Cables 

1 M20 (PG13.5) M20 (PG13.5) M20 (PG13.5) 

2 M25 (PG21) M25 (PG21) M20 (PG13.5) 

3 M25 (PG21) M25 (PG21) M20 (PG13.5) 

 گلند و قفل کردن ایزوالتور -4-6

های مناسبی برای گلند ایجاد از بین نرود باید سوراخ IP66شرایط برای آنکه گلند به صورت مناسب قرار گیرد و 

 دهد.مناسب برای هر گلند را نشان میهای نمود. جدول زیر سایز سوراخ
 

 های پیشنهادی برای گلندهای کابلسایز سوراخ
 Power & Motor Cables Control & Signal Cables 

 Moulded Hole 

Size 

Imperial 

Gland 

Metric 

Gland 

Knockout 

Size 

Imperial 

Gland 

Metric 

Gland 

Size 1 22mm PG13.5  M20  22mm PG13.5  M20  

Size 2 & 3 27mm  PG21 M25  22mm PG13.5  M20  

 پذیرسایز سوراخ مجرای انعطاف
 Drill Size Trade Size  Metric 

Size 1 28mm ¾ in 21 

Size 2 & 3 35mm 1 in 27 

 پذیر استفاده شودحتما برای نصب از مجراهای انعطاف 

 قفل کردن ایزوالتور

ها برای اطمینان از عدم وصل برق توسط تکنسین 20mmتوان از یک قفل استاندارد بودن ایزوالتور بر روی درایو می OFFدر زمان 

 استفاده نمود.
IP66 / Nema 4X Gland Plate IP66 / Nema 4X Unit Lock Off 
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 هابرداشتن درپوش ترمینال -4-7

 درایو باید درپوش درایو برداشته شود.های برای دسترسی به ترمینال

IP66 / Nema 4X Units 

 ها دسترسی پیدا نمودتوان به ترمینالبا باز کردن دو پیچ نشان داده شده بر روی محصول، می

 

 عادیتعمیر و نگهداری  -4-8

رانه و شرایط محیطی تحت تعمیر و نگهداری پیشگیدرایو باید براساس یک برنامه زمانبندی و با در نظر گرفتن محل نصب 

 ها شامل موارد زیر است:قرار گیرد. این نگهداری

 دمای محیط از مقدار مشخص شده در دستورالعمل تجاوز نکند 

 Heat-sinkمورد بازبینی و گرد و خاک زدایی قرار گیرد ،محصول های 

 فیلترهای هوا به طور مرتب تعویض  هرگونه گرد و غبار شود وگیرد تمیز و عاری از تابلویی که محصول در آن قرار می

 شوند.

های کنترل و قدرت به صورت کامل الکتریکی باید به صورت کامل چک شوند و پیچ ترمینالدر ضمن تمامی اتصاالت 

محکم شوند.
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 بندی بخش کنترل و قدرتسیم .5

 دیاگرام اتصاالت -5-1

IP66   وIP20 راهنما بدون کلید 

 

A محل اتصال زمین حفاظتی 

B ورودی کابل شبکه 

C فیوز یا کلید قدرت 

D  اختیاری(سلف ورودی( 

E  فیلترEMC خارجی )اختیاری( 

F ایزوالتور داخلی 

G )مقاومت ترمزی )اختیاری 

H اتصاالت موتور 

I خروجی آنالوگ 

J رله خروجی 

K استفاده از سلکتورهای موجود بر روی دستگاه 

L های آنالوگورودی  

M های دیجیتالورودی 

IP66  دارای کلید 

 

 سیستم زمین حفاظتی -5-2 

حل م ینزم ینهش یاتابلو  ینزم ینهبه ش یمبه صورت مستق ینزم ینالترم یقاز طر یدبا  optidrive محصوالت یتمام

حتما باید هر کدام از متصل شود و  یزتجه 2 ینب یدنبا ینزم یماست که س ینکته ضرور یننصب، متصل شوند. توجه به ا

 .دنگرد زمین تجهیزات جداگانه

 محل نصب متصل گردد. ینزم ینهبه ش یدحتماً با یزموتور ن ینزم یمضمن س در

 یطراح ایبه گونه Optidriveاستفاده نمود.  یاننشت جر هایلهاز ر توانیم ی زمیننشت یانبه منظور نظارت بر جر

 ینصاالت زمات یدزنی،کل نسه طول کابل موتور، فرکاب ینشت یانجر یزان. میدنما یدرا تول ینشت یانشده است که حداقل جر
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ؤلفه م یصتشخ ییموضوع توجه شود که رله توانا ینبه ا یدبا یاندارد. در انتخاب رله نشست جر یبستگ RFIیلتر و نوع ف

DC .را داشته باشد 

 کابل ورودی شبکه -5-3

 محل اتصال کابل -5-3-1

 هایینالشبکه به ترم هایتکفاز، کابل یهتغذ یستمس یبرا L2/N ,L1/L شوند.یمتصل م 

 های ینالشبکه به ترم هایفاز، کابل3 یهتغذ یستمس برایL1 ،L2  وL3 فاز مهم  یحالت توال ین. در اشوندیمتصل م

 .یستن

 یردقدرت قرار بگ یدکل یا یوزمانند ف یبخش حفاظت یکو شبکه حتماً  یودرا ینب باید. 

 ودشیداده م یحبعد توض هایکابل در بخش یزکثر ساکابل مناسب انتخاب شود. حدا یدبا ینام یانتوجه به جر با. 

 انتخاب فیوز یا کلید قدرت -5-3-2

 انتخاب شود. مدت زمان  یدشبکه با یدر بخش ورود یورود هایحفاظت از کابل یمناسب برا یحفاظت یوزهایف

 باشد. یهثان 5/1 یرز یدبا یوزهاعملکرد ف

 یداز کل توانیم یوزف یجا به MCB  نوعB دهدیم یشقطع خطاها را افزا یتظرف ،یاستفاده نمود که به نوع. 

 های ینالبل تحمل در ترمااتصال کوتاه ق یانجر حداکثرOptidrive ،100kA .است 

 سلف ورودی -5-4

  شود: یم یهتوصیک سلف ورودی برای اتصال به ورودی درایو تحت شرایط زیر 

o سطح جریان اتصال کوتاه باال است.هایی که امپدانس شبکه پایین است یا در مکان 

o شبکه دارای افزایش یا کاهش ولتاژ است.هایی که در مکان 

o .در مواردی که عدم تعادل ولتاژ بین فازها وجود دارد 

o .زمانی که ورودی شبکه به صورت شینه است 

 شود. برای تمامی کاربردها استفاده از سلف ورودی توصیه میPart Number جود به قرار زیر است:های ورودی موسلف 

Supply Frame Size AC Input Inductor 

230 Volt 

1 Phase 

1 OPT-2-L1016-20 

2 OPT-2-L1025-20 

3 N/A 

400 Volt 

3 Phase 

2 OPT-2-L3006-20 

2 OPT-2-L3010-20 

3 OPT-2-L3036-20 

4 OPT-2-L3050-20 

 اتصال موتور -5-5

 به صورت  هایودرا یولتاژخروجPWM یموضوع برا ینفرکانس آن از فرکانس شبکه باالتر است. ا یو در حالت عاد 

 یازن نیشده است. بنابرا یطراح یسرعت ییراتتغ ینچن یاست و موتورها برا یاجاحت یوسرعت موتورها توسط درا ییرتغ

 کسرییحتماً  یدندار یناناستفاده شده در موتور اطم هاییقعا هموتور وجود ندارد. اما اگر ب یبرا یشگیرانهبه اقدامات پ

 .یدانجام ده یقیتست عا یرنظ یشگیرانهاقدامات پ

 هایینالبه ترم یدبا موتور W,V,U  شیلد یدباشد با یمهس 3متصل شوند. اگر اتصال  یمهس 4 یا یمهس 3به صورت 

 متصل شود. ینزم ینالموجود در کابل به ترم

 متصل شود. یودرا ینزم هایینالاز ترم یکیبه  یداً باموتور حتم ینزم ترمینال 
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 شیلد یمتر دارا 051 یا شیلد بدون متر 011: موتور تا شده استفاده یهاطول کابل حداکثر 

 های موتوراتصاالت ترمینال -5-5-1

پالک موتورها نوشته  یموضوع بر رو ینرا دارند، که ا یهعملکرد در دو سطح ولتاژ تغذ ییموتورها توانا یکل یبه طور

ل انجام مثلث قاب یاموتور به صورت ستاره  هایینالدر باکس ترم هاینالاتصال ترم ییرسطح ولتاژ با تغ ییرشده است. تغ

 .شودیبه موتور م یشتریاست. اتصال ستاره باعث اعمال ولتاژ ب

Incoming Supply 

Voltage 

Motor Nameplate 

Voltages 
Connection 

230 230 / 400 

Delta 

 

400 400 / 690 

400 230 / 400 Star 

 
 

 بندی ترمینال کنترلسیم -5-6

 رتکار مناسب ینا یدو زوجه برا هایباشند. کابل شیلد یدارا یدآنالوگ با هاییگنالمربوط به س هایکابل یتمام 

 تند.هس

 ابل قدرت ک نویز نشوند تا یمواز یکدیگربا  یحت د ونجدا باش یکدیگرل از مبه صورت کا یدکنترل و قدرت با هایکابل

 ی سیستم کنترل تاثیر منفی نگذارد.بر رو

   24متفاوت مانند  هاییگنالسسطوح ولتاژVdc 110 یاVac کابل قرار داشته باشند. یکدر  یدنبا 

 0.5کنترل  ینالترم هاییچقدرت بستن پ حداکثرNm است 

 22.5ین ب تواندیم یکنترل هاییمس سایزmm-0.05  باشد.متغیر 

 REV/0/FWDاستفاده از سلکتور  -5-7

را عالوه بر حالت حرکت مستقیم و معکوس برای حاالت دیگر نیز تنظیم  Optidriveتوان با تنظیم مناسب پارامترها می

یا کنترل از راه دور( اندازی اتوماتیک )به صورت محلی اندازی دستی با راهتوان باعث ایجاد حالت راهنمود. این تغییر می

 برای برخی کاربردها شود.

     

 موقعیت سلکتور

پارامترهای 

 توجهات قابل تنظیم

P-12 P-15 

Run Reverse STOP Run Forward 0 0 
پیشفرض کارخانه این تنظیمات است که به وسیله آن جهت 

 ند.ککند و با پتانسیومتر سرعت تغییر میگردش موتور تغییر می
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STOP STOP Run Forward 0 5,7 

کند و از طریق پتانسیومتر موتور فقط در حالت مستقیم عمل می

کند. در این حالت عملکرد معکوس غیر فعال سرعت آن تغییر می

 است.

Preset Speed 1 STOP Run Forward 0 1 

کند و از طریق پتانسیومتر موتور فقط در حالت مستقیم عمل می

باعث ایجاد عملکرد  Preset Speed 1کند. سرعت آن تغییر می

Jog  با توجه به پارامترP-20 شود.می 

Run Reverse STOP Run Forward 0 6, 8 
تر و با پتانسیومکند با این تنظیم جهت گردش موتور تغییر می

 کند.سرعت تغییر می

Run in Auto STOP Run in Hand 0 4 

Run in Hand-  پتانسیومتر روی دستگاه کنترل سرعت از طریق

 شود.انجام می

Run in Auto-  انجام  2کنترل سرعت با استفاده از ورودی آنالوگ

  شود.می

Run in Speed 

Control 
STOP Run in PI Control 5 1 

 .کند، پتانسیومتر سرعت را کنترل میSpeed Controlدر حالت 

  دهد.را تغییر می set point، پتانسیومتر PI Controlدر حالت 

Run in Preset Speed 

Control 
STOP Run in PI Control 5 

0, 2, 

4,5, 

8..12 

 Preset Speedمقدار  Preset Speed Control ،P-20در حالت 

 کند.را تنظیم می

 دهد. را تغییر می set point، پتانسیومتر PI Controlدر حالت 

Run in Hand STOP Run in Auto 3 6 

Hand-  کنترل سرعت از طریق پتانسیومتر روی دستگاه انجام

 شود.می

Auto-  مرجع سرعت از طریقModbus شود.تعیین می 

Run in Hand STOP Run in Auto 3 3 
Hand-  مرجع سرعت از طریقPreset Speed 1 شود.تعیین می 

Auto-  مرجع سرعت از طریقModbus شود.تعیین می 

 ترمینال کنترلاتصاالت  -5-8

Default Connections 
Control 

Terminal 
Signal توضیحات 

 

1 +24Vdc User Output 

+24Vdc user output, 100mA.   

