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   CHE100 کنترل دور سریراھنمای مختصر
 

 

  مشتري گرامي از انتخاب شما متشكريم! 

 استفاده  ومختصر لطفا از اين راهنما جهت استفاده از نكات مهم
 و تخصصي تر نمائيد و از كتابچه انگليسي جهت جزئيات بيشتر

 .استفاده نمائيد

 اميست كاربر الز يانصاب جاني ذيل به جهت امنيت  متتوجه به عال. 

 

 

همچنين اگاهي ميدهد  .موجب صدمات جزئي يا كلي انساني ميشودعدم توجه به اين عالمت در موارد تاكيدي 
 .خسارات محيطي و انساني را به دنبال داردكه انجام عمل در شرايط ناايمن خواهد بود و 

 

   

 

  ب  به هنگام حمل ونقل ويا نصب آسي كه دستگاهياقدام به راه اندازي هرگز
 .ديده است نكنيد و به فروشنده اطالع دهيد

       هرگونـه   .نصب اينورتر توسط افراد نا آشنا بـا بـرق ميتوانـد حادثـه سـاز باشـد
دستكاري قطعات با ولتاژ باالدرداخل دستگاههاي كنترل دورهاي موتـور بـدون   

 .شناخت موجب خسارت جاني  شخص ميگردد

 س از بـي بـرق كـردن اينورترهـا     به هنگام سرويس يا تعمير دستگاه ، همواره پ
  جهت تخليه ولتاژ داخلي آن صبر كنيد تا ده دقيقه پنج

       مراقب باشيد اشتباها به ترمينال ورودي دستگاه هاي تـك فـاز ،بـرق سـه فـاز
  ولت متصل نمائيد 220متصل نكنيدو حتما تك فاز 
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  فهرست
  

  ٣ ..............................................مشخصه هاي تكنولوژي درايو

  ۴ .........................................................نصب مكانيكي دستگاه 

  ٧ .......................................................نصب الكتريكي  دستگاه 

  ١٣ .....................................................شماتيك دياگرام دستگاه 

  ١۴ ..........................................................................پانل  دستگاه 

  ١۶  .........................برقدار كردن دستگاه و پروگرام كردن آن

  ١٩ ..................................................گروه هاي توابع نرم افزاري 

  ٢۵  .............................................................................بي اشكال يا

  ٢٨  .....................................................................................ضميمه
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  مشخصه ھای  تکنولوژی درايو

 ورودی و خروجی دستگاه 

 380: رنج ولتاژ ورودیV±15%  

 63~47:  رنج فرکانس ورودیHz 

 صفر تا ولتاژ نامی ورودی: رنج ولتاژ خروجی 

 400~0: رنج ولتاژ خروجیHz   

  مشخصهI/O   کنترل 

 ۴  ورودی ديجيتال و يک ورودی ديجيتال پالسی سرعت باال)HDI1( 

 يک ورودی آنالوگ)AI1 (0~10V و يک ورودی آنالوگ)AI2 (0~10V  20~0ياmA  

  يک رله خروجی 

  خروجی ترانزيستوری يکopen collector  يا پالسی سرعت باال 

  20~0/4يک خروجی آنالوگmA   10~0ياV  

  ورودیRS485  مدباسسريال جھت 

 توابع کنترل اصلی 

 مد کنترل بصورت کنترل برداری بدون فيدبک)SVC (و مد کنترلV/F 

 0.5اضافه جريان در فرکانس % ١۵٠ثانيه با  ۶٠: ظرفيت اضافه ولتاژHz  در مدSVC  ١٠يا 

 ضافه جريان ا% ١٨٠ثانيه 

 مد : رنج تنظيم سرعتSVC  1:100با نسبت  

  در سرعت حداکثر مد  %0.5±دقت دورSVC  

  فرکانسCarrier  :0.5kHz ~ 16.0kHz 

 کی پد، ورودی آنالوگ، : رفرنس سرعتHDI)ارتباط سريال، سرعت )ورودی پالس سرعت باال ،

 و حتی ترکيب مدھا  PIDو   PLCچند پله، 

  تابع کنترلPID 

 ع کنترل گشتاورتاب 

 PLC  پله ای سرعت  ٨ساده،  تابع کنترل 

 تابع کنترل تراورس 

  ھای در حال چرخشرتابع تعقيب سرعت در ابتدای استارت جھت با 

   کليد پانلQuick/Jog   قابل تعريف 

 تابع رگوله ولتاژ )AVR (به ھنگام تغييرات ولتاژ ورودی 

 ٢۴ طای فاز وغيرهنوع فالت شامل اضافه جريان و ولتاژ کم و خ 
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 نصب مکانيکی دستگاه

  قبل از نصب ابتدا پالک دستگاه خريداری شده را خوانده و از مناسب بودن جرياندھی  و ولتاژ

 .اين درايو اطمينان حاصل نمائيد کنترل آن با موتور تحت

 

 قابليت اضافه جريان کنترل دور جھت توان با پسوندG  پسوندو %  ١۶٠مقدار  P  ر نظر گرفته شده استد% ١٢٠با  

 مدل 

توان 
 دستگاه
G/P 

(kw/kw) 

جريان 
 ورودی
(A) 

جريان 
 خروجی
(A/A) 

توان 
 موتور
(KW) 

سايز 
 فريم 

1AC 220V ±15%                 تک فاز٢٢٠ ولت 

CHE100-0R4G-S2 0.4 5.4 2.3 0.4 A 

CHE100-0R7G-S2 0.75 8.2 4.5 0.75 A 

CHE100-1R5G-S2 1.5 14.2 7.0 1.5 B 

CHE100-2R2G-S2 2.2 23.0 10 2.2 B 

3AC 380V ±15%                          دستگاه ھای سه فاز ٣٨٠ ولت                             

CHE100-0R7G-4 0.75 3.4 2.5 0.75 B 

CHE100-1R5G-4 1.5 5.0 3.7 1.5 B 

CHE100-2R2G-4 2.2 5.8 5 2.2 B 

CHE100-004G/5R5P-4 4.0/5.5 10/15 9/13 4.0/5.5 C 

CHE100-5R5G/7R5P-4 5.5/7.5 15/20 13/17 5.5/7.5 C 

CHE100-7R5G/011P-4 7.5/11 20/26 17/25 7.5/11 D 

CHE100-011G/015P-4 11/15 26/35 25/32 11/15 D 

CHE100-015G/018P-4 15/ 18.5 35/38 32/37 15/ 18.5 D 

CHE100-018G/022P-4 18.5/ 22 38/46 37/45 18.5/ 22 E 

CHE100-022G/030P-4 22/30 46/62 45/60 22/30 E 

CHE100-030G/037P-4 30/37 62/76 60/75 30/37 E 

christian
Rectangle



www.tavanshop.com

   CHE100راھنمای مختصر کنترل دورھای                                                      

  5 
 

 مدل 

توان 
 دستگاه
G/P 

(kw/kw) 

جريان 
 ورودی
(A) 

جريان 
 خروجی
(A/A) 

توان 
 موتور
(KW) 

سايز 
 فريم 

CHE100-037G/045P-4 37/45 76/90 75/90 37/45 F 

CHE100-045G/055P-4 45/55 90/105 90/110 45/55 F 

CHE100-055G/075P-4 55/75 105/ 140 110/ 150 55/75 F 

CHE100-075G/090P-4 75/90 140/ 160 150/ 176 75/90 G 

CHE100-090G/110P-4 90/110 160/ 210 176/ 210 90/110 G 

CHE100-110G/132P-4 110/132 210/ 240 210/ 250 110/132 G 

 

