
 

 

    هاي الکتریکی شرکت فوجی الکتریکهاي موتوراندازي اولیه درایوبراي راهساده راهنمایی چند    

 روي درایو Keypadاستفاده از  •
 اولیه دستگاه)(حالت   F01  0پارامتر  -
 اولیه دستگاه)(حالت   F02  2پارامتر  -

 کند.حرکت می Forwardموتور در جهت ،  Keypadدر روي  RUN فشار دادن دگمهدر این حالت با 
  هاي دگمهسرعت موتور برابر فرکانسی است که با/   قبل از زدن دگمهRUN  یعنی در حالتSTOP  تعریف می شود. فرمت عدد فرکانس به صورت

 کارخانه مقدار آن صفراست. يهاست و در حالت اولی 00.00
 

 هاي روي درایو Terminalاستفاده از  •
   F01  1پارامتر  -
  F02  1پارامتر  -

در صورت اتصال  کرد.شروع به حرکت خواهد باینريهاي یا تعریف و استفاده از سایر ورودي REVیا  FWD هايمتصل به ترمینال کلیدهاي با موتور در این حالت
 این تنظیمات استفاده نمود.  باید از صورت آنالوگ نیز) و دادن مقدار فرکانس به وات 0,5و توان بزرگتر از  کیلواهم 5الی  2پتانسیومتر (
  برروي برد کنترلی داخل اینورتر کلید تغییر وضـــعیتSink (NPN) / Source (PNP)  وجود دارد. در حالت عادي (کارخانه) معموال کلید بررويSink 

سط کلید ست. در این حالت حتماً به ورودیهاي باینري اینورتر تو صورتیقط  "0" ولتاژ ا شود. در  صل  ولت  PLC)24 که از خروجی یک کنترل کننده مانند ع و و
DC ( شود یا ولتاژ ستفاده  شوند، حتماً این کلید را در به میلی آمپر)  50درایو، حداکثر روي  PLCولت (ترمینال 24جهت فرمان به درایو ا صل  ورودیهاي درایو و

صورت عدم توجه امکان Sourceحالت  ضعیت کلید  قرار دهید. در  ستفاده از ورودي هاي  Sink / Sourceخرابی فرکانس اینورتر وجود دارد. حتما  در هنگام ا
 باینري درایو قبل از راه اندازي بررسی شود.

  متصل شده به ترمینال توان بزرگتر از نیم وات تا پنج کیلواهم و  دوبا مقاومت بین  استفاده از یک عدد پتانسیومترکه با  خواهد بودسرعت موتور برابر فرکانسی
استفاده مشترك به عنوان پایه  [11] در اختیار قرار می دهد و ترمینال DCولت  10، که ولتاژ  [13]تنظیم می شود. براي تغذیه این پتانسیومتر از ترمینال  [12]
 شود.
 ک دستگاه دیگر مانند هاي یخروجی هنگامی کهPLC  ها هم پتانسیل گردند.شوند، حتما دستگاهمیاینورتر متصل  هايبه ورودي حرارت و ...، کنترل کننده 

 
 )eceleration timeD(و یا زمان توقف موتور  )cceleration timeA(شده  تعیینزمان رسیدن به سرعت تنظیم  •

 F07  (Acceleration time)پارامتر  -
 F08  (Deceleration time)پارامتر  -

 کیلووات و به باال زمان  30ثانیه و براي اینورترهاي  6کیلووات زمان  22ثانیه قابل تعریف هستند که براي اینورترهاي تا  6000هاي اشاره شده از صفر تا زمان
 اند.ثانیه در حالت اولیه دستگاه (خروج از کارخانه) براي هر دو زمان تنظیم شده 20

 
 تنظیم چند فرکانس مختلف •

 )X1(ترمینال  E01  0تر پارام -
 )X2(ترمینال  E02  1پارامتر  -
 )X3(ترمینال  E03  2پارامتر  -
 )ACEمدل  X4(ترمینال   E04  3پارامتر  -
در مدل  هاي مورد نظر تنظیم شوند.بر اساس فرکانس ACEدر مدل  C19 و تا MICROدر مدل  C11 الی C05پارامترهاي   -

MICRO  ترمینال هاي از یکی از می توانFWD  یاREV  پارامتر در 3و تنظیم عدد E98  یاE99   به عنوان جایگزین ترمینالX4 
  استفاده نمود.

 PLCکلید یا تجهیزات دیگر مانند توسط ها و ترکیب آن  X4الی  X1هاي فرکانس مختلف قابل ذخیره در داخل اینورتر است که با دادن فرمان به ترمینال 15تا 
 را فعال نمود. شدهذخیرههاي فرکانس  می توان

 است. درج شده در کتاب راهنماي اینورتر  X4الی  X1هاي جدول ترکیب ورودي
 

 (کارخانه) برگرداندن تنظیمات اینورتر به حالت اولیه دستگاه •
   H03  1پارامتر  -

  03جهت تنظیم پارامترH  حتما دگمهStop هاي و یکی از دگمه/    فشارداده شوند. زمانهمطور به 
 

 Auto tuningنحوه  •
باید توجه داشت که توان موتور و درایو نباید اختالف زیادي با همدیگر داشته باشند (حداکثر یک رنج درایو می تواند بزرگتر باشد).  Auto tuningبراي انجام 

 نیستند. Auto tuningحتما با توجه به سازنده و نوع موتور تنظیم شود. موتورهاي قدیمی و غیر استاندارد یا با سرعت باال قابل  P99همچنین پارامتر 



 روش انجام کار
 F02  2پارامتر  -
 F42  1پارامتر  -
 با توجه به مشخصات موتور متصل به درایو P03و  P01  ،P02تنظیم پارامترهاي  -
 P04  1پارامتر  -

 بودن آغاز می شود و در این هنگام صداي خاصی از موتور شنیده می شود. در صورت موفق Auto tuningعملیات  Keypadاز روي  RUNبا فشار دادن دگمه 
درایو  User manualمی توان به  Er 7نمایش داده می شود. در صورت  Er 7ظاهر می شود و در غیر این صورت  Savingکلمه  Displayاین کار بر روي 
 را مالحظه نمود. Auto tuningموفق نبودن عملیات مراجعه و علت 

 
 RTU-Modbusدرایو از طریق  فرمان دادن به •

رایوهایی که بیش از یک درگاه دارند) و نوع دسترسی به پارامترها عدد ددرگاه مورد استفاده (در  ةشمار بر اساس H30 پارامتر  -
 از سایت شرکت قابل دانلود است. Modbus-RTUلیست آدرس رجیسترهاي  مناسب تنظیم گردد.

 
  در مدلFRN0203E2*-4E هاي و باالتر ترمینالP1  وP (+)  باز هستند و باید توسطDCR  به هم وصل نمود. استفاده ازDCR  کیلووات  75در توان

)E4-*2E0139FRN(  است. الزامیو باالتر DCR  مخففDC Reactor .یا همان چک جریان مستقیم است 
 فشار داد.را ها جهت ذخیره نمودن پارامترهاي تنظیم شده باید کلید          در کلیه حالت 

 

 