.ولتاژ خارجی به این ترمینال متصل نشود  

2 Digital Input 1 Positive logic 

“Logic 1” input voltage range: 8V … 30V DC 

“Logic 0” input voltage range: 0V … 4V DC 3 Digital Input 2 

4 
Digital Input 3 / 

Analog Input 2 

Digital: 8 to 30V 

Analog: 0 to 10V, 0 to 20mA or 4 to 20mA 

5 +10V User Output +10V, 10mA, 1kΩ minimum 

6 
Analog Input 1 / 

Digital Input 4 

Analog: 0 to 10V, 0 to 20mA or 4 to 20mA 

Digital:  8 to 30V 

7 0V  متصل است 9این ترمینال به صورت داخلی به ترمینال 

8 
Analog Output / 

Digital Output 

Analog: 0 to 10V,  

Digital:  0 to 24V  
20mA maximum 

9 0V  متصل است 7این ترمینال به صورت داخلی به ترمینال 

10 Relay Common  

11 Relay NO Contact Contact 250Vac, 6A / 30Vdc, 5A 

 خروجی آنالوگ -5-8-1

شود. خروجی های بعد به آن پرداخته میتنظیم شود که در بخش P-25تواند از طریق پارامتر عملکرد خروجی آنالوگ می

 یرد:ملکرد براساس پارامتر انتخابی بپذحالت ع 2تواند می

 حالت آنالوگ 

o  ولت  01-1خروجی یک سیگنالDC  20با حداکثر جریانmA کند.تولید می 

  دیجیتالحالت 
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o  24دارای ولتاژ خروجیVdc 20حداکثر جریان  باmA شودمی. 

 خروجی رله -5-8-2

 شود. های بعد به آن پرداخته میتنظیم شود که در بخش P-18تواند از طریق پارامتر عملکرد خروجی رله می

 های آنالوگورودی -5-8-3

توانند به صورت ورودی دیجیتال نیز تنظیم شوند. نوع در این درایو دو ورودی آنالوگ وجود دارد که در صورت نیاز می

بیشتر توضیح  های بعددر بخشاین پارامتر  قابل انتخاب است. P-47و  P-16های ورودی با استفاده از پارامترهای سیگنال

 شوند. داده می

قابل تعریف است. این موضوع در  P-15با استفاده از پارامتر  PIDآنالوگ برای مرجع سرعت یا فیدبک  عملکرد ورودی

 های دیجیتال و آنالوگ بیشتر توضیح داده خواهد شد.بخش تنظیمات ماکرو برای ورودی

 های دیجیتالورودی -5-8-4

 قابل تنظیم هستند. P-15و  P-12ورودی دیجیتال در این درایو وجود دارد که با پارامترهای  4تعداد 

 حفاظت اضافه بار حرارتی موتور -5-9

 حفاظت اضافه بار حرارتی داخلی -5-9-1

در این درایو یک تابع حفاظتی برای حفاظت اضافه بار حرارتی موتور گنجانده شده است. این پارامتر با توجه به جریان 

دهد. برای درایو تریپ می، %100دهد و با رسیدن مقدار به رائه میعبوری از درایو میزان دمای موتور را براساس درصد ا

 تنظیم شود. P-08موتور برای تخمین دما باید پارامتر تعیین کالس 

 اتصال ترمیستور موتور -5-9-2

 توان مراحل زیر را برای اتصال آن به درایو انجام داد:در شرایطی که موتور دارای ترمیستور باشد می

Control Terminal Strip اطالعات تکمیلی 

o  نوع ترمیستور استفاده شده باید به صورتPTC  2.5باشد و سطح تریپ آنkΩ 

o  با استفاده از پارامترP-15 تبدیل به  3ورودی  3حالت  و تنظیم آن درExternal Trip شود.می 

o رامتر پاP-47  را بر روی“" .تنظیم کنید 

1 2 3 4 

 

 EMCاتصال فیلتر  -5-11

Category های کنترلکابل نوع کابل موتور نوع کابل تغذیه  حداکثر طول کابل 
C1 Shielded Shielded 

Shielded 

1M / 5M1 

C2 Shielded Shielded 5M / 25M1 

C3 Unshielded Shielded 25M / 100M1 

 پذیر است.اضافی امکان EMCافزایش طول کابل با استفاده از فیلتر  -0

 مقاومت ترمزی -5-11

Optidrive E3شود که بتواندارای ترانزیستور ترمزی داخلی هستند. این موضوع باعث می ،یا باالتر 2با سایز فریم  های 

 و "+"های گشتاور ترمزی را بهبود بخشید. مقاومت ترمزی باید به ترمینالخارجی به درایو متصل کرد و یک مقاومت 

"BR" .متصل شود 

و ممکن است میزانی شارژ حتی پس از قطع برق اصلی  رسدمی 800VDCها به سطح ولتاژ این ترمینال

 5، نیدها وصل کقبل از آنکه اتصاالتی را به این ترمینالها وجو داشته باشد. بنابراین، بر روی ترمینال

 .دقیقه تا دشارژ کامل صبر کنید
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بهره

ی
بردار

 

 برداریبهره .6

 کلیدمدیریت صفحه -6-1

 شود.تنظیم و پیکربندی می توسط این صفحه کلید E3 درایو

 NAVIGATE 
به منظور نمایش اطالعات به صورت بالدرنگ، دسترسی به 

 پارامترهای قابل ویرایش و ذخیره پارامترهای تغییر یافته 

 

 
UP 

برای افزایش سرعت در حالت بالدرنگ یا افزایش مقدار یک 

 پارامتر در حالت ویرایش

 
DOWN 

برای کاهش سرعت در حالت بالدرنگ یا کاهش مقدار یک 

 حالت ویرایشپارامتر در 

 
RESET / 

STOP 

 های درایو.کردن تریپ Resetبرای 

 به منظور توقف قابل استفاده است. Keypadدر زمان حالت 

 
START 

یا تغییر جهت  Keypadاندازی یک موتور در حالت برای راه 

 )به شرط فعال بودن حالت دو طرفه(چرخش موتور 

 

بردارینمایش بهره    دسترسی به پارامترهای تغییر پارامترها 
Read only 

Reset  کردن پارامترها 





خروجی درایو 

 غیر فعال است




کلید 
NAVIGATE 

 2را به مدت 

 داریدثانیه نگه





کلید 
NAVIGATE 

 2را به مدت 

 داریدثانیه نگه



 

به منظور 

بازگشت 

پارامترها به 

تنظیمات 

کارخانه سه 

، UPکلید 

DOWN  و

STOP  را با

-یکدیگر نگه

 دارید تا 

 “” 
نمایش داده 

 شود

.



درایو در حال 

کار است و 

فرکانس 

خروجی نمایش 

 شودداده می

(Hz) 





با استفاده از 

  UPکلیدهای

 DOWNیا 

پارامتر مورد 

نظر را انتخاب 

 کنید





با استفاده از 

  UPکلیدهای

 DOWNیا 

را  P-00پارامتر 

 انتخاب کنید

.



کلید 
NAVIGATE 
را فشار دهید تا 

جریان موتور 

نمایش داده 

 (Aشود )





کلید 
NAVIGATE 

 را فشار دهید





کلید 
NAVIGATE 

 را فشار دهید



 

 STOPکلید 

را فشار دهید 

 ”“ تا 
نمایش داده 

 شود

.



کلید 
NAVIGATE 
را فشار دهید تا 

توان موتور 

نمایش داده 

 (kWشود )





با استفاده از 

  UPکلیدهای

 DOWNیا 

مورد نظر  مقدار

 کنیدتنظیم را 





با استفاده از 

  UPکلیدهای

 DOWNیا 

پارامتر مورد 

نظر را انتخاب 

 کنید
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ره
به

ی
ار

رد
ب

 





اگر مقدار 

 P-10پارامتر 

غیر از صفر 

 باشد با فشردن
کلید 

NAVIGATE 
سرعت موتور 

نمایش داده 

 (RPMشود )
 





کلید 
NAVIGATE 
را فشار دهید تا 

به منوی 

تنظیمات 

 بازگردید





کلید 
NAVIGATE 
را فشار دهید تا 

مقدار پارامتر 

نمایش داده 

 شود

Reset  کردن یک خطا 



 

 STOPکلید 

را فشار دهید 

 ”“ تا 
 نمایش داده

  شود





کلید 
NAVIGATE 

 2را به مدت 

 داریدثانیه نگه

تا به صفحه 

-نمایش بهره

برداری 

 بازگردید





کلید 
NAVIGATE 

 2را به مدت 

 داریدثانیه نگه

تا به صفحه 

-نمایش بهره

برداری 

 بازگردید
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 پارامترها

 پارامترها  .7

 پارامترها استاندارد -7-1

 واحد فرضپیش حداکثر حداقل توضیحات پارامتر

P-01 حداکثر فرکانس/محدوده سرعت P-02 500.0 50.0 (60.0) Hz / RPM 

 شود(نشان داده می RPMغیر صفر است به صورت  P-10حداکثر فرکانس یا سرعت خروجی )در حالتی که مقدار 
P-02 0.0 حداقل فرکانس/محدوده سرعت P-01 0.0 Hz / RPM 

 شود(نشان داده می RPMغیر صفر است به صورت  P-10حداقل فرکانس یا سرعت خروجی )در حالتی که مقدار 

P-03 5.0 600.0 0.00 راه اندازی مدت زمان s 

 رسد( میP-09تنظیم در مدت زمانی که فرکانس از صفر به مقدار نامی )
P-04 5.0 600.0 0.00 مدت زمان توقف s 

 شود.می تبعیت P-24. اگر این مقدار صفر باشد از پارامتر رسدمی مقدار نامی به صفرمدت زمانی که فرکانس از 
P-05  0 3 0 ناگهانی ولتاژحالت توقف/قطع - 

 شودبا انتخاب هر کدام از حاالت زیر رفتار درایو در زمان توقف یا از دست رفتن ولتاژ تعیین می

 حالت قطع ناگهانی ولتاژ حالت توقف تنظیم

 Ride Through (Recover energy from load to maintain operation) (P-04تغییر فرکانس تا توقف ) 0

 های موتوربرداشتن ولتاژ از ترمینال های موتوربرداشتن ولتاژ از ترمینال 1

 P-24از پارامتر  تبعیت (P-04تغییر فرکانس تا توقف ) 2

 P-24از پارامتر  تبعیت ACبا ترمز  (P-04تغییر فرکانس تا توقف ) 3

P-06 0 1 0 سازی انرژیبهینه - 

 : غیر فعال0

ند. کاین پارامتر، به منظور کاهش انرژی مصرفی، ولتاژ خروجی در بارهای سبک و در سرعت ثابت کاهش پیدا میبا فعال شدن : فعال. 1

 برای مدت زمان طوالنی سرعت ثابت است یا موتور کم بار است مناسب استهایی که این پارامتر برای کاربری