 خنک سازی تا ھوای الزم جھت  ايجاد نمائيد ی خالی اطراف دستگاهئفضا ،به ھنگام نصب

 طرفينو پنج سانتيمتر از  دستگاه داقل ده سانتيمتر از باال و پائيناين فضا ح .مھيا گردد دستگاه

صفحاتی جھت در کابينت ھمچنين به ھنگام نصب اينورتر ھا در يک ستون  .ميباشددستگاه 

انحراف ھوای گرم اينورتر پائينی تعبيه نمائيد تا اينکه بعنوان ھوای ورودی جھت فن 

 .  اينورترباالئی نباشد

 حتما توسط فن يا ورودی و خروجی ھای  و نکنيددر تابلوی برق محبوس ز اينورتر را ھرگ

چھل درجه کمتر از ھوای محيط اينورترھا بايستی دمای   .پيش بينی کنيدمناسب جھت تخليه ھوا

ين مسئله به ھنگام نصب چند اينورتر در يک جعبه يا کابيت برق با ا در ضمن. باشدسانتيگراد 

 .ری مد نظر قرار گيرددقت نظر بيشت

  95رطوبت باالی% RH  علت آنست که موجب ھدايت سطحی روی . اينورتر را معيوب ميکند

زمان از  به مرور در ضمن. و آرک يا جرقه روی برد ايجاد ميکند ميگرددبردھای قدرت 

، اين مسئله روی بردھای قدرت  غبارھای نشستهجذب رطوبت توسط گرد و  ، نصب دستگاه

 . ميکنديد تشدرا 

 از پاشيده شدن آب به دستگاه جددا جلوگيری بعمل آيد 

 در محيط ھای آلوده حتما از فيلترھای مناسب در جعبه يا کابينت برق استفاده کنيد. 

  جھت ابعاد دستگاه و سوراخکاری نصب استفاده نمائيد  زيراز جدول.  

 توان
(kW) 

 سايز فريم
A 

(mm) 
B 

(mm) 
H 

(mm) 
W 

(mm) 
D 

(mm) راخ نصبسو  
(mm) 

ابعاد نصب ابعاد خارجی

0.4~0.75 

(1AC 220V) 
A 76.8 131.6 140 85 115 4 

0.75~2.2 B 110.4 170.2 180 120 140 5 

4~5.5 C 147.5 237.5 250 160 175 5 

7.5~15 D 206 305.5 320 220 180 6.0 

18.5~30 E 176 454.5 467 290 215 6.5 
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 توان
(kW) 

 سايز فريم
A 

(mm) 
B 

(mm) 
H 

(mm) 
W 

(mm) 
D 

(mm) راخ نصبسو  
(mm) 

ابعاد نصب ابعاد خارجی

37~55 F 230 564.5 577 375 270 7.0 

75~110 G 320 738.5 755 460 330 9.0 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

    kW 0.75~ 0.4ولت ٢٢٠،تکفاز  Aفريم 

  B,C,Dفريم 

 15kW~0.75سه فاز 

  E,F,Gفريم 

 110kW~18.5سه فاز 
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 نصب الکتريکی دستگاه

 براساس جدول زير سطح مقطع کابل و فيوز و کنتاکتور مناسب را انتخاب نمائيد 

 مدل دستگاه
  کليد فيوز يا کليد اتوماتيک

 (A) 
 (mm2) سطح مقطع کابل

 ACکنتاکتور  

 (A) 

1AC 220V ±15% 

CHE100-0R4G-S2 16 2.5 10 

CHE100-0R7G-S2 16 2.5 10 

CHE100-1R5G-S2 20 4 16 

CHE100-2R2G-S2 32 6 20 

3AC 380V ±15% 

CHE100-0R7G-4 10 2.5 10 

CHE100-1R5G-4 16 2.5 10 

CHE100-2R2G-4 16 2.5 10 

CHE100-004G/5R5P-4 25 4 16 

CHE100-5R5G/7R5P-4 25 4 16 

CHE100-7R5G/011P-4 40 6 25 

CHE100-011G/015P-4 63 6 32 

CHE100-015G/018P-4 63 6 50 

CHE100-018G/022P-4 100 10 63 

CHE100-022G/030P-4 100 16 80 

CHE100-030G/037P-4 125 25 95 

CHE100-037G/045P-4 160 25 120 

CHE100-045G/055P-4 200 35 135 

CHE100-055G/075P-4 200 35 170 

CHE100-075G/090P-4 250 70 230 

CHE100-090G/110P-4 315 70 280 

CHE100-110G/132P-4 400 95 315 

  

  نصب سيم ارت يا زمين در کنترل دورھا دارای جريان نشتی خازنی به بدنه دستگاه ھستند لذا

زمين يا  انتخاب سيم.کنترل دور موتور بسيار با اھميت است و بايستی به دستگاه متصل شود

در ضمن اتصال سيمھای  .شبکه خود تعيين نمائيد ظرفيت جريان اتصال کوتاه ارت را بر اساس

 .زمين چند اينورتر بصورت ستاره به شينه اصلی متصل گردد
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  دازه متصل به سيمھای روکش ه ان ور را ب ه موت ترمينالھای ورودی از برق شھر و خروجی ب

 . سفت کنيدمطمئن، پيچ ترمينالھا را کامال  تريکیل الکبرداريد ھمچنين جھت اتصانياز 

يعنـي همـواره    جابجـا نشـود   دسـتگاه  و خروجـي  ورودي  كابـل  جـاي مراقب باشيد اشتباها  
  .به كابل موتور متصل شود  U,V,W هايترمينال

 

 نرا از اينورتر جدا آدر صورت ميگر زدن موتور حتما  .تست عايقی اينورترھا مجاز نميباشد

 .کنيد

 صورت استفاده از کابل قدرت شيلد دار در ورودی و خروجی سه فازدستگاه ، سيم شيلد  در

 .بايستی از دو طرف زمين گردد کابلرويه  

  فقط دار استفاده کنيد و شيلد را  شيلدجداگانه  در صورت استفاده از ولوم خارجی حتما از کابل

 .از  طرف اينورتر زمين نمائيد
  ٢٤سيگنالھای  و سيمھای حامل ولت٢٢٠سيمھای حامل ولتاژ اه، دستگ یاتصاالت کنترلجھت 

 .بطور جداگانه کابل کشی نمائيدولت 
 و در جاھائی از روی کابل . از کابل قدرت عبور دھيد سانتيمتر ٢٠ کابل کنترل را با فاصله

 .قدرت عبور ميکنند بصورت عمودی عبور دھيد

 استفاده نمائيدجدول مقاومت زير ز  در صورت استفاده از مقاومت ترمزدر اينورتر، ا. 

o  زمان درگيری ميباشد% ١٠ترمز با % ١٠٠اين جدول براساس شرايط 

o  ولت تعريف شده است ٧٠٠ولتاژ حد ترمزی. 

o موازی کردن ماجولھای ترمز ظرفيت ترمز گيری را باال می برد 

o ارتباطی بين درايو و ماجول ترمز ھایسيمDBU بايستی کمتر از پنج متر باشد 

o ماجول ترمز ھای ارتباطی بينسيمDBU  و مقاومت ترمز کمتر از ده متر باشد 

o  جزئيات بيشتر به دستورالعمل ھایDBU  وRBU  به ھنگام استفاده از ماجول خارجی

 .رجوع نمائيد
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 مدل دستگاه
Braking unit  گشتاور ترمزی% ١٠٠مقاومت مورد نياز با     