P-07 400 / 230 500 / 250 0 ولتاژ نامی موتور V 

 شودولتاژ نامی موتور براساس پالک موتور انتخاب میدر این بخش 

P-08 براساس ظرفیت درایو جریان نامی موتور A 

 شودنامی موتور براساس پالک موتور انتخاب می این بخش جریاندر 

P-09 (60) 50 500 10 فرکانس نامی موتور Hz 

 شودنامی موتور براساس پالک موتور انتخاب میفرکانس در این بخش 

P-10 0 30000 0 سرعت نامی موتور RPM 

امی است و تم صفرفرض تواند به صورت اختیاری براساس سرعت نامی موتور تنظیم شود. این پارامتر به صورت پیشاین پارامتر می

شود تمامی پارامترهای است. وارد کردن عدد غیر صفر در این پارامتر باعث می Hzشده در این درایو به صورت های نمایش دادهسرعت

 تبدیل شود.  RPMبه  Hzفرکانسی از 

 شود.می صفرتغییر کند، این پارامتر  P-09اگر پارامتر  توجه:

P-11 وابسته به درایو وابسته به درایو 0.0 های پایینافزایش گشتاور در فرکانس % 

 به این نکته ضروری است که افزایش این پارامتر باعث افزایشتوجه تواند با افزایش این پارامتر بهبود یابد. گشتاور در فرکانس پایین می

 )حالت کنترل موتور( وابسته است. P-51شود. عملکرد این پارامتر به پارامتر جریان موتور و افزایش احتمال خطای اضافه جریان می
P-51 P-11  

0 
 آید.خود تنظیم بدست می میزان افزایش به صورت 0

 یابد.یابد و تا رسیدن به نصف فرکانس نامی به صورت خطی کاهش میافزایش می P-11*P-07ولتاژ در فرکانس صفر به میزان  0<

1 All  ولتاژ در فرکانس صفر به میزانP-11*P-07 یابدیابد و تا رسیدن به نصف فرکانس نامی به صورت خطی کاهش میافزایش می. 

2,3,4 All  4میزان افزایش جریان برابر با*P-11*P-08 .است 
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برداری کنید و با بهره 5Hzبار در فرکانس باشد، بهتر است موتور را به صورت بی 0یا  1برابر با  P-51برای موتورهای القائی، وقتی مقدار 

 های مختلف درایو در زیر آمده است:را تنظیم نمایید. مقدار درصد مجاز برای فریم P-11توجه به جریان عبوری از موتور مقدار 
Frame Size 1 : 60 – 80% of motor rated current 

Frame Size 2 : 50 – 60% of motor rated current 

Frame Size 3 : 40 – 50% of motor rated current 

Frame Size 4 : 35 – 45% of motor rated current 
P-12 0 9 0 مرجع فرمان اولیه - 

 های کنترلی فرمان بپذیرد.درایو مستقیما از ترمینال : ترمینال کنترلی.0

درایو فقط در جهت مستقیم و تنها از طریق صفحه کلید روی دستگاه یا صفحه  : کنترل از طریق صفحه کلید به صورت یک جهته.1

 شود.کلید کنترل از راه دور کنترل می

درایو به صورت مستقیم یا معکوس و از طریق صفحه کلید روی دستگاه یا صفحه  : کنترل از طریق صفحه کلید به صورت دو جهته.2

 شود.باعث تغییر جهت چرخش می STARTشود. فشردن دکمه کلید کنترل از راه دور کنترل می

 اندازی و توقف تنظیم شده.با در نظر گرفتن زمان راه Modbus RTU (RS485)کنترل از طریق . Modbus: کنترل از طریق 3

اندازی و توقف که از طریق با در نظر گرفتن زمان راه Modbus RTU (RS485)کنترل از طریق . Modbus: کنترل از طریق 4

Modbus شود.ارسال می 

 به همراه سیگنال فیدبک خارجی PIکنترل  .PI: کنترل 5

 .0و تجمیع شده با ورودی آنالوگ  به همراه سیگنال فیدبک خارجی PIکنترل . PI: کنترل تجمعی آنالوگ و 6

 اندازی و توقف تنظیم شده.با در نظر گرفتن زمان راه CAN (RS485)کنترل از طریق . CAN: کنترل از طریق 7

ارسال  Modbusاندازی و توقف که از طریق با در نظر گرفتن زمان راه CAN (RS485)کنترل از طریق . CAN: کنترل از طریق 8

 شود.می

 0باید بزرگتر از  Slaveکند. آدرس درایو عمل می Masterدیگر که در حالت  Invertekکنترل از طریق یک درایو . Slave: حالت 9

 باشد.

 ( موجود باشد.0است، یک سیگنال فعال باید بر روی ترمینال کنترل )ورودی دیجیتال  9-7و  4-0زمانی که این پارامتر  توجه:

P-13 0 2 0 برداریانتخاب حالت بهره - 

 کند.در جدول زیر آمده است را تنظیم میاین پارامتر با توجه به انتخاب کاربری، پارامترهای کلیدی که 

 برای کاربردهای کلی : حالت صنعتی.0

 های سانتریفیوژبرای پمپ : حالت پمپ.1

 های متفاوت فنبرای کاربری : حالت فن.2

 (P-33) شروع چرخش (P-28 & P-29) مشخصه گشتاور (P-54) محدود سازی جریان کاربری تنظیم

0 General 150% Constant 0 : Off 

1 Pump 110% Variable 0 : Off 

2 Fan 110% Variable 2 : On 
P-14 0 65535 0 کد دسترسی به منوی پیشرفته - 

( نوشته شود تا کاربر 010فرض )مقدار پیش P-37در این پارامتر باید مقدار تنظیمی در پارامتر فعال کردن دسترسی به منوی پیشرفته. 

 تغییر کند. P-37تواند توسط کاربر از طریق دسترسی پیدا کند. این مقدار میبه ادامه پارامترها 

 توسعه یافتهپارامترهای  -7-2

 واحد فرضپیش حداکثر حداقل توضیحات پارامتر

P-15 0 17 0 انتخاب عملکرد ورودی دیجیتال - 

 مراجعه کنید. 8تعریف شد. برای اطالع بیشتر به بخش  P-12های دیجیتال که در پارامتر تعریف عملکرد ورودی

P-16  به توضیحات توجه کنید 1نوع سیگنال ورودی آنالوگ U0-10 - 

 : یا منفی شود اگر مرجع آنالوگ بر روی حداقل قرار گیردولت یکطرفه.  01-1سیگنال ولتاژ ،( درایو در حداقل سرعتP-02) 

 کند.عمل می (P-01سرعت )داکثر درایو در حکند. با حداکثر شدن مرجع آنالوگ، عمل می
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 : برای عملکرد موتور در دو جهت. با منفی شدن مقدار مرجع آنالوگ، چرخش موتور به صورت  ولت یکطرفه 01-1سیگنال ولتاژ

 گردد. P-39=50%و  P-35=200%ولت چرخش به صورت دو طرفه باشد باید  01-1برای آنکه در بازه شود. معکوس می

 آمپرمیلی 21-1: سیگنال 

 آمپر کمتر شود درایو خطای میلی 3آمپر. اگر سطح جریان سیگنال از میلی 21-4: سیگنال دهد.می 

 سرعت در  آمپر کمتر شود درایومیلی 3جریان سیگنال از آمپر. اگر سطح میلی 21-4: سیگنالPreset (P-20عمل می ).کند 

 آمپر کمتر شود درایو خطای میلی 3آمپر. اگر سطح جریان سیگنال از میلی 4-21: سیگنال دهد.می 

 سرعت در  درایوآمپر کمتر شود میلی 3آمپر. اگر سطح جریان سیگنال از میلی 4-21: سیگنالPreset (P-20عمل می ).کند 

 : کند.اگر مرجع آنالوگ منفی شود، درایو  در حداکثر فرکانس/سرعت عمل میولت یکطرفه.  1-01سیگنال ولتاژ

P-17 8 32 4 حداکثر فرکانس کلیدزنی kHz 

کاهش فرکانس نمایش داده شود به معنای  "rEd"پارامتر شود. اگر در زمان تنظیم در این بخش حداکثر فرکانس کلیدزنی تعیین می

 کاهش یابد. کاست تا دمای هیت سین P00-32کلیدزنی به مقدار 

P-18 1 9 0 انتخاب عملکرد رله خروجی - 

نال اتصال ترمیتوانید عملکرد رله خروجی را تعیین کنید. رله دارای دو ترمینال خروجی است. فعال شدن این رله باعث در این بخش می

 شود. نحوه انتخاب عملکردها به قرار زیر است:به یکدیگر می 00و  01

 شود.موتور باعث فعال شدن رله می راه اندازی: 0

 : فعال شدن رله با اعمال ولتاژ به درایو و عدم وجود خطا در درایو.1

 .: فعال شدن رله در زمانی که فرکانس موتور با فرکانس تنظیمی یکسان شود2

 : فعال شدن رله با به وجود آمدن خطا در درایو.3

 بیشتر شود. P-19فعال شدن رله زمانی که فرکانس خروجی از مقدار تعیین شده در پارامتر : 4

 بیشتر شود. P-19: فعال شدن رله زمانی که جریان خروجی از مقدار تعیین شده در پارامتر 5

 کمتر شود. P-19: فعال شدن رله زمانی که فرکانس خروجی از مقدار تعیین شده در پارامتر 6

 کمتر شود. P-19: فعال شدن رله زمانی که جریان خروجی از مقدار تعیین شده در پارامتر 7

 بیشتر شود. P-19از مقدار تعیین شده در پارامتر  2: فعال شدن رله زمانی که ورودی آنالوگ 8

 ل شدن رله زمانی درایو در شرایط عادی است و هیچگونه خطایی ندارد.: فعا9

P-19 100.0 200.0 0.0 سطح عملکرد رله % 

 P-18ذکر شده در  8-4عملکرد با توجه به اعداد موارد  انتخاب سطح

P-20  سرعتPreset 1 -P-01 P-01 5.0 Hz / RPM 

P-21  سرعتPreset 2 -P-01 P-01 25.0 Hz / RPM 

P-22  سرعتPreset 3 -P-01 P-01 40.0 Hz / RPM 

P-23  سرعتPreset 4 -P-01 P-01 P-09 Hz / RPM 

 گردند.شود، انتخاب میتعیین می P-15های دیجیتال که در پارامتر توسط ورودی Presetهای ها/سرعتفرکانس

 .RPMاست و در غیر این صورت  Hzبرابر با صفر باشد بر حسب  P-10اگر پارامتر 

 گردد.تغییر کند، این پارامتر به تنظیمات کارخانه باز می P-09اگر پارامتر  توجه:

P-24 0.00 600.0 0.00 زمان توقف سریع s 

تنظیم  3و  2در مقدار  P-05دهد. این زمان به صورت اتوماتیک با انتخاب اجازه تنظیم زمان توقف دوم را برای درایو میاین پارامتر 

 شود.های موتور میبرداشتن ولتاژ از ترمینالانتخاب شود باعث  1شود. زمانی که این زمان می

 گیرد.این زمان تنظیمی مورد استفاده قرار میتنظیم شود،  "Fast Stop"بر روی عملکرد  P-15زمانی که 

، مدت زمان تنظیم شده در این بخش برای زمان راه اندازی و توقف P-24 > 0, P-02 > 0, P-26=0 ,P-27 = P-02عالوه بر آن، اگر 

 شود وقتی که سرعت کمتر از حداقل مقدار تنظیمی باشد.در نظر گرفته می

P-25 8 11 0 انتخاب عملکرد خروجی آنالوگ - 

 DC ولت 24خروجی دیجیتال با ولتاژ فعال حالت 

 شود.میراه اندازی موتور باعث فعال شدن رله : 0
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 : فعال شدن رله با اعمال ولتاژ به درایو و عدم وجود خطا در درایو.1