صهمشخ تعداد کد سفارش  تعداد 

3AC 380V ±15% 

CHE100-0R7G-4 

 1 سوئيچ داخلی دارد

900Ω/75W 1 

CHE100-1R5G-4 400Ω/260W 1 

CHE100-2R2G-4 
150Ω/390W 1 

CHE100-004G/5R5P-4 

CHE100-5R5G/7R5P-4 100Ω/520W 1 

CHE100-7R5G/011P-4 
50Ω/1040W 1 

CHE100-011G/015P-4 

CHE100-015G/018P-4 40Ω/1560W 1 

CHE100-018G/022P-4 

DBU-055-4 1 

20Ω/6000W 1 CHE100-022G/030P-4 

CHE100-030G/037P-4 

CHE100-037G/045P-4 

13.6Ω/9600W 1 CHE100-045G/055P-4 

CHE100-055G/075P-4 

CHE100-075G/090P-4 

DBU-055-4 2 13.6Ω/9600W 2 CHE100-090G/110P-4 

CHE100-110G/132P-4 

  راکتوردر جاھائيکه افت ولتاژ برق يا نوسانات برق داريد حتما ازAC استفاده  ورودی سه فاز

 .کنيد

 فاصله نصب اينورتر  مقدار بايستی به ،در مکانھائی که تجھيزات دقيق اندازه گيری وجود دارد

ھای جھت حذف فيلتر اين .استفاده نمود EMC تجھيزات توجه کرد و از  فيلترھای مناسباين تا 

 .اينورتر مورد نياز ميباشندايجادی توسط نويز ھای فرکانس باالی 

 DC Reactor  جھت کاھش ھارمونيک فرکانس پائين و تصحيح ضريب قدرت شبکه ميتواند استفاده

 .گردد

  فيلتر  .استفاده کنيدمتر باشد حتما از فيلتر خروجی  پنجاهاگر فاصله موتور تا دستگاه بيش از

 .خروجی آمده است ACدر جدول زير بعنوان راکتور du/dtھای 

  جدول زير شامل راکتور ورودی و خروجیAC  و راکتورDC  جھت مدل ھای اينورترآمده

راکتور و فيلترھای است در ضمن ھمانطوريکه در ستون سمت راست اين جدول ديده می شود 

که براساس  نشان داده است باشد راودی و خروجی ھای يک اينورتر ورکه ميتواند  قابل استفاده در 

 .استاندارد ماشين يا محيط نصب انتخاب ميگردند
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 مدل دستگاه

ايوجانبی در ورودی و خروجی ھای درتجھيزات  DCراکتور  خروجی ACراکتور   ورودی ACراکتور 

جريان 

)A(  

اندوکتانس

（mH） 

جريان 

)A( 

اندوکتانس

（mH） 

ن جريا

)A( 

اندوکتانس

（mH） 

CHE100-0R7G-4 － － － － － － 

CHE100-1R5G-4 5  3.8  5 1.5  － － 

CHE100-2R2G-4 7  2.5  7  1  － － 

CHE100-004G/5R5P-4 10  1.5  10  0.6  － － 

CHE100-5R5G/7R5P-4 15  1.4 15  0.25  － － 

CHE100-7R5G/011P-4 20  1 20  0.13  － － 

CHE100-011G/015P-4 30  0.6 30  0.087  － － 

CHE100-015G/018P-4 40  0.6 40  0.066  － － 

CHE100-018G/022P-4 50  0.35  50  0.052  40 1.3 

CHE100-022G/030P-4 60  0.28  60  0.045  50 1.08 

CHE100-030G/037P-4 80  0.19 80  0.032  65 0.8 

CHE100-037G/045P-4 90  0.19  90  0.03  78 0.7 

CHE100-045G/055P-4 120  0.13  120  0.023  95 0.54 

CHE100-055G/075P-4 150  0.11  150  0.019  115 0.45 

CHE100-075G/090P-4 200  0.12  200  0.014  160 0.36 

CHE100-090G/110P-4 250  0.06  250  0.011  180 0.33 

CHE100-110G/132P-4 250  0.06  250  0.011  250 0.26 

 

  در اشکال زير آمده استآرايش ترمينال قدرت درايوھای تک فاز و سه فاز. 

 

  ولت  ٢٢٠دستگاه ھای تک فاز                       

 ولت قرارگيرد ٢٢٠درصورتيکه دستگاه شما تک فاز است موتور بايستی بصورت سربندی مثلث  

  

(+) PB 
R S T U V W 

 سه فاز موتور سه فاز برق شھر 

  kW 2.2 ~ 1.5ولت  ٣٨٠دستگاه ھای سه فاز           
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(+) PB (-) 
R S T U V W 

 سه فاز موتور سه فاز برق شھر 

 .kW 5.5 ~ 4.0ولت  ٣٨٠دستگاه ھای سه فاز           

 (+) PB (-) 
R S T U V W 

 سه فاز موتور سه فاز برق شھر

  .kW 15 ~ 7.5ولت  ٣٨٠دستگاه ھای سه فاز           

 
R S T 

P1 (+) (-) 
U V W 

 سه فاز موتور سه فاز برق شھر

 .kW 110 ~ 18.5ولت  ٣٨٠دستگاه ھای سه فاز          

  

 آمده استزير ھا نيز در شکل ھای  دستگاه کنترل ایھترمينال آرايش. 
 

485+ 485- S1 S2 S3 S4 COM AI2 AO Y +24V  ROA ROB ROC 

(0.4~0.75kW 1AC 220V)                                                       

485+ 485- +10V AO COM Y +24V  ROA ROB ROC 

AI1 GND AI2 S1 S2 S3 S4 

(1.5~2.2kW, 3 AC 380V)  

485+ 485-  AO AI1 GND AI2 +10V S1 S2 S3 S4 COM Y +24V  ROA ROB ROC 

(4kW~110kW, 3 AC 380V)  

 

المت يا نشانه روی ترمينال ھاع  توصيف ترمينالھای قدرت  

R、S、T سه فاز برق ورودی 

(+)、PB  ترمز  مربوط به مقاومتھای ترمينال  

(+)、P1 ال ھای مربوط به راکتور ترمينDC خارجی  

  )RBUيا  DBU(ترمينال ھای مربوط به واحد ترمز خارجی  (-)、(+)

 DCترمينال منفی لينک  (-)

L、N تک فاز  ھای ترمينال ; L  :فاز//  N  :نول  

U、V、W  موتور سه فاز جھتترمينال سه فاز خروجی  

 
رت يا اتصال به زمين کارخانها  
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  ترمينالھای کنترلی و قدرت در دستگاه ھای تک فازنحوه قرارگيری 

 

 يترمينالهاي كنترلتوضيحات مختصر جهت  نام ترمينال

S1~S4 
 ON/OFFجھت فرمان ھای    S1, S2 ,S3, S4چھار ورودی ديجيتال 

Input voltage range: 9~30V      Input impedance: 3.3kΩ 

+24V 
  150mAولت با جريان خروجی ماکزيمم  24+منبع تغذيه 

+24 V power supply / Maximum output current: 150mA 

AI1 شماره يک            ورودی آنالوگ         Input impedance: 10kΩ / Analog input: 0~10V 

AI2 
   Analog input: 0~10V/ 0~20mA . )تعيين کننده نوع ولتاژ يا جريان است   J16جامپر ( ٢ورودی آنالوگ 