 : فعال شدن رله در زمانی که فرکانس موتور با فرکانس تنظیمی یکسان شود.2

 : فعال شدن رله با به وجود آمدن خطا در درایو.3

 بیشتر شود. P-19: فعال شدن رله زمانی که فرکانس خروجی از مقدار تعیین شده در پارامتر 4

 بیشتر شود. P-19: فعال شدن رله زمانی که جریان خروجی از مقدار تعیین شده در پارامتر 5

 کمتر شود. P-19: فعال شدن رله زمانی که فرکانس خروجی از مقدار تعیین شده در پارامتر 6

 تر شود.کم P-19: فعال شدن رله زمانی که جریان خروجی از مقدار تعیین شده در پارامتر 7

 حالت خروجی آنالوگ

 0.1Hz متغیر است با رزولوشن P-01تا  1بین  فرکانس خروجی )سرعت موتور(.: 8

 0.1A متغیر است با رزولوشن P-08 پارامتر %211 تا 1بین  .جریان موتور: 9

 توان نامی درایو %211 تا 1بین  .توان خروجی: 10

 0.1A متغیر است با رزولوشن P-08 پارامتر %211 تا 1بین  .بارجریان : 11

P-26 0.0 باند هیسترزیس فرکانس پرش P-01 0.0 Hz / RPM 

P-27 0.0 طه مرکزی فرکانس پرشقن P-01 0.0 Hz / RPM 

شود، برای مثال در یک فرکانس که ممکن عملکرد فرکانس پرش برای جلوگیری از عملکرد درایو در فرکانس خروجی خاص استفاده می

باند هیسترزیس  P-26نقطه مرکزی باند فرکانس پرش و در  P-27است رزونانس مکانیکی در یک ماشین خاص به وجود آید. در پارامتر 

فرکانس خروجی درایو در باند فرکانسی  P-04و  P-03شود. در زمان راه اندازی و توقف با توجه به مقادیر تعریف شده در انتخاب می

اگر مرجع فرکانسی انتخابی برای موتور در این باند هیسترزیس قرار گیرد، فرکانس خروجی درایو در محدوده  گیرد.تنظیم شده قرار نمی

 کند.باال یا پایین باند هیسترزیس عمل می

P-28  تنظیم ولتاژ مشخصهV/F 0 P-07 0 V 

P-29  مشخصه  فرکانستنظیمV/F 0.0 P-09 0.0 Hz 

 شود. در تنظیم این دواست که باعث تنظیم یک نقطه فرکانسی و یک نقطه ولتاژی برای موتور می P-28این پارامتر در ارتباط با پارامتر 

 به موتور وارد نشود. ینقطه باید دقت شود که آسیب

P-30 به صورت اتوماتیک، بهره اندازی مجدداندازی، راهحالت راه( برداری در حالت اضطراریFire Mode) 

 - N/A N/A Edge-r  یکبه صورت اتومات مجدد اندازیراهاندازی و : حالت راه1زیربخش 

ک به صورت اتوماتی مجدداندازی شود و همچنین نحوه عملکرد راهاندازی اتوماتیک درایو میبه شرط فعال بودن ورودی باعث راهاین پارامتر 

 کند.را تنظیم می

شود. اندازی انجام نمی، راهباشدبسته  0گردد، اگر ورودی شود یا ریست می: با انتخاب این حالت در شرایطی که درایو برقدار می

 ر شدن یا ریست شدن باید تغییر وضعیت دهد.حتما بعد از برقدا 0ورودی 

 شود.اندازی انجام میبسته باشد، راه 0گردد، اگر ورودی شود یا ریست میشرایطی که درایو برقدار می: با انتخاب این حالت در 

  تا های انجام ثانیه انجام شود. تعداد ریست 21اندازی مجدد در طول دهد تا راهراهکار ارائه می 5: بعد از خطا، درایو

اندازی انجام نشود، درایو تریپ خواهد داد و کاربر باید به صورت دستی ریست را مرتبه آخر راه شود و اگر درشده توسط درایو شمرده می

 برق شود تا شمارنده ریست شود.درایو باید یک بار به طور کامل بی انجام دهد.

ورودی منطقی در شرایط اضطرار: 2زیربخش   0 1 0 - 

 شود تا شرایط اضطرار را تشخیص دهد.تعریف می P-15انتخاب توع عملکرد منطقی که در پارامتر 

 افتد.. اگر ورودی باز شود، حالت اضطرار اتفاق میNC ورودی: 0

 افتد.. اگر ورودی بسته شود، حالت اضطرار اتفاق میNO ورودی: 1

ورودی در شرایط اضطرارنوع : 3زیربخش   0 1 0 - 

 شود تا شرایط اضطرار را تشخیص دهد.تعریف می P-15انتخاب توع ورودی که در پارامتر 

 در این حالت تا وقتی که سیگنال ورودی حالت اضطرار فعال باشد، درایو در حالت اضطرار قرار دارد.: ورودی ماندگار. 0

 برق شود.کند تا درایو بیشود. درایو شرایط را حذف میورودی با یک سیگنال گذرا فعال می: ورودی گذرا. 1
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P-31  اندازی توسط صفحه کلیدحالت راهانتخاب  0 7 1 - 

اندازی و توقف باشد، راه 5یا  4، 0، 1باشد. زمانی که اعداد این پارامتر  4-0های انتخاب P-12شود که این پارامتر فقط زمانی فعال می

ا هاندازی تنها توسط ترمینالدیگر، راهباید به یکدیگر متصل شوند. در اعداد  2و  0های کنترلی توسط صفحه کلید فعال است و ترمینال

 شود و صفحه کلید غیر فعال است.انجام می
0 : Minimum Speed, Keypad Start 

1 : Previous Speed, Keypad Start 

2 : Minimum Speed, Terminal Enable 

3 : Previous Speed, Terminal Enable 

4 : Current Speed, Keypad Start 

5 : Preset Speed 4, Keypad Start 

6 : Current Speed, Terminal Start 

7 : Preset Speed 4, Terminal Start 
P-32  0.0 25.0 0.0 : مدت زمان1زیربخش s 

 - DC 0 2 0 جریان: حالت تزریق 2زیربخش 

 شود.تنظیم می P-59شود. میزان جریان تزریقی در تعیین می DCمدت زمان تزریق جریان : 1زیربخش 

 های زیر است:نحوه تزریق ولتاژ به صورت: 2زیربخش 

به  P-58بعد از انجام فرمان توقف و رسیدن فرکانس خروجی به میزان تنظیمی در  DCجریان  در زمان توقف. DC: تزریق جریان 0

 است. 0براساس زیربخش  گردد و مدت زمان اعمال آنتعیین می P-59شود. سطح جریان با توجه به پارامتر موتور تزریق می

 شود.غیرفعال می DCباشد، تزریق جریان  Standbyاگر درایو در حالت  توجه:

شود. سطح جریان با توجه به اندازی به موتور تزریق میبعد از انجام فرمان راه DCجریان  .اندازیراهدر زمان  DC: تزریق جریان 1

 است. 0آن براساس زیربخش گردد و مدت زمان اعمال تعیین می P-59پارامتر 

 شود.اعمال می 0و  1هر دو حالت  .اندازی و توقفراهدر زمان  DC: تزریق جریان 2

P-33 0 2 0 شروع چرخش - 

 : غیرفعال0

کند که تشخیص دهد اگر موتور در حال چرخش است، موتور در سرعت فعلی خود تحت اندازی، درایو تالش میدر زمان راه: فعال. 1

 شوند تا به حرکت در آیند، مشاهده شود.اندازی میاست. ممکن است یک تاخیر کوتاه زمانی که موتورها راه کنترل

 شود در غیر این صورت غیرفعال است.فعال می شروع چرخش تنها در شرایط خطا: فعال شدن در زمان خطا یا توقف بدون کنترل. 2

P-34  فعال کردنChopper 0 4 0 ترمز - 

 غیرفعال: 0

 شود.وات فعال می 211افزاری برای یک مقاومت ترمزی با محافظت نرم Chopperافزاری. : فعال با محافظت نرم1

یک تجهیز حفاظتی حرارتی به صورت  شود.افزاری فعال میمحافظت نرم ترمزی بدون Chopperافزاری. : فعال بدون محافظت نرم2

 خارجی باید به درایو متصل شود.

 شود.است با این تفاوت که در شرایط تغییر مرجع فرکانس فعال می 0همانند حالت افزاری. فعال با محافظت نرم: 3

 شود.است با این تفاوت که در شرایط تغییر مرجع فرکانس فعال می 2همانند حالت افزاری. : فعال بدون محافظت نرم4

P-35  100.0 2000.0 0.0 1مقیاس ورودی آنالوگ % 

 01-1بر روی  P-16شود. به عنوان نمونه اگر پارامتر سطح سیگنال ورودی آنالوگ در این پرامتر ضرب می .1مقیاس ورودی آنالوگ 

 شود.ولت باعث حرکت موتور در حداکثر سرعت می 5باشد، یک ورودی  %211ولت تنظیم شود و این پارامتر 

درایو اصلی است برداری از درایو، ضرب این پارامتر در سرعت تنظیم شود، سرعت بهره 9بر روی  P-12زمانی که . Slaveمقیاس سرعت 

 های باال و پایین سرعت(.)با در نظر گرفتن محدوده

P-36 پیکر بندی سیستم مخابراتی See Below 

 - 1 63 0 : آدرس1زیربخش 

 Baud Rate 9.6 1000 115.2 kbps: 2زیربخش 

 t 3000 ms 3000 0 حفاظت قطع ارتباط: 3زیربخش 
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 این پارامترها برای تنظیم سیستم مخابراتی است.

 0فرض: و مقدار پیش 63-1رنج:  یو.: آدرس درا1زیربخش 

این محصول در این بخش انجام  RS485و نوع شبکه برای پورت  baud rateانتخاب  .Baud Rate & Network type: 2زیربخش 

 CAN :125, 250, 500 & 1000 kbps. برای Modbus :9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbpsبرای  شود.می

د. شواند، مشخص میتواند بدون دریافت فرمان از مرکز کنترل، فعال بمدر این بخش مدت زمانی که درایو می. Watchdog :3زیربخش 

، مدت زمان مشخص شده به صورت 3111و  0111، 011، 31مانند ود و با انتخاب اعدادی ش، این ویژگی غیر فعال می1با انتخاب 

باعث توقف درایو  ’‘شود. وجود پیشوند در زمان انتخاب باعث ایجاد خطای قطع ارتباط می ’‘وجود پیشوند گردد. میثانیه تعربف میلی

 شود(.گردد )خطا ثبت نمیو قطع ولتاژ خروجی آن می

P-37 101 9999 0 تعریف کد دسترسی - 

 گردد.وارد شود تنظیم می P-14در این بخش کد دسترسی که باید در بخش 

P-38 0 1 0 قفل کردن دسترسی به پارامترها - 

 تمامی پارامترها در دسترس و قابل تغییر هستند.. : در دسترس0

 .P-38پارامترها فقط قابل رویت هستند و امکان تغییر آنها نیست به جز پارامتر : قفل. 1

P-39 0.0 500.0 500.0- آفست ورودی آنالوگ % 

ارامتر گردد. این پشود که به سیگنال ورودی آنالوگ اعمال میدر این بخش مقدار مشخصی آفست نسبت به کل مقیاس ورودی تنظیم می

 قابل مشاهده است. مقدار نمایس داده شده عبارت است از: P00-01کند و نتیجه آن در عمل می P-35در ارتباط با 

P00-01 = (سطح سیگنال اعمالی(%) - )P-39()  * P-35) 

P-40  0.000 16.000 0.000 : فاکتور مقیاس نمایش1زیربخش - 

 - 0 3 0 : منبع مقیاس نمایش2زیربخش 

های خروجی را اعم از فرکانس خروجی، سرعت موتور یا سطح سیگنال فیدبک دهد که مقیاس کمیتاین پارامتر به کاربر این اجازه را می