Input impedance:10kΩ (voltage input) / 250Ω (current input） 

GND  ھمواره زمين آنالوگ  :زمين آنالوگGND  را از زمين ديجيتالCOM  داريد جدا نگه  

+10V  10+تغذيهV   بعنوان رفرنس جھت استفاده در ولوم خارجی سرعت  

COM  ولت تغذيه خارجی ٢۴يا زمين ( ولت جھت وروديھای ديجيتال  ٢۴تغذيه زمين.(  

AO 
  )تعيين کننده  نوع خروجی بصورت ولتاژ يا جريان ميباشد  J15جامپر (خروجی آنالوگ 

Output range: 0~10V/ 0~20mA     

Y  خروجی ديجيتال بصورتOpen Collector  که با زمينCom قابل استفاده است  

ROA、ROB、
ROC 

 ROA--common; ROB--NC, ROC—NO.          Contact : خروجی رله بصورت 
capacity: AC 250V/3A, DC 30V/1A 

 روي برد كنترلوضعيت جامپرهاي  نام سوكت 

J2, J4   سوکت ھای چھار پينیJ2 , J4  ھيچگونه جامپری ندارند و مجاز به استفاده نيستيد  

J7 سوکت سه پينیJ7   خورده است و تغيير ندھيد ۴٨۵آن بانام  ٣و٢تنھا يک جامپر بين پين ھای 

J16 

J16 سکوکت (بين ترمينالھای کنترل و سوکت پانل خارجی  دستگاه ھای تک فازيک سه پين بوده که درRJ11 ( قرار دارد

  .در صورت اتصال دو پين پائين در مد جريان قرار ميگيرد. مد ولتاژ قرار گرفته است درت دوپين باال و در وضعي

  )AI2( .استفاده ميشود 10v~0يا ولتاژ   20mA~4-0بصورت جريان  ٢اين جامپر جھت تعيين ورودی آنالوگ 

J15 اين جامپر نيز تعيين کننده وضعيت خروجی آنالوگ بصورت ولتاژ يا جريان است) .AO(  
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    CHE100شماتيک دياگرام کنترل دور سری 

  .نشان داده شده است بصورت شماتيکدر ذيل  کنترل و قدرت ورودی و خروجيھای 

  

 

 
  18.5اينورترھای بينkw   90تاkw  دارای چکDC  داخلی ميباشندکه اين چک باعث بھبود ضريب قدرت

  .اين چک توصيه ميگردد 110kwبرای اينورترھای باالی . ميشود 

  15اينورترھای با توان کمتر ازkw 18.5کيلوواتھای  .دارای سوئيچ ترمز داخلی ھستندkw  و باالتر نياز به

ھمانطوريکه در شکل فوق آمده است ) -(و(+) دارند که اين واحد  به ترمينالھای  DBUواحد ترمز خارجی يا 

 .متصل ميشود
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 )LED(ک ھای کوچ غو ھمچنين وضعيت چرا شاسی ھا فانکشنپانل دستگاه و  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 و پروگرام SHIFTشار دادن شاسی ترتيب نمايش مقادير اندازه گيری شده فوق با ف
تعيين  P7.07به ھنگام روشن بودن موتور ودر حالت استاپ پارامتر  P7.06پارامترھای 

 .ميگردد
  

 

  

   پارامتر نمايش داده شده

ور
وت
 م
ک
تر

د 
ص
در

  

ور
وت
 م
ور
د

ور  
وت
 م
ان
ري
ج

  

ور
وت
 م
اژ
ولت

  

ک 
لين

ژ 
لتا
و

D
C

س 
رن
رف

س 
کان
فر

  

ور
وت
 م
س
کان
فر

ک  
وچ
 ک
اغ
چر

م 
نا

  
H

z
 

A  
V  

TRIP  
LOCAL  
/REMOT  

FWD  
/REV  

RUN  
/TUNE  

  روشن

  زن  چشمک

  خاموش 

ق   وضعيت تريپ رل از طري کنت

  سريال

عيت  وض

  راست گرد

ور  موت

    استارت 

 وضعيت آالرم اضافه

  جريان

ال  رل ازترمين کنت

  کنترل

دروضعيت   ندارد

    تيونينگ

رل از روی   وضعيت عادی کنت

  پانل

پ  عيت چ وض

  گرد

ور  موت

    استاپ 
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 عملکردھای زير ھستندروی پانل دارای  شاسی ھای

 توضيح عملکرد شاسی نام شاسی شاسی

 
 ديوارد يا خارج ميشونرم افزاری درايو،  ريزی به منوی برنامه کليد برنامه ريزی

 

وارد کردن شاسی 
 اطالعات

  در ضمن به پارامتر بعدی در منو ميرود .است تائيد اطالعات وارد شده

 

 شاسی افزايش يا
  حرکت باال

پيش تنظيم (يف گرددتعر شاسی افزايش سرعت روی پانل  بعنوانميتواند 
مقدار پارامتر افزايش در مد برنامه حرکت روی منوھا و در ضمن  .)کارخانه

 .را انجام ميدھد

 

شاسی کاھش يا 
 حرکت پائين

پيش تنظيم .(تعريف گردد سرعت روی پانل  کاھششاسی  ميتواند بعنوان
مقدار پارامتر را  منوھا و کاھشدر ضمن در مد برنامه حرکت روی ) کارخانه

 .انجام ميدھد

 
＋ 

 

  شاسیترکيب دو 
به نقش شيفت در ھنگام استپ بودن دستگاه، ھر دو شاسی ھمزمان فشار دادن 

را   DATA/ENTا شاسی بازی ميکند و به ھنگام استارت بايستی ابتد را پ چ
 تا ھمان نقش را بازی کند فشار دھيدرا  QUICK/JOG شاسی عدو ب

 
 کليد شيفت

حرکت روی سگمنت ھای نشاندھنده  شيفت براست جھتی درمد برنامه ريز
پانل در حالت معمول با ھر بار فشار دادن تغيير در نشاندھنده  .استفاده ميشود

    با چراغک مربوطه سمت راست گيری شده نشان دادن مقادير اندازه جھت
)Hz, rpm, A, V, %,... ( نشان ميدھد 

 

استارت  شاسی
 موتور

 موتور را استارت ميکند ، پانل استارت از روی در مد

 

يا  پشاسی است
 ريست خطا

بعنوان شاسی ميتواند  P7.04رامتر با توجه به پا چرخش موتور،در وضعيت 
   .عمل نمايداستپ 

 در وضعيت فالت بدون محدوديتی ريست ميکند

 

باقابليت  شاسی 
 تعاريف  مختلف

تعيين ميگرددP7.03فانکشن اين شاسی توسط پارامترتعيين
  وضعيت جاگ : 0
  گرد يا راست گرد شاسی چپ:  1
 UP /DOWN فظه سرعت ذخيره شده توسط شاسی ھایحاپاک کردن :2
  ١مد ديباگ : 3
  ٢مد ديباگ : 4
  ٣مد ديباگ : 5

 
＋ 

 

   شاسیترکيب دو 

 و بدون کنترل درايو موتور بصورت آزاد شاسیھردو ھمزمان فشاردادن با 

نمی يابد و کاھش  شبا شيب کاھنده دور تورمو لذا.  Coast) (   ميشود استپ

 .موتور بالفاصله رھا می شود و با اينرسی بار ميايستد
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  برقدار کردن درايو و استارت موتور      
موتور را از کوپله خود جدا نمائيد و بی  ،پس از نصب دستگاه و آماده سازی شرايط برق دار کردن کنترل دور 

  .ر را انجام دھيد سپس مراحل زي. بار نمائيد

                                                                                دستگاه خود را برقدار نمائيد )١

 .چشمک ميزند 50.00روشن خواھد بود و عدد  Hzروی پانل خود چراغ کوچک  )٢

که در  شکل ھایدر  .نمائيمزير وارد جدول اين مرحله ميبايست اطالعات موتور را در پارامترھای  در )٣

پارامتر بطور مثال ذيل اين جدول آمده است نحوه وارد شدن به پروگرام و تعيين مقداريک پارامترنمونه، 

 .بصورت تصويری آمده است توان دستگاه 

                                                                                                                                                                              

مقدار   ارامترپ شرح  مترپارانام 

  وليها

  مقدار تنظيمی

P2.01 

  توان موتور

بر حسب کيلووات 

 )kw(  

000.0 
توان موتور خود را بر اساس پالک موتورتان با 

   000.4يک رقم اعشار وارد نمائيد مثال 

  .است  0.4kWمعرف توان

P2.02 

  فرکانس موتور

بر حسب 

  )Hz(ھرتز

00.00 
است وارد  50.00فرکانس موتور که معموال 

  نمائيد

P2.03  

  سرعت نامی موتور

بر حسب دور بر 

  ) rpm(  دقيقه

00000 
را وارد نمائيد  مثال  سزعت نامی موتور

  است  rpm 1390نمايشگر   01390

P2.04  
  ولتاژ نامی موتور

  )V( بر حسب ولت 
  0230مثال . ولتاژ نامی موتور را وارد نمائيد  0000

  است 230vمعرف 

P2.05  
جريان  نامی موتور 

  )A(ربرحسب آمپ
 0002.4مثال . جريان نامی موتور را وارد کنيد 0000.0

  است 2.4Aمعرف 

اولين پارامتری را . لطفا مراحل زير را بدقت انجام دھيد تا مابقی پارامترھا را بطور مشابه بتوانيد انجام دھيد

خواھيم برای يک ميباشد و فرض کنيم می   P2.01که بايستی مقداردھی شود مقدار توان موتور يعنی پارامتر 

  . انرا تنظيم ميکنيم 0.4KWموتور 
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  و P2.01=0.4نحوه وارد شدن در پروگرام وتغيير پارامتر 
  سپس خارج شدن از پروگرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 
1

050.00 

 000P0 

 000P2 

0P2.00 

0P2.01 

0000.1 

0000.4 

0P2.02 
050.00 

christian
Rectangle



www.tavanshop.com

   CHE100راھنمای مختصر کنترل دورھای                                                      

  18 
 

را بصورت   نشاندھنده حروف . را از مقدار صفر به يک تغيير دھيد  P0.12پارامتر  )٤

 . چشمک زن نشان ميدھد 

 . ببينيددر اطراف موتورتدابير امنيتی الزم را  لطفا چرخش قرار خواھدگرفت وضيتدر موتور 

را نشان ميدھد و سپس بعد از چند ثانيه موتور    را فشار دھيد و نشاندھنده حروف  شاسی 

را خواھيد ديد و سپس نھايتا بعد از چند ثانيه موتور دورش    شروع به حرکت کرده و حروف

 50.00روشن شده و  Hzرا خواھيد ديد و مجددا چراغ کوچک     حروف  پائين می آيد و

در صورتيکه اين عمل طول بکشد بايستی مجددا پارامترھائی را که وارد کرده ايد چک کنيد . چشمک ميزند

  .ھمچنين مقادير پالک موتور را نيز چک کنيد

 تور را روشن کنيد و با شاسی ميتوانيد مو دستگاه شما آماده بھره برداری است و شما با شاسی )۵

باھر بار فشار .  ميتوانيد زياد يا کم کنيد و  دور موتور را با شاسی ھای . موتور را استاپ کنيد 

 .شگر را برای ديدن فرکانس يا دور موتور يا ولتاژ يا جريان موتور تغيير دھيدميتوانيد نماي دادن شاسی 

 :پارامترھای تکميلی مھم در ارتباط با راه اندازی درايو بشرح زير است )۶

a.  پارامترP0.01  تعيين منبع ارسال فرمانRun 

b.   پارامترP0.03 عيين کننده منبع ارسال رفرنس سرعتت 

c.  پارامترھای تنظيم شتابP0.08   وP0.09   

d.  پارامترP1.05  نوع استاپجھت تعيين  

ضمن به بعضی  در  .مراجعه کنيدنصب و راه اندازی برای توضيحات بيشتر به دفترچه راھنما  

 .راھنمائيھای  مھم و توضيحات اضافی زير توجه نمائيد

 

 ويا بار فن ويا بار ) يا غلتک چرخ طيار (در صورتيکه درايو شما روی موتوری با بار اينرسی دار  توصيه ميگردد

  .تغيير دھيد)  V/Fيعنی مد کنترل (را به مقدار يک ) P0.00( يعنیپمپ متصل است پارامتر مد کنترل 
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مد کنترل برداری است  ،پارمتر مد کنترل در شرايط پيش تنظيم کارخانه)P0.00=0 .( در اين مد سيستم نياز

اتوتيونينيگ يا سيستم . اينکار را انجام داديد P0.12ا با تنظيم پارامتر دارد که شم) autotuning( به اتوتيونينگ

اندازه گيری جريان  ھمچنين دور صفر موتور ودر DCبا تزريق جريان  موتور مدل الکتريکیتخمين پارامترھای 

اين مسئله  و خود استفاده ميکند سيستمھای کنترل در  اين مدل را درايوانجام ميشود و دورھای مختلف  موتوردر

  .کارکردن خوب درايو را تضمين ميکند

به کوپل بار و بدون اتصال روش چرخشی ميباشد که در اينحالت موتور بی بار  روش اجرای اتوتيونينگبھترين 

بار جدا نمائيد کوپله از  راموتور نمی توانيد ولی با اينحال در صورتيکه .و معموال اين روش توصيه ميشود  بوده 

  .را برگزينيد يکاستاتروش 

)  Rotation autotuning(را در صورتيکه مقدار يک قرار دھيد روش اتوتيونينگ  چرخشی   P0.12لذا پارامتر 

      اين پارامتر پس از اجرای . ميباشد)  Static autotuning(بوده و مقدار دو يعنی روش اتوتيونينگ استاتيک 

  .اتو تيونينگ مجددا به صفر بر ميگردد

که پارامتر ھای محاسباتی    P2.05 , P2.06, P2.07, P2.08, P2.09از اجرای اتوتيونينگ پارامترھای بعد 

  .موتور ميباشد توسط سيستم اتو تيونينگ  نوشته ميشود

   .فلوچارت اتوتيونينگ در ضميمه آمده است

  

  CHE100گروه ھای توابع نرم افزاری سری 

ھمانطوريکه در . بخش پارامترھای کاربردی توضيح داده شده استدر اين بخش پارامترھای اساسی دستگاه و 

  لذا گروه ھای ديگر تا حد  .گروه پارامترھای اساسی ميباشد P2و P0گروه ھای  .جدول زير مشاھده ميکنيد

  .آشنائی کلی و پارامترھای کاربردی تر توضيح داده شده است

  

  

  CHE100توابع نرم افزاری سری  ھای گروه

  توابع اصلی: P0گروه 
  کنترل استارت و استپ:  P1گروه 
  پارامترھای موتور:  P2گروه 
  کنترل برداری:  P3گروه 
   V/Fکنترل :   P4گروه 
  ترمينالھای ورودی:  P5گروه 
  ترمينالھای خروجی: P6گروه 
 نمايش دھنده: P7گروه 

  توابع خاص:   P8گروه
   PIDکنترل :  P9گروه 
  کنترل چند سرعته:  PAگروه 
  توابع حفاظتی:  PBوه گر