PI  در حالت کنترلPI.مشخص کند ، 

 شود.مقدار انتخابی در منبع مورد نظر ضرب می :1زیربخش 

 تعریف منابع به صورت زیر است: :2زیر بخش 

 (P-10شود )به شرط صفر بودن مقیاس در فرکانس خروجی اعمال می: سرعت موتور. 0

 شوداعمال می جریان موتورمقیاس در : جریان موتور. 1

 است. %011-1که محدوده آن  شوداعمال می 2سطح سیگنال آنالوگ ورودی مقیاس در . 2: سطح سیگنال ورودی آنالوگ 2

 است. %011-1که محدوده آن  شوداعمال می P-46انتخابی در  PIبه فیدبک مقیاس . PIفیدبک : 3

P-41  بهره تناسبی کنترل کنندهPI 0.0 30.0 1.0 - 

شود. هرچه این ضریب بزرگتر باشد، فرکانس خروجی حساسیت بیشتری به تغییرات انتخاب می PIدر این بخش بهره تناسبی کنترلر 

 شود.کند. اعداد خیلی بزرگ باعث ناپایداری میکوچک فیدبک پیدا می

P-42 کننده گیر در کنترلضریب انتگرالPI  0.0 30.0 1.0 s 

 کند.های لخت را سریعتر میمیرایی سیستم ،بزرگ این ضریبشود. مقادیر انتخاب می PIگیر کنترلر در این بخش ضریب انتگرال

P-43 برداری از کنترلر حالت بهرهPI 0 1 0 - 

 شود.به این معناست که اگر سیگنال فیدبک افت کند، سرعت موتور بیشتر میاستفاده از این حالت . عملکرد مستقیم: 0

 کند.استفاده از این حالت به این معناست که اگر سیگنال فیدبک افت کند، سرعت موتور نیز افت می: عملکرد معکوس. 1

 شود.می PI ،011%اندازی مجدد خروجی ه، با این تفاوت که در را1همانند حالت : عملکرد مستقیم، آماده به کار در سرعت نامی. 2

 شود.می PI ،011%اندازی مجدد خروجی ، با این تفاوت که در راه0همانند حالت : عملکرد مستقیم، آماده به کار در سرعت نامی. 3

P-44  انتخاب منبع تعیین مرجع کنترلرPI 0 1 0 - 

 قابل انتخاب است: PIبه دو صورت مرجع کنترلر 

 شود.استفاده می P-45از . از پیش تعیین شده دیجیتالمرجع : 0

 قابل مشاهده است به عنوان مرجع استفاده شود. P00-01که میزان آن در  0ورودی آنالوگ . 1: ورودی آنالوگ 1
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P-45  مرجع دیجیتال برای کنترلرPI 0.0 100.0 0.0 % 

براساس درصدی از سیگنال  PIفرض برای کنترلر برابر با صفر باشد، این پارامتر به عنوان مرجع دیجیتال پیش P-44وقتی که مقدار 

 شود.فیدبک استفاده می

P-46  انتخاب منبع فیدبک کنترلرPI 0 5 0 - 

 به صورت زیر هستند: PIمنابع فیدبک کنترل کننده 

 قابل مشاهده است. P00-02( که سطح سیگنال در 4)ترمینال  2: ورودی آنالوگ 0

 قابل مشاهده است. P00-02( که سطح سیگنال در 6)ترمینال  1ورودی آنالوگ : 1

 P-08به صورت درصدی از پارامتر : جریان موتور. 2

 است. %011-1ولت به صورت مقیاسی در  0111-1تغییر . DC: ولتاژ لینک 3

 شود. حداقل این مقدار صفر است.سیگنال آنالوگ به عنوان منبع در نظر گرفته می 2در این حالت تفاضل . 2آنالوگ -1آنالوگ : 4

 شود.استفاده می PIبزرگترین مقدار بین دو ورودی آنالوگ برای فیدبک . 2و آنالوگ  1: بزرگترین مقدار بین آنالوگ 5

P-47  2نوع سیگنال ورودی آنالوگ - - - U0-10 

 : ولت  01-1سیگنال ولتاژ 

 آمپرمیلی 21-1: سیگنال 

 آمپر کمتر شود درایو خطای میلی 3آمپر. اگر سطح جریان سیگنال از میلی 21-4: سیگنال دهد.می 

 سرعت در  آمپر کمتر شود درایومیلی 3آمپر. اگر سطح جریان سیگنال از میلی 21-4: سیگنالPreset (P-20عمل می ).کند 

 آمپر کمتر شود درایو خطای میلی 3آمپر. اگر سطح جریان سیگنال از میلی 4-21: سیگنال دهد.می 

 سرعت در  آمپر کمتر شود درایومیلی 3آمپر. اگر سطح جریان سیگنال از میلی 4-21: سیگنالPreset (P-20عمل می ).کند 

 باید در پارامتر  عنوان ورودی ترمیستور: استفاده به( موتورP-15 )3. سطح خطا موجود باشدkΩ  1و سطح ریستkΩ.
P-48  تایمر حالتStandby 0.0 25.0 0.0 s 

برداری شود، اگر درایو به میزان زمان انتخابی در این پارامتر، در حداقل سرعت بهرهفعال می Standbyزمانی که با تغییر این پارامتر، حالت 

دهد و خروجی درایو به سمت موتور را نشان می است. در این حالت صفحه نمایش  Standbyشود به معنای ورودی به حالت 

 شود.غیرفعال می

P-49  سطح خطای فعال شدن کنترل کنندهPI 0.0 100.0 5.0 % 

تواند برای تعریف سطح فعال باشد، این پارامتر می Standbyکند و حالت ( عمل P-12=5 or 6) PIزمانی که درایو در حالت کنترل 

استفاده شود. این پارامتر به درایو  Standbyاندازی مجدد درایو بعد از ورود به حالت )اختالف بین مرجع و فیدبک( قبل از راه PIخطای 

خاطر بسپارد تا فیدبک به اندازه کافی کاهش به  Standbyدهد که خطاهای کوچک فیدبک را تشخیص دهد و آنها را در حالت اجازه می

 یابد.

P-50 0.0 100.0 0.0 باند هیسترزیس برای رله خروجی % 

 تا از تغییرات بی مورد در نزدیکی سطح عملکرد جلوگیری شود.شود در این بخش انجام می P-19تنظیم سطح هیسترزیس برای پارامتر 

 پارامترهای پیشرفته -7-3

 واحد فرضپیش حداکثر حداقل توضیحات پارامتر

P-51 0 5 0 حالت کنترل موتور - 

 : کنترل برداری سرعت0

 V/Fحالت : 1

 : کنترل برداری سرعت موتورهای آهنربای دائم2

 BLDC: کنترل برداری سرعت موتورهای 3

 : کنترل برداری سرعت موتورهای رلوکتانسی4

 LSMP: کنترل برداری سرعت موتورهای 5

P-52 0 1 0 حالت خودتنظیم پارامترهای موتور - 

 : غیرفعال0
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کند. قبل از فعال کردن پارامتر اطمینان حاصل می تنظیمبرای عملکرد بهینه موتور ، درایو اطالعاتی را با فعال شدن این پارامتر : فعال.1

 P-51=1شود و استفاده می P-51=0 بااید. این پارامتر برای بهینه کردن عملکرد کنید که تمامی پارامترهای موتور را درست وارد کرده

 ، قبل از فعال کردن این پارامتر حتما باید اطالعات موتور به درستی وارد شده باشد.P-51برای مقادیر دیگر  .این پارامتر تاثیرگذار نیست

P-53 50.0 200.0 0.0 بهره کنترل برداری % 

را اعمال  Iو  Pاین پارامتر، تنها پارامتر برای تنظیم حلقه کنترل سرعت به صورت برداری است. این بهره به صورت توامان تاثیر ضریب 

 غیرفعال است. P-51=1کند. این پارامتر در می

P-54 150.0 175.0 0.0 محدوده حداکثر جریان % 

 شود.تعریف میدر این بخش حداکثر جریان برای کنترل برداری 

P-55 655.35 0.00 مقاومت استاتور موتور - Ω 

 شود و معموال نیاز به تنظیم اولیه ندارد.( تنظیم میP-52شود. از طریق بخش خود تنظیم )در این پارامتر مقدار مقاومت استاتور وارد می

P-56  اندوکتانس محورD استاتور موتور (Lsd) 0 6553.5 - mH 

 شود و معموال نیاز به تنظیم اولیه ندارد.( تنظیم میP-52خود تنظیم ) از طریق بخش

P-57  اندوکتانس محورQ استاتور موتور  (Lsq) 0 6553.5 - mH 

 شود و معموال نیاز به تنظیم اولیه ندارد.( تنظیم میP-52از طریق بخش خود تنظیم )

P-58  سرعت تزریق جریانDC 0.0 P-01 0.0 Hz / RPM 

تا قبل از آنکه درایو به سرعت صفر برسد  DCشود. جریان می انتخابدر طول عملکرد ترمز  DCتزریق جریان  در این بخش سرعتی که

 گردد.تزریق می

P-59  میزان جریانDC 20.0 100.0 0.0 تزریقی % 

 باشد. P-58و  P-32شود که باید متناسب با در زمان عملکرد ترمزی در این بخش انتخاب می DCمیزان جریان 

P-60 مدیریت اضافه بار موتور - - - - 

 1 0 1 0 اضافه بار حرارتی نگه داشتن : 1زیربخش 

 : غیرفعال0

 پارد.سبه خاطر میقطع شبکه با فعال شدن این پارامتر درایو اطالعات حفاظتی اضافه بار موتور را که محاسبه کرده است بعد از  : فعال.1

 1 0 1 0 : نحوه عملکرد برای محدود کردن اضافه بار حرارتی2زیربخش 

0 :It.trp . درایو خطای برسد %011عملگر اضافه بار به مقدار زمانی ،It.trp دهد تا از آسیب به موتور جلوگیری شود.را می 

شود تا از تنظیم می (P-08)برسد، جریان خروجی بر روی جریان نامی  %91زمانی که عملگر اضافه بار به مقدار  : کاهش حد جریان.1

 شود.محاسبه می P-54کاهش یافت، مقدار حداکثر جریان براساس  %01جلوگیری شود. زمانی که عملگر تا مقدار  It.trpتریپ 

 Read Only (P-00)پارامترهای بخش  -7-4

 تفسیر توضیحات پارامتر

P00-01  حداکثر ولتاژ ورودی  = %100 )%( 0مقدار ورودی آنالوگ 

P00-02  حداکثر ولتاژ ورودی  = %100 )%( 2مقدار ورودی آنالوگ 

P00-03  ورودی مرجع سرعت(Hz/RPM)  اگرP-10=0  باشد مقدار آنHz  و در غیر این صورتRPM است 

P00-04 ورودی دیجیتال درایووضعیت  وضعیت ورودی دیجیتال 

P00-05  خروجیPI )%( نمایش مقدار خروجی  کاربرPI که کاربر تنظیم نموده است 

P00-06  ریپل لینکDC (V) گیری ریپل لینک اندازهDC 

P00-07 ( ولتاژ اعمالی به درایوV) مقدار ولتاژ موثر اعمالی به درایو 

P00-08  ولتاژ لینکDC (V) گیری ولتاژ لینک اندازهDC 

P00-09 ( دمای هیت سینکᵒC) نمایش دمای هیت سینک براساس درجه سانتیگراد 

P00-10 )کند.این پارامتر با انجام بازگشت تنظیمات به حالت اولیه تغییر نمی مدت زمان عملکرد از زمان ساخت محصول )ساعت 

P00-11 ( 0مدت زمان عملکرد تا آخرین خطا)شود و اگر خطا اتفاق عملکرد با غیر فعال شدن درایو )یا خطا( متوقف میزمان  ( )ساعت