  ارتباطات سريال:  PCگروه  
  توابع تکميلی: PDگروه 
 تنظيمات کارخانه ای: PEگروه 
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    گروه پارامترھای اساسی:  P0گروه 

  )تنظيمات کارخانه با رنگ متفاوتپيش ( تنظيمات  توضيح  پارامتر

P0.00  ی  مد کنترل بردار:  0  انتخاب مد کنترل جھت کابردھائی که نياز به گشتاور باالتری در دورھای پائين دارند و  اين مد

  ھمچنين پاسخ ديناميکی سريعتر و دقت سرعت باالتر دارند مناسب است 

 کاربرد فن و پمپ و بارھای اينرسی دارغلتکی يا چرخ طيار  V/F    مد :1

بار تعيين ميکند مثل جمع  ،را سرعت مقداردی که گشتاور تحت کنترل است ورموا مد کنترل ترک : ٢

  کننده ھا

P0.01  انتخاب دريافت فرمان

RUN 

 P0.03اسی ھای فرمان پانل در اين مد اکتيو ھستند البته سرعت با پارامتر ش   استارت از پانل:  0

يا چپ گرد و راست گرد به ) Jog(بعنوان  جاگ  QUICK/JOGتعيين ميشود و برای تعريف شاسی 

  .رجوع نمائيد P7.03پارامت 

 جھت فرمانھای فوق از ورودی ھای ديجيتال  استارت از ترمينال ورودی:1

   باس جھت فرمان ھای فوق الذکر خط سريال: ٢

P0.02  يم ازی وتنظ ال س فع

ه رعت  حافظ س

Up/Down 

لذا با خاموش شدن دستگاه نيز    وضعيت خاموش شدن دستگاه ذخيره سرعت حتی در  ;فعال:  0

  سرعت فعلی در حافظه ذخيره شده است

  با خاموش شدن برق دستگاه سرعت صفر ميشود ;فعال:1

  انجام نميشود up/downرفرنس با ; غير فعال: ٢

ا ھر بار استاپ کرده سرعت فعلی نيز صفر ب   .استاپ شدن دستگاه سرعت صفر ميشود با :فعال: 3

  يا فلش باال تنظيم نمائيد UPز استارت مجدد بايستی سرعت را با شاسی شده و مجددا بعد ا

P0.03  رنس ع رف اب منب انتخ

  سرعت

  شاسی فلش باال و فلش پائين تعيين کننده سرعت ھستند  ; پانل دستگاه :  0

دستگاه ھای ولوم دار اين ورودی   ١ورودی آنالوگ شماره يعنی AI1 ولوم روی پانل دستگاه يا: 1

 وگ را استفاده مينمايند آنال

2 :AI2  ) ٢ورودی آنالوگ شماره(   تعريف اين ورودی بصورت ولتاژ يا جريان توسطJ16   تعيين

  .ميشود

  کاليبره کردن ورودی ھای آنالوگ يک و دو توسط پارامترھایP5.07~P5.011 تعيين ميشود  

3 :AI1+AI2    آنالوگ يک و دو جھت کابردھای خاصجمع وروديھای  

مختلف با سه ورودی  سرعتھشت جھت تعيين   PAگروه پارامترھای      سرعت چند پله ای: 4

   ديجيتال 

  استفاده ميشود PIDجھت پارامترھای تنظيمی  P9ه  روگ PID کنترل تعيين سرعت توسط : 5

جھت تنظيمات اوليه خط  PCگروه پارامترھای  ذستگاه  سريال يا باس خطتعيين سرعت توسط :6

  رتباطی سريال ميباشدا

P0.04 ماکزيمم فرکانس  P0.05 – 400Hz  )50Hz (   حداکثر فرکانس دستگاه  

 زمانی شتاب پارامترھای )P0.08,P0.09 (  سرعت صفر تا شتاب گيری موتور از تعيين کننده زمان

   سرعت تنظيمی اين پارامتر است

P0.05 حد باالی فرکانس  P0.06 – P0.04  )50Hz (   اين حد ماکزيمم سرعت است و بايستی کمتر از مقدار پارامترP0.04 باشد  

P0.06 0.00  حد پائين فرکانس – P0.05  )0.0Hz (  محدود کردن سرعت حداقل که در بعضی کابردھا مثل پمپ با اھميت است  

P0.07  ی انس ک رنس فرک رف

  پد

0.00 – P0.04  )50.00Hz (  ظيم سرعت از روی پانل يا کی پد ميتواند جداگانه بازه فرکانسی کارتن

  توسط اين پارامتر تعريف شود

P0.08  ان تاب اول زم ش

  )ACC1(افزايشی

0.0~3600.0s )10.0 (   زمان تعريف شده يعنی زمان شتابگيری موتور از سرعت صفر تا سرعت

 P0.04تعريفی 

P0.09 ان تاب  اول زم ش

  )DEC1(کاھشی 

0.0~3600.0s )10.0 (   زمان تعريف شده يعنی زمان شتاب کاھنده موتور ازسرعت تعريفیP0.04  تا

 سرعت صفر 
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    گروه پارامترھای اساسی:  P0گروه 

  )تنظيمات کارخانه با رنگ متفاوتپيش ( تنظيمات  توضيح  پارامتر

P0.10 راست گرد :  0  جھت چرخش موتور  توجه کنيد که ترتيب اتصال ترمينالھایU,V,W  به موتور تعيين کننده جھت مشابه يعنی

  راست گرد است

   چپ گرد:1

  از پارامترP7.03  جھت تعريف کليدQUICk/JOG   بعنوان کليد چپ گرد و راست گرد استفاده

  نمائيد

بعنوان چپ گرد و راست گرد نيز اين    QUICK/JOGو حتی با تعريف شاسی   چپ گرد قفل ميشود: ٢

  شاسی کار نميکند

P0.11  فرکانسCarrier  0.5~15.0kHz )بسيتگی به مدل دستگاه دارد (  ری الکتتنظيم اين فرکانس در ايجاد نويز ھا 

 مغناطيسی  و نويز ھای تششعی و جريانھای نشتی کابل ھا به زمين موثر است

P0.12  گ اتوتيونين
  پارامترھای موتور

   غير فعال :  0

  توضيح راجع به اين پارامتر مفصال در باال اشاره شده است  

  موتور از بار جدا شده است ;چرخشی  )autotuning(اتوتيونينگ :1

  .امکان جدا کردن موتورازبارنيست ;استاتيک  )autotuning(اتوتيونينگ : ٢

P0.13 ابی ) Restore( بازي

  پارامترھا

  غير فعال :  0

 جايگزين کنيد ھای فعلی دستگاهپارامتر با را ميتوانيد  کارخانه پيش تنظيم مقادير تعريفی:1

  پاک کردن رکوردھای خطا ھا : ٢

P0.14  ابع تم  ; AVRت سيس

  ژرگوله ولتا

  غير فعال :  0

به جھت  .ثابت ميماند DCولتاژ خروجی به موتور در شرايط تغيير در باس    فعال در ھر شرايط:1

باال رود و لذا اين رگوالسيون  DCانکه ھنگام کاھش سرعت با توجه به اينرسی بار ميتواند ولتاژ لينک 

  .ميتواند کاھش سرعت را به تاخير اندازد

اين شرايط ميتواند زمان کاھش سرعت افزايش يافته و   غير فعال شود در زمان کاھش سرعت: ٢

  جريان موتور زياد گردد

 

 

 

  )تنظيمات کارخانه با رنگ متفاوت( تنظيمات  توضيح  پارامتر

 .تعدادی از پارامترھای مھم گروه يک که پارامترھای کنترل استارت واستپ ھستند:  P1گروه  

P1.00 مدھای استارت 
  موتور

  مستقيم و نرمال  بصورت استارت:  0

و زمان )  P1.03(تزريقی   DCمقدار جريان   و بعد استارت نرمال  DCفعال کردن ترمز :1

  تنظيم ميشود)  P1.04(قبل از شروع به حرکت موتور  DCترمز 

P1.01  فرکانس موتور در
  لحظه استارت 

0.00~10.00Hz )1.5Hz ( س استارت ميکند لذا اين فرکانس ميتواند کنترل دور در اين فرکان

  .تعيين ميشود P1.02زمان ماندن در اين فرکانس با پارامتر . گشتاور استارت مناسبی را ايجاد نمايد

P1.05 مدھای استپ 
  موتور

    کاھش سرعت و سپس توقف موتور شتاب استپ با شيب:  0

  حالت با اينرسی بار ميايستددر اين موتور Coast (( استاپ فوری و رھا کردن موتور:1

 ميتوان فرکانسی در لحظه استاپ نيز)P1.06 ( را قبل از رسيدن به فرکانس صفر وتاخير

جھت ترمز با پارامتر  DCمقدار جريان . تعريف کرد DCرا قبل از زمان تزريق ) P1.07(زمانی 

P1.08  و مدت زمان با پارامترP1.09 تعريف ميشود.  

رامترھای موتور و پارامترھای ثبت شده توسط سيستم اتوتيونينگ در مد کنترل برداری ميباشد که قبال شرح آن بيان گروه پا: P2گروه  
  شد
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  )تنظيمات کارخانه با رنگ متفاوت( تنظيمات  توضيح  پارامتر

فعال نيستند اين  V/Fلذا در مد کنترل . گشتاور ميباشندکنترل مد  برداری و پارامترھای مد کنترل  مربوط بهاين گروه : P3گروه  
را در فيدبک کنترل برداری بدون سنسور  Kiوزمان انتگرالگيری   )Kp )Gain  Proportionalل پروپورشناپارامترھا مقدار گين 

و در  Kp1 تعيين ميکند البته اين پارامترھا در دو بازه فرکانسی بصورت جداگانه قابل تعريف ھستند يعنی ميتوان در فرکانس ھای پائين
   .را تعريف کرد Kp2فرکانس ھای باالتر 

ن پارامترھا بايستی با مشورت متخصصين انجام شودتغيير در اي   

  V/Fگروه پارامترھای مد کنترل : P4گروه  

P4.00  ی اب منحن انتخ
)V/F(  
)P0.00=1  (  

  منحنی خطی:  0

اين مد جھت بارھای پمپھا و بلوورھای سانتريفيوژ که دارای منحنی  X2( (منحنی درجه دو :1

  .ميباشند مناسب ميباشد) X2( یسرعت با منحنی درجه دو يعن- گشتاور

  در اين گروه بوست گشتاوردر فرکانس صفر با پارامترP4.01   و نقطه شکست تغيير شيب

بعنوان تابع جبران ساز لغزش جھت بھبود  P4.03در ضمن پارامتر . تعيين ميشود P4.02فرکانسی  

جھت فعال بودن سيستم صرفه  P4.04در اين گروه پارامتر . گشتاور در اين مد قابل استفاده ميباشد

  .جوئی انرژی به ھنگام بی بار شدن موتور نيز تعريف شده است

 ترمينالھای ورودی فانکشن گروه پارامترھای تعريف: P5گروه  

P5.00 تابع ورودی 
 S1 ديجيتال

  )S4(غير فعال :  0

با توجه به  FWDورودی ( راست گرد:1

  )P5.05 ()S1پارامتر 

با توجه به  REV ورودی(چپ گرد : 2

  )P5.05پارامتر 

با توجه به  SInورودی (کنترل سه سيمه: 3

  )P5.05پارامتر 

  )S2(جاگ راست گرد : 4

  جاگ چپ گرد: 5

  )Coast(استاپ بدون شيپ کاھش :6

  )S3(ريست فالت : 7

  تعريف ورودی خطای خارجی:  8

  ورودی افزايش دور: 9

  ورودی کاھش دور:10

حافظه سرعت ورودی جھت پاک کردن :  11

به صفر به ھنگام استفاده از وروديھای 

  اقزايش و کاھش دور

  سرعت پله ای ١ورودی :  12

  سرعت پله ای ٢ورودی : 13

  سرعت پله ای ٣ورودی : 14 

 با سه ورودی فوق ميتوانيد ھشت سرعت

  را انتخاب کنيد

  ورودی انتخاب دو گروه شتاب صفر و يک : 15

 PIDلی ورودی نگه داشتن سرعت فع: 16

  بدون تغيير

ورودی نگه داشتن سرعت فعلی تراورس : 17

  بدون تغيير

ورودی ريست کردن سرعت فعلی : 18

  تراورس به فرکانس مرکز

ورودی نگه داشتن شتاب و درنتيجه عدم :  :19

  افزايش يا کاھش سرعت فعلی

غير فعال کردن مد کنترل گشتاور و در : 20

  نتيجه فعال شدن مد کنترل سرعت

  UP/Downغير فعال کردن :  8

  رزرو شده اند: 25~22

P5.01 تابع ورودی 
 S2 ديجيتال

P5.02 تابع ورودی 
    S3يجيتالد

P5.03 ورودی   تابع 
  S4ديجيتال  
 ای  وروديھ

S1~S4  قابل پروگرام

يم  يش تنظ ند و پ ميباش

وط  ا بصورت خط آنھ

ی  در  S1~S4رنگ

ده  اريف آم وی تع جل

   است

P5.04 لتر سيگنال ديجيتال في

  ورودی

1~10  )5(  
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  )تنظيمات کارخانه با رنگ متفاوت( تنظيمات  توضيح  پارامتر

P5.05  مد تعريف ورودی
ديجيتال بصورت 
دو سيمه يا سه 
سيمه جھت  

RUN/STOP     و
راست گرد و چپ 

  گرد

 در جھت راست گرد و RUN کليد فرمان بعنوان FWDورودی   مد  يک کنترل دو سيمه:  0

  در جھت چپ گرد RUN کليد فرمانبعنوان  REW ورودی

بعنوان  REWورودی  و RUN کليد بعنوان فرمان FWDورودی  و کنترل دو سيمهمد د:1

 چپ گرد/ راست گرد کليد فرمان

کنتاکت فشاری (بعنوان پوش باتون استارت  FWDورودی     مد يک کنترل سه سيمه: 2

NO ( وSIn  بعنوان پوش باتون استپ) کنتاکت فشاریNC ( و ورودیREV  بعنوان کليد راست

  گرد چپ/گرد

کنتاکت (و راست گرد  بعنوان پوش باتون استارت FWDورودی    مد دو کنترل سه سيمه: 3

بعنوان پوش  REVو ورودی ) NCکنتاکت فشاری (بعنوان پوش باتون استپ  SInو ) NOفشاری 

  )NOکنتاکت فشاری (باتون استارت و چپ گرد 

 تعاريف وروديھایFWD   ای ديجيتال در تعاريف وروديھ  SInو  REVو     S1~ S4  آمده

  است

              کنترل دو سيمه کنترل سه سيمه         

P5.06  نرخ تغيير فرکانس
در شاسی ھای 

Up/Down 

0.01~50.00Hz/s  )0.5Hz/S(   يعنی با فشار دادن ھريک ثانيه روی  يکی از شاسی ھای فلش

   واھد کردھرتز تغيير خ 0.5باال يا فلش پائين فرکانس 

P5.07~P5.11  ورودی آنالوگ شماره يک تناظرولتاژ يا جريان  تنظيمات )AI1 (دستگاھھای ولوم . با پارامتر تعريف شده ميباشد
  .کرده اند استفادهآنالوگ بعنوان تنظيم سرعت دار از اين ورودی 

P5.12~P5.16   تنظيمات تناظرولتاژ يا جريان  ورودی آنالوگ شماره دو)AI2 (با پارامتر تعريف شده ميباشد.  
20~4جريان  برای تنظيم اين ورودی آنالوگ بصورتmA  جھت رفرنس سرعت کافيست جامپرJ16  را

تنظيم نمائيد در اينصورت  P5.14=5 volt و پارامتر  P5.12=1 voltو  P0.03=2بگذاريد و پارامتر  Iروی 
0~50Hz  20~4موتور با سيگنالmA گنترل خواھد شد.  