 شود.افتاده باشد )یا درایو برقدار شود( بعد از دوباره فعال شدن درایو ریست می
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P00-12 ( 2مدت زمان عملکرد تا آخرین خطا)و اگر  شودتایمر مدت زمان عملکرد با غیر فعال شدن درایو )یا خطا( متوقف می ( )ساعت

خطا اتفاق افتاده باشد )افت ولتاژ جزو خطاها نیست( بعد از دوباره فعال شدن درایو 

 شود.با برقدار شدن مجدد ریست نمی شود.ریست می

P00-13 خطای پایانی با در نظر گرفتن ساعت وقوع 4نمایش  هاثبت تریپ 

P00-14 )ددگرشود و با فعال شدن مجدد ریست میبا غیر فعال شدن درایو متوقف میتایمر  مدت زمان عملکرد تا آخرین غیر فعال شدن )ساعت 

P00-15  ثبت ولتاژ لینکDC (V) 8 256گیری مقدار آخر قبل از وقوع خطا، زمان نمونهms 

P00-16 ( ثبت دمای هیت سینکᵒC) 8 30گیری مقدار آخر قبل از وقوع خطا، زمان نمونهs 

P00-17 ( ثبت جریان موتورA) 8 256گیری مقدار آخر قبل از وقوع خطا، زمان نمونهms 

P00-18  ثبت ریپل لینکDC (V) 8 22گیری مقدار آخر قبل از وقوع خطا، زمان نمونهms 

P00-19 ( ثبت دمای داخل درایوᵒC) 8 30گیری مقدار آخر قبل از وقوع خطا، زمان نمونهs 

P00-20 ( دمای داخل درایوᵒC) درایو براساس درجه سانتیگراد نمایش دمای داخل 

P00-21 های ورودی به دادهCAN های ورودی به دادهCAN 

P00-22 های خروجی دادهCAN های خروجی دادهCAN 

P00-23 85که دمای هیت سینک بیش از یکل زمانᵒC   85مدت زمانی که دمای هیت سینک باالتر از  )ساعت(استᵒC است 

P00-24  80داخلی درایو بیش ازکل زمانی که دمایᵒC  )80مدت زمانی که دمای داخلی درایو باالتر از  است )ساعتᵒC است 

P00-25  تخمین سرعت رتور (Hz) شوددر حالت کنترل برداری سرعت رتور تخمین زده می 

P00-26  اندازگیریkWh/MWh شودکل توان مصرفی درایو نمایش داده می 

P00-27  این نمایش به صورت ثانیه:دقیقه:ساعت است درایو )ساعت(مدت زمان روشن بودن فن 

P00-28 شودافزار نمایش داده میدر این بخش ورژن نرم افزارورژن نرم 

P00-29 افزارتوان درایو، نوع درایو و کدهای ورژن نرم مشخصات درایو 

P00-30 سریال منحصر به فرد درایو سریال درایو 

P00-31  جریان Id / Iqموتور ( نمایش جریان مغناطیس کنندگیId( و جریان گشتاور )Iqدر این بخش است ) 

P00-32  فرکانس کلیدزنی درایو(kHz) شودفرکانس حقیقی کلیدزنی نمایش داده می 

P00-33 شمارش خطاهای بحرانی- O-I شودنمایش داده می ،است داد خطاهای مهم که در درایو رخ دادهدر این بخش تع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

P00-34  شمارش خطاهای بحرانی-  O-Volts 

P00-35  شمارش خطاهای بحرانی-  U-Volts 

P00-36  شمارش خطاهای بحرانی- O-temp (h/sink) 

P00-37  شمارش خطاهای بحرانی- b O-I (chopper) 

P00-38 شمارش خطاهای بحرانی - O-hEAt (control) 

P00-39  تعداد خطاهای اتصال بهModbus 

P00-40  تعداد خطاهای اتصال بهCAN 

P00-41 I/O تعداد خطاهای اتصال به 

P00-42 خطاهای اتصال به سیستم قدرت 

P00-43 )کل مدت زمانی که درایو برقدار بوده است مدت زمان برقدار بودن درایو )طول عمر( )ساعت 

P00-44  مرجع و آفست جریان فازU مقادیر داخلی 

P00-45  مرجع و آفست جریان فازV مقادیر داخلی 

P00-46  مرجع و آفست جریان فازW مقادیر داخلی 

P00-47  کل مدت فعال بودن حالت اضطراری0زیربخش : 

 : تعداد دفعاتی که حالت اضطرار فعال شده2زیربخش 

 کل مدت زمانی که حالت اضطرار فعال بوده است

 دفعاتی که حالت اضطرار فعال شده استنمایش تعداد 

P00-48  اسکوپ 2و  0ها در کانال نمایش سیگنال اسکوپ 2و  0کانال 

P00-49  اسکوپ 4و  3ها در کانال نمایش سیگنال اسکوپ 4و  3کانال 

P00-50  کنترل موتور وBootloader مقدار داخلی 
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 پیکربندی ورودی دیجیتال و آنالوگ .8

 مقدمه -8-1

پارامتر  شوند. دوپیکربندی میهای آنالوگ و دیجیتال با توجه به ماکروهای کاربری موجود، ورودی Optidrive E3در 

 این پارامترها به قرار زیر هستند:کنند. کلیدی نحوه عملکرد ماکروها و رفتار آنها را تعیین می

P-12نماید.کند و فرکانس خروجی درایو را تنظیم می: این پارامتر منبع اصلی برای کنترل درایو را تعیین می 

P-15ل.های آنالوگ و دیجیتا: انتخاب ماکروی مناسب برای ورودی 

 که در تنظیمات مهم هستند عبارت اند از:پارامترهای مهم دیگر 

P-16برای انتخاب فرم سیگنال آنالوگ : 

P-30اندازی اتوماتیک بعد از برقدار شدن درایو: تعیین راه 

P-31گیرد، تغییر فرکانس خروجی به چه صورت انجام شود: وقتی که کنترل از طریق صفحه کلید صورت می 

P-47 2انتخاب فرم سیگنال آنالوگ برای ورودی آنالوگ : برای 

 د.دهها را نشان میشود نحوه عملکرد ماکروها و پیکربندی ترمینالهای بعد توضیح داده میهایی که در بخشدیاگرام

 راهنمای توابع ماکرو -8-2

STOP / RUN اندازی، باز برای توقفورودی قفل شده، بسته برای راه 

Forward Rotation /Reverse Rotation  جهت چرخش موتورانتخاب 

AI1 REF  0مرجع سرعت انتخابی برای ورودی آنالوگ 

P-xx REF سرعت از پیش تعیین شده برای مرجع سرعت 

PR-REF 
های براساس وضعیت ورودی( که P-23تا  P-20سرعت )پارامترهای  Presetمراجع 

 شونددیجیتال انتخاب می

˄-FAST STOP (P-24)-˄ 
 P-24زمانی که هر دو ورودی به صورت همزمان فعال شوند درایو براساس پارامتر 

 کند.عمل می

E-TRIP 
باز باشد،  باشد. زمانی که ورودی NCورودی خطای خارجی، که باید به صورت 

 دهد.را نمایش می  یا   درایو خطای

(NO)  کنتاکتNO (Normally Open) 

(NC)  کنتاکتNC (Normally Open) 

Fire Mode حالت اضطرار فعال است 

ENABLE 

کند که آیا درایو تعیین می P-31ورودی فعال سخت افزار. در حالت صفحه کلید، 

بالفاصله بعد از روشن شدن شروع به کار کند، یا شستی استارت مربوط به صفحه 

، طریق لینک مخابراتیهای دیگر، قبل از عمل استارت از کلید فشرده شود. در حالت

 این ورودی باید فعال باشد.

INC SPD یابدبا بسته شدن ورودی سرعت افزایش می 

DEC SPD یابدبا بس شدن ورودی سرعت کاهش می 

KPD REF انتخاب مرجع سرعت صفحه کلید 

FB REF 
 Fieldbus (Modbus RTU / CAN Open / Masterانتخاب مرجع سرعت برای 

 (P-12براساس 
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 P-12=0ها در حالت مشخصه ترمینال

P-15 DI1 DI2 DI3 / AI2 DI4 / AI1 Diagram 

0 1 0 1 0 1 0 1  

0 STOP RUN FWD  REV  AI1 REF P-20 REF Analog Input AI1 1 

1 STOP RUN AI1 REF PR-REF P-20 P-21 Analog Input AI1 1 

2 STOP RUN DI2 DI3 PR P-20 - P-23 P-01 2 

0 0 P-20 

1 0 P-21 

0 1 P-22 

1 1 P-23 

3 STOP RUN AI1 P-20 REF E-TRIP OK Analog Input AI1 3 

4 STOP RUN AI1 AI2 Analog Input AI2 Analog Input AI1 4 

5 STOP RUN FWD  STOP RUN REV  AI1 P-20 REF Analog Input AI1 1 

˄-----------FAST STOP (P-24)------------˄ 

6 STOP RUN FWD  REV  E-TRIP OK Analog Input AI1 3 

7 

 

STOP RUN FWD  STOP RUN REV  E-TRIP OK Analog Input AI1 3 

˄-----------FAST STOP (P-24)---------------˄ 

8 STOP RUN FWD  REV DI3 DI4 PR 2 

0 0 P-20 

1 0 P-21 

0 1 P-22 

1 1 P-23 

9 STOP START FWD 

 

STOP START REV 

 

DI3 DI4 PR 2 

             ˄---------------FAST STOP (P-24)------------------

˄ 

0 0 P-20 

1 0 P-21 

0 1 P-22 

1 1 P-23 

10 (NO) START  STOP (NC) AI1 REF P-20 REF Analog Input AI1 5 

11 (NO) START FWD 

 

STOP (NC) (NO) START REV 

 

Analog Input AI1 6 

               ˄-----------------------------FAST STOP (P-24)---------------------------------------------

˄ 

12 STOP 

 

RUN FAST STOP (P-24) OK AI1 REF P-20 REF Analog Input AI1 7 

13 (NO) START FWD 

 

STOP (NC) (NO) START REV 

 

KPD REF P-20 REF 13 

 ˄-------------------------FAST STOP (P-24)----------------------------------------˄ 

14 STOP RUN DI2 E-TRIP OK DI2 DI4 PR 11 

0 0 P-20 

1 0 P-21 

0 1 P-22 

1 1 P-23 

15 STOP RUN P-23 REF AI1 Fire Mode Analog Input AI1 1 

16 STOP RUN P-23 REF P-21 REF Fire Mode FWD REV 2 

17 STOP RUN DI2 Fire Mode DI2 DI4 PR 2 

0 0 P-20 

1 0 P-21 

0 1 P-22 

1 1 P-23 

18 STOP RUN FWD  REV  Fire Mode Analog Input AI1 1 

 P-12=1 or 2ها در حالت مشخصه ترمینال

P-15 DI1 DI2 DI3 / AI2 DI4 / AI1 Diagram 

0 1 0 1 0 1 0 1  

0 STOP ENABLE - INC SPD  - DEC SPD  FWD  REV  8 

            ˄------------------ START -----------------˄ 

1 STOP ENABLE PI Speed Reference  

2 STOP ENABLE - INC SPD  - DEC SPD  KPD REF P-20 REF 8 

˄------------------ START -----------------˄ 

3 STOP ENABLE - INC SPD  E-TRIP OK - DEC SPD 9 

            ˄---------------------------------------- START -------------------------------˄ 

4 STOP ENABLE - INC SPD  KPD REF AI1 REF AI1 10 

5 STOP ENABLE FWD  REV  KPD REF AI1 REF AI1 1 

6 STOP ENABLE FWD  REV  E-TRIP OK KPD REF P-20 REF 11 

7 STOP RUN FWD STOP RUN REV  E-TRIP OK KPD REF P-20 REF 11 

           ˄-----------FAST STOP (P-24)--------------˄ 

8 STOP RUN FWD  STOP RUN REV  KPD REF AI1 REF AI1  

14 STOP RUN - - E-TRIP OK - -  

15 STOP RUN PR REF KPD REF Fire Mode P-23 P-21 2 

16 STOP RUN P-23 REF KPD REF Fire Mode FWD  REV  2 

17 STOP RUN KPD REF P-23 REF Fire Mode FWD  REV  2 

18 STOP RUN AI1 REF KPD REF Fire Mode AI1 1 

9,10,11,12, 13 = 0 
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 P-12=3, 4, 7, 8 or 9ها در حالت مشخصه ترمینال

P-15 DI1 DI2 DI3 / AI2 DI4 / AI1 Diagram 

0 1 0 1 0 1 0 1  

0 STOP ENABLE FB REF (Fieldbus Speed Reference, Modbus RTU / CAN / Master-Slave defined by P-12) 14 

1 STOP ENABLE PI Speed Reference 15 

3 STOP ENABLE FB REF P-20 REF E-TRIP OK Analog Input AI1 3 

5 STOP ENABLE FB REF PR REF P-20 P-21 Analog Input AI1 1 

          ˄------START (P-12 = 3 or 4 Only)--------˄  

6 STOP ENABLE FB REF AI1 REF E-TRIP OK Analog Input AI1 3 

          ˄------START (P-12 = 3 or 4 Only)--------˄ 

7 STOP ENABLE FB REF KPD REF E-TRIP OK Analog Input AI1 3 

          ˄------START (P-12 = 3 or 4 Only)--------˄ 

14 STOP ENABLE - - E-TRIP OK Analog Input AI1 16 

15 STOP ENABLE PR REF FB REF Fire Mode P-23 P-21 2 

16 STOP ENABLE P-23 REF FB REF Fire Mode Analog Input AI1 1 

17 STOP ENABLE FB REF P-23 REF Fire Mode Analog Input AI1 1 

18 STOP ENABLE AI1 REF FB REF Fire Mode Analog Input AI1 1 

2,4,8,9,10,11,12,13 = 0 

 P-12=5 or 6ها در حالت مشخصه ترمینال

P-15 DI1 DI2 DI3 / AI2 DI4 / AI1 Diagram 

0 1 0 1 0 1 0 1  

0 STOP ENABLE PI REF P-20 REF AI2 AI1 4 

1 STOP ENABLE PI REF AI1 REF AI2 (PI FB) AI1 4 

3, 7 STOP ENABLE PI REF P-20 E-TRIP OK AI1 (PI FB) 3 

4 (NO) START (NC) STOP AI2 (PI FB) AI1 12 

5 (NO) START (NC) STOP PI REF P-20 REF AI1 (PI FB) 5 

6 (NO) START (NC) STOP E-TRIP OK AI1 (PI FB)  

8 STOP RUN FWD  REV  AI2 (PI FB) AI1 4 

14 STOP RUN - - E-TRIP OK AI1 (PI FB) 16 

15 STOP RUN P-23 REF PI REF Fire Mode AI1 (PI FB) 1 

16 STOP RUN P-23 REF P-21 REF Fire Mode AI1 (PI FB) 1 

17 STOP RUN P-21 REF P-23 REF Fire Mode AI1 (PI FB) 1 

18 STOP RUN AI1 REF PI REF Fire Mode AI1 (PI FB) 1 

2,9,10,11,12,13 = 0 

 حالت اضطرار -8-3

حالت اضطرار به منظور ادامه عملکرد درایو در شرایط اضطراری طراحی شده است تا درایو قادر به حفظ عملکرد خود 

تواند انتخاب شود. همچنین ورودی می NCیا  NOتوضیح داده شد، دو حالت  P-30باشد. دراین حالت همانگونه که در 

 تواند ماندگار یا گذرا باشد.می

 سوزی را تشخیص داده و به بهترین نحو عمل کند.توان به رله تشخیص دهنده آتش متصل شود تا آتشاین ورودی می

کند. قابلیت  این حالت را فعال 3فعال شود و ورودی دیجیتال  P-15=15, 16 or 17تواند در قابلیت حالت اضطرار می

 تواند به دلیل خطاهای زیر غیرفعال شود:اضطرار می

O-t (Heat-sink Over-Temperature), U-t (Drive Under Temperature), Th-FLt (Faulty Thermistor on Heat-

sink), E-trip (External Trip), 4-20 F(4-20mA fault), Ph-Ib (Phase Imbalance), P-Loss (Input Phase Loss 

Trip), SC-trp (Communications Loss Trip), I.t-trp (Accumulated overload Trip) 

 اندازی مجدد صورت گیرد:توان به صورت اتوماتیک ریست شود و راهخطاهای زیر در درایو می

O-Volt (Over Voltage on DC Bus), U-Volt (Under Voltage on DC Bus), h O-I (Fast Over-current Trip), 

O-I (Instantaneous over current on drive output), Out-F (Drive output fault, Output stage trip) 
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 دیاگرام نمونه اتصاالت -8-4

Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Diagram 4 

 
                                       P-16 = 0 – 10V, 
                                        4- 20mA, etc. 

  
                               (NC)    P-16 = 0 – 10V 
                                            4- 20mA, etc.  

 
              P-47 = 0 – 10V,    P-16 = 0 – 
10V,                
              4- 20mA, etc.       4- 20mA, etc.          

Diagram 5 Diagram 6 Diagram 7 Diagram 8 

 
           (NO)  (NC) 
          Close Open 
          Start   Stop 

 
           (NO)  (NC) (NO) 
          Close Open Close 
           FWD  Stop  REV 

 
                      (NC) 
             Open Fast Stop 
                       P-24 

 
                       (NO) (NO) 
                           Speed 
                                   

Diagram 9 Diagram 10 Diagram 11 Diagram 12 

 
                    (NO)  (NC)            (NO) 
                   Speed Open        Speed 
                            E-Trip              

 
                     (NO)  (NC) 

 
                               (NC) 
                               Open 
                                Trip 

 
           (NO)  (NC)     P-47=      P-16= 
         Close  Open    0-10V      0-10V 
          Start  Stop     4-20mA   4-20mA 

Diagram 13 Diagram 14 Diagram 15 Diagram 16 

 
           (NO)  (NC) (NO) 
          Close Open Close 
           FWD  Stop  REV 

 

 
                                 P-47=      P-16= 
                                 0-10V      0-10V 
                                 4-20mA   4-20mA 

 
                              (NC)            P-16= 
                             Open           0-10V 
                              Trip           4-20mA 
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 ارتباطات .9

 معرفی -9-1

Optidrive E3 تواند به شبکه میModbus RTU  از طریق کانکتورRJ45 .متصل شود 

 Modbus RTUمشخصات  -9-2

Protocol Modbus RTU 

Error check CRC 

Baud rate 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps (default) 

Data format 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bits, no parity. 

Physical signal RS 485 (2-wire) 

User interface RJ45 

Supported Function Codes 03 Read Multiple Holding Registers 
06 Write Single Holding Register 

16 Write Multiple Holding Registers (Supported for registers 1 – 4 only) 

 RJ45توسط  RTUپیکربندی  -9-3

های برای اطالع کامل از پیکربندی سیستم

 مخابراتی با شرکت تماس بگیرید.
 

ها و برای اطالع از نحوه کنترل ورودی

توانید از بخش می Modbusها توسط خروجی

 قبل کمک بگیرید.

 

1 CAN - 

2 CAN + 

3 0 Volts 

4 -RS485 (PC) 

5 +RS485 (PC)  

6 +24 Volt 

7 -RS485 (Modbus RTU) 

8 +RS485 (Modbus RTU) 

  

  

  

 
Warning: 
This is not an Ethernet 

connection. Do not connect 

directly to an Ethernet port. 

 Modbusرجیسترهای  -9-4

Register 

Number 
Par. Type 

Supported 

Function 

Codes 

Function 
Range Explanation 

03 06 16 Low Byte High Byte 

1 - R/W    Drive Control Command 0..3 16 Bit Word.  
Bit 0 : Low = Stop, High = Run Enable 

Bit 1 : Low = Decel Ramp 1 (P-04), High = 

Decel Ramp 2 (P-24) 
Bit 2 : Low = No Function, High = Fault Reset 

Bit 3 : Low – No Function, High = Coast Stop 

Request 

2 - R/W    Modbus Speed reference setpoint 0..5000 Setpoint frequency x10, e.g. 100 = 10.0Hz 

4 - R/W    Acceleration and Deceleration Time 0..60000 Ramp time in seconds x 100, e.g. 250 = 2.5 seconds 

6 - R    Error code Drive status  Low Byte = Drive Error Code, see section 10.1 

High Byte = Drive Status as follows :- 

0 : Drive Stopped 
1: Drive Running 

2: Drive Tripped 

7  R    Output Motor Frequency 0..20000 Output frequency in Hz x10, e.g. 100 = 10.0Hz 

8  R    Output Motor Current 0..480 Output Motor Current in Amps x10, e.g. 10 = 1.0 Amps 

11 - R    Digital input status 0..15 Indicates the status of the 4 digital inputs 

Lowest Bit = 1 Input 1 

20 P00-01 R    Analog Input 1 value 0..1000 Analog input % of full scale x10, e.g. 1000 = 100% 

21 P00-02 R    Analog Input 2 value 0..1000 Analog input % of full scale x10, e.g. 1000 = 100% 

22 P00-03 R    Speed Reference Value 0..1000 Displays the setpoint frequency x10, e.g. 100 = 10.0Hz 

23 P00-08 R    DC bus voltage 0..1000 DC Bus Voltage in Volts 

24 P00-09 R    Drive temperature 0..100 Drive heatsink temperature in ºC 

وسط توان تیکه م ،استی در حافظه درایو تعبیه شدهرجیسترهای توسط کاربر به عنوان یمقابل تنظ یتمام پارامترها

به  P-60تا  P-04پارامترهای  کلیه . عدد رجیستر برایکردراه دور به آنها دسترسی پیدا از   Modbusدستورات استاندارد 

برای اطالعات بیشتر با . 143=15+128شود، می P-15شود، به عنوان نمونه برای تعریف می (+عدد پارامتر028)صورت 

 واحد فروش محصوالت تماس بگیرید.
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 اطالعات فنی .11

 شرایط محیطی -11-1

 C°50 … 10- درایو بدون محفظه: برداریرنج دمای محیطی برای بهره

 C°40 ... 10- محفظه:درایو دارای      

 C°60 … 40- : حداکثر دمای محیطی قابل تحمل                 

 2000m حداکثر ارتفاع از سطح دریا                                   :

  %95 :               حداکثر رطوبت

 ارزیابیجدول  -11-2

Frame 

Size 

kW 

 
HP 

Input 

Current 

Fuse / MCB (Type B) Maximum Cable Size 

Output 

Current 

Recommended 

Brake 

Resistance  

Non UL UL mm AWG A Ω 

110 - 115 (+ / - 10%) V 1 Phase Input, 230V 3 Phase Output (Voltage Doubler) 

1 0.37 0.5 7.8 10 10 8 8 2.3 - 

1 0.75 1 15.8 25 20 8 8 4.3 - 

2 1.1 1.5 21.9 32 30 8 8 5.8 100 

200 - 240 (+ / - 10%) V 1 Phase Input, 3 Phase Output 

1 0.37 0.5 3.7 10 6 8 8 2.3 - 

1 0.75 1 7.5 10 10 8 8 4.3 - 

1 1.5 2 12.9 16 17.5 8 8 7 - 

2 1.5 2 12.9 16 17.5 8 8 7 100 

2 2.2 3 19.2 25 25 8 8 10.5 50 

3 4 5 29.2 40 40 8 8 15.3 25 

200 - 240 (+ / - 10%) V 3 Phase Input, 3 Phase Output 

1 0.37 0.5 3.4 6 6 8 8 2.3 - 

1 0.75 1 5.6 10 10 8 8 4.3 - 

1 1.5 2 9.5 16 15 8 8 7 - 

2 1.5 2 8.9 16 15 8 8 7 100 

2 2.2 3 12.1 16 17.5 8 8 10.5 50 

3 4 5 20.9 32 30 8 8 18 25 

3 5.5 7.5 26.4 40 35 8 8 24 20 

4 7.5 10 33.3 40 45 16 5 30 15 

4 11 15 50.1 63 70 16 5 46 10 

380 - 480 (+ / - 10%)V 3 Phase Input, 3 Phase Output 

1 0.75 1 3.5 6 6 8 8 2.2 - 

1 1.5 2 5.6 10 10 8 8 4.1 - 

2 1.5 2 5.6 10 10 8 8 4.1 250 

2 2.2 3 7.5 16 10 8 8 5.8 200 

2 4 5 11.5 16 15 8 8 9.5 120 

3 5.5 7.5 17.2 25 25 8 8 14 100 

3 7.5 10 21.2 32 30 8 8 18 80 

3 11 15 27.5 40 35 8 8 24 50 

4 15 20 34.2 40 45 16 5 30 30 

4 18.5 25 44.1 50 60 16 5 39 22 

4 22 30 51.9 63 70 16 5 46 22 

های درایو متصل شود. کاربر باید با توجه تواند به ترمینالدر جدول باال حداکثر سایز کابل ذکر شده است که می توجه:

 به نیاز خود کابل مناسب انتخاب کند.

 عملکرد تکفاز برای درایو سه فاز -11-3

ظرفیتشان به  %51از آنها با  تواناند، اما میکلیه درایوهای ارائه شده توسط این شرکت به صورت سه فاز طراحی شده

 متصل شود L2و  L1های برداری نمود. در این حالت ولتاژ تکفاز باید به ترمینالصورت تکفاز بهره
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 ULاستاندارد  -11-4

Optidrive E3  به صورت کامل از استانداردUL کند. برای اطالع بیشتر کاربران این استاندارد مختصرا ارائه می تبعیت

 شود.می

 یط منبع تغذیه درایوشرا

 ولتاژ ورودی

درصد تلورانس قابل قبول  ±01ولت و  241-211ولت تغییرات ولتاژ بین  231در شبکه های 

 ولت است. 241حداکثر ولتاژ  است.

درصد تلورانس قابل قبول  ±01ولت و  411-381ولت تغییرات ولتاژ بین  411در شبکه های 

 ولت است. 511حداکثر ولتاژ  است.

 عدم تعادل

 فاز قابل قبول است. 2اختالف بین ولتاژهای  %3حداکثر 

باشد داریو خطا  %3کنند و اگر بیش از تمامی محصوالت این شرکت عدم تعادل ولتاژ را مانیتور می

های سری دهد. در کشورهایی که عدم تعادل ولتاژ بیش از این مقدار است بهتر است از سلفمی

 نمایند.در ورودی استفاده 

 60Hz + / - 5% Variation – 50 فرکانس

ظرفیت اتصال 

 کوتاه

Voltage Rating Min kW (HP) Max kW (HP) 
Maximum supply short-

circuit current 

115V 0.37 (0.5) 1.1 (1.5) 100kA rms (AC) 

230V 0.37 (0.5) 11 (15) 100kA rms (AC) 

400 / 460V 0.75 (1) 22 (30) 100kA rms (AC) 

 شرایط مکانیکی مورد نیاز

 تمامی محصوالت این شرکت باید در یک فضای بسته نصب شوند

 برداری از این درایوها در بخش قبل توضیح داده شدرنج دمایی محیط برای بهره

 نصب شود 0محیطی با حداکثر درجه آلودگی باید در  IP20درایوهای 

 نصب شود 2باید در محیطی با حداکثر درجه آلودگی  IP66درایوهای 

 باید در یک تابلوی مناسب با حفاظت مناسب نصب شوند 4داریوهایی با سایز 

الکتریکی نصبشرایط   

 باشد 3-5شرایط سیستم ورودی باید به صورت بخش 

 درستی انتخاب شودکابل ورودی بهتر است از جنس مس و سایز آن باید با توجه به توان درایو به 

 آمده است. 4-4و  2-4های های ورودی در بخشنیروی مورد نیاز برای بستن کابل

ارائه شده است، استفاده  2-01برای حفاظت تجهیز در برابر اتصال کوتاه باید از تجهیزات حفاظتی مناسب که در بخش 

 شود

برای حفاظت تجهیز در برابر اضافه ولتاژهای گذرا در ورودی داریو حتما باید از برقگیر استفاده شود که تحمل ولتاژ 

 را داشته باشد. 4kV ولتاژ شوکباشد و تحمل  Cولت را داشته باشد و کالس آن  481خطی 

 برای اتصاالت زمین و باسبارها استفاده شود ULهای مناسبی مطابق با استاندارد باید ترمینال

 نیازهای کلی

دهد.استاندارد ارائه میحفاظت اضافه بار موتور را مطابق با  ،محصوالت شرکت  

  موتور نصب نمی مواردی که ترمیستوردر( شود، حتما باید نگه داشتن اضافه بار حرارتیP-60 برابر با )باشد. 0 

  نصب شود. 2-9-5شود، باید به درستی و براساس بخش استفاده میدر مواردی که ترمیستور 
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 EMCجدا کردن فیلتر  -11-5

 هایی که وجود فیلترهستند ذاتا دارای جریان نشتی زمین باالیی هستند. برای کاربری EMCدرایوهایی که دارای فیلتر 

EMC  تنها داریوهای( ممکن است باعث به وجود آمدن خطا در درایو شود، باید جدا شوندIP20 این کار با باز کردن .)

 بر روی محصول امکان پذیر است. EMCهای فیلتر پیچ

 پیچی که در عکس نشان داده شده است باید باز شود

 

 ولتاژهای گذرا مانند صاعقه یا کلیدزنی محافظت شوند.توانند در برابر اضافه این درایوها ویژگی دارند که می
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 رفع خطا .11

 پیغام خطا -11-1

 نحوه رفع نقص توضیحات  شماره کد خطا

  اقدامی نیاز نیست بدون خطا 00

  های آن را بازبینی کنیدهای خارجی مقاومت ترمزی و سیمترمینال اضافه جریان ترمینال ترمز 01

  دهددرایو برای جلوگیری از آسیب به مقاومت خطا می اضافه بار مقاومت ترمزی 02

  که ممکن است به دلیل ایجاد شوک در بار موتور باشد. وجود داردر خروجی درایو اضافه جریان ناگهانی د جریان خروجیاضافه  03

زه های درایو اجایک تاخیر زمانی داخلی وجود دارد که به المانتواند ریست شود. این خطا بالفاصله نمی توجه:

  آنها جلوگیری شود.دهد تا فرصت بازیابی داشته باشند و از آسیب به می

  دهد تا به موتور آسیب نرسد.برای مدت مشخص خطا می P-08درایو بعد از رسیدن به بیش از مقدار  (I2tاضافه بار حرارتی موتور ) 04

  .ممکن است بر روی موتور و اتصاالت آن خطایی وجود داشته باشد خطای بخش قدرت 05

          نماید تا در حد مجاز باشد. اگر این اتفاق در زمان توقف بود، با افزایش زمان توقف بررسیولتاژ تغذیه را  DCاضافه ولتاژ بر روی لینک  06

(P-04( یا نصب مقاومت ترمزی مناسب و فعال کردن ترمز دینامیک )P-34.مشکل را حل کنید ) 

 دهد که ولتاژ تغذیه درایو قطع شده باشد. اگر در تغذیه کاهش یافته است. این خطا معموال زمانی رخ میولتاژ  DCولتاژ لینک  کاهش 07

 های بخش قدرت را چک کنید.زمان کارکرد درایو این موضوع رخ داد، ولتاژ تغذیه و تمام المان

 اطمینان حاصل کنید که درایو خیلی داغ شده است. دمای محیطی که درایو در آن قرار دارد را چک کنید.  اضافه حرارت هیت سینک 08

نمایند. در صورت نیاز سیستم تهویه را بیشتر تقویت کنید. کنند و درایو را خنک میها درست کار میفن

 های عبور هوا مسدود نباشند.اطمینان حاصل کنید محفظه

 شود تا بتوان درایو  C°10-آید. دما باید باالتر از به وجود می C°10-این خطا با کاهش دمای محیط به کمتر از  حرارتکاهش  09

 اندازی نمود.را راه

   بارگذاری پارامترهای کارخانه 10

 ممکن است باز شده باشد. اگر ترمیستور موتور متصل باشد  NC. کنتاکت 3خطا بر روی ورودی دیجیتال  خطای خارجی 11

 ممکن موتور داغ شده باشد و خطا وجود آمده باشد.

 کنید. اطمینان حاصل کنید که تجهیزات آدرس منحصر به فرد  بررسیلینک مخابراتی و تجهیزات جانبی آن را  Optibus از دست رفتن ارتباط 12

 داشته باشند.

  تمامی فازهای ورودی را چک نمایید، هم از لحاظ سطح ولتاژ و هم عدم تعادل. زیاد شده است DCریپل لینک  13

  تمامی فازهای ورودی را چک نمایید، هم از لحاظ سطح ولتاژ و هم عدم تعادل. خطای قطعی یکی از فازهای ورودی 14

  و اتصاالت آن خطایی وجود داشته باشد. ممکن است بر روی موتور اضافه جریان خروجی 15

زه های درایو اجاتواند ریست شود. یک تاخیر زمانی داخلی وجود دارد که به الماناین خطا بالفاصله نمی توجه:

 دهد تا فرصت بازیابی داشته باشند و از آسیب به آنها جلوگیری شود.می

   خطای ترمیستور روی هیت سینک 16

  شستی استاپ را فشار دهید. اگر همچنان خطا برقرار بودن به شرکت اطالع دهید. (IO) خطای حافطه داخلی 17

  های آنالوگ را چک کنید.اتصاالت ورودی 20mA-4قطعی سیگنال  18

  شستی استاپ را فشار دهید. اگر همچنان خطا برقرار بودن به شرکت اطالع دهید.  (DSP) خطای حافطه داخلی 19

  های موتور را چک کنید.ترمیستور متصل به موتور اضافه حرارت تشخیص داده است، اتصاالت و ترمینال موتور PTCخطای  21

  کنیدفن خنک کننده را چک یا تعویض  (IP66خطای فن خنک کننده )فقط  22

  دمای محیط اطراف درایو خیلی باالست، سیستم خنک کننده را تقویت کنید. دمای داخلی درایو خیلی باالست 23

  کنید. وجود دارد. اتصاالت موتور را چکدر خروجی درایو مانند قطعی فاز، عدم تعادل جریان بین فازها  خطا خطای خروجی 26

  گیری شده موتور در سیستم خود تنظیم اشتباه است. پارامترهای اندازه تنظیمخطای سیستم خود  40

 اتصاالت موتور را بررسی کنید.

 اطمینان حاصل کنید تمامی فازهای موتور اتصال دارند و عدم تعادل بین آنها نیست.

 41 

 42 

 43 

 44 

  را بررسی کنید.  Modbusهای ورودی به کابل Modbusخطای قطعی ارتباط با  50

 ( فعال است.P-36در مدت زمان تعیینی )اطمینان حاصل کنید که حداقل یک رجیستر 

  را بررسی کنید.  CANهای ورودی به کابل CANی ارتباط با عخطای قط 51

 ( فعال است.P-36مدت زمان تعیینی )ای در اطمینان حاصل کنید که ارتباطات چرخه

 