  ترمينالھای خروجیفانکشن گروه پارامترھای تعريف : P6گروه  

P6.00  پروگرام خروجی

 Yديجيتال 

  غير فعال  :  0

  )Yخروجی(است  موتور راست گرد در حال چرخش :1

  است موتور چپ گرد در حال چرخش : 2

  )رله در اين مد اکتيو است(اينورتر در وضعيت فالت :3 

  FDTفرکانس در ناحيه : 4

  فرکانس در ناحيه  تولرانس تعريف شده رفرنس :5

  در سرعت صفر) running(روشن بودن موتور :6

  رسيده است P0.05فرکانس درايو به حد باالی : 7

  رسيده است P0.06فرکانس درايو به حد پائين : 8

  رزرو شده اند: 10~9

P6.01  پروگرام خروجی

  رله

P6.02  تابع خروجی

  آنلوگ

  موتور فرکانس خروجی :  0

 فرکانس رفرنس:1

 سرعت موتور: 2

 جريان خروجی اينورتر: 3

  ولتاژ خروجی اينورتر: 4

  توان خروجی :  5

 گشتاور خروجی:6

  AI1ولتاژ : 7

 AI2ولتاژ يا جريان ورودی : 8

  رزرو شده اند : 10~9

P6.03~P6.06 خروجی آنالوگ  تناظر بين پارامتر اندازه گيری شده با تنظيمات )AO( 

christian
Rectangle



www.tavanshop.com

   CHE100راھنمای مختصر کنترل دورھای                                                      

  22 
 

  )تنظيمات کارخانه با رنگ متفاوت( تنظيمات  توضيح  پارامتر

 گروه پارامترھای تعاريف اينترفيس نمايشگر: P7گروه  

P7.00  0(  65535~0  تعريف رمز(  

P7.02 کپی کردن پارامترھا  

 فقط پانلLCD 

  غير فعال :  0

1:Upload    يا برداشتن پارامترھااز حافظه اينورتر و ذخيره درحافظه پانلLCD 

2 :Download    يا ريختن پارامترھا ازحافظه پانلLCD به حافظه اينورتر  

P7.03 

 تعريف کليد 

0  :JOG : جاگ  

  شاسی چپ گرد و راست گرد:1

 DOWNو  UPصفر کردن رفرنس سرعت بات شاسی ھای : 2

P7.04 

 تعريف کليد 

  است )مدکنترل پانل( P0.01=0فعال وقتی :  0

  است P0.01=1يا   P0.01=0فعال وقتی :1

 است P0.01=2يا   P0.01=0فعال وقتی : 2

P7.05 پانل خارجی اکتيو است:  0  انتخاب پانل  

  ھر دو پانل وجود دارد ولی پانل خارجی اکتيو ميباشد:1

  ھر دو پانل وجود دارد ولی پانل محلی اکتيو ميباشد: 2

  ھر دو پانل وجود دارد و اکتيو ميباشند: 3

P7.06  مقادير سازی فعال

 اندازه گيری شده

به  جھت نمايش

 RUNھنگام 

0~0x7FFF )0xFF (  اين دو بايتی با توجه به بيت ھای تعريف شده متناظز با يک پارامتر اندازه

. ميباشد SHIFTگيری شده قابليت اکتيو کردن آن روی نمايشگر بترتيب پس از فشار دادن شاسی 

ر بار فشار دادن شاسی شيفت  ، ابتدا فرکانس خروجی بعد بطور مثال با تعريف پيش تنظيم با ھ

و بعد ولتاژ خروجی اينورتر و بعد جريان موتور و بعد  DCفرکانس رفرنس و بعد ولتاژ باس 

 .سرعت و بعد توان خروجی و نھايتا گشتاور خروجی را نشان ميدھد

 پارامتر P7.07 شدمشابه شرايط فوق به ھنگام  استاپ بودن موتور ميبا   

P7.08  دمای ماجول
  يکسوساز

0~100.0°C ) اين پارامتر فقط خواندنی است( 

P7.09  دمای ماجول
IGBT 

0~100.0°C) اين پارامتر فقط خواندنی است( 

P7.10 اين پارامتر فقط خواندنی است (  ورژن سافت ور( 

P7.11 65535~0  زمان کارکردh )ت اين پارامتر فقط خواندنی اس(// )بر حسب ساعت(  

P7.12  ومين ت س وع فال ن
 از آخر

کد  توصيف فالت متناظر بااين عدد و ھمچنين متناظربا که را نمايش ميدھد ٢۴عددی بين صفر تا 

   )جدول رديابی خطا ھای کنترل دور. (در ھمين جزوه آمده استنمايشی روی سگمنت  

  )اين پارامتر فقط خواندنی است (
P7.13  نوع فالت دومين از

 آخر
P7.14 نوع فالت اخير 

P7.15  ی انس خروج فرک
  فالت اخير

 )اين پارامتر فقط خواندنی است (

P7.16  ی ان خروج جري
 فالت اخير

 )اين پارامتر فقط خواندنی است (

P7.17 ولتاژ باسDC  
 فالت اخير

 )اين پارامتر فقط خواندنی است (

P7.18  وضعيت
  ترمينالھای ورودی

بوده  S1~S4متناظر  3~0داده ميشود  که با ھگز کردن آن بيت ھای  بصورت يکعدد دسيمال نمايش
  )اين پارامتر فقط خواندنی است (//  بودن ورودی ONو يک بودن بيت يعنی 

P7.19  وضعيت
ترمينالھای 
 خروجی

و بيت  Yصفر وضعيت خروجی بصورت يکعدد دسيمال نمايش داده ميشود  که با ھگز کردن آن بيت
  )اين پارامتر فقط خواندنی است (//  له رانشان ميدھديک وضعيت خروجی ر

  گروه پارامترھای خاص و کاربردی خاص:  P8گروه 

P8.01 ان تاب دوم   زم ا  3600.0s )20.0  (~1.0ش ور از سرعت صفر ت ده موت زمان تعريف شده يعنی زمان شتاب افزاين
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 P0.04سرعت تعريفی   )no.2(افزايشی

P8.02 ان تاب  دوم  زم ش

  )no.2(شی کاھ

0.0~3600.0s )10.0 (   ی ور ازسرعت تعريف ده موت ان شتاب کاھن ی زم ده يعن ان تعريف ش زم

P0.04  تا سرعت صفر 

P8.09  اگ رعت ج س
)Jog(  

0.00~P0.04  )5.00Hz(  

P8.09  شتاب افزايندهJog 0.0~3600.0s 

P8.09  شتاب کاھندهjog 0.0~3600.0s 

P8.05-P8.06 ی در ا تابع فرکانس پرش انس پرش ک فرک تگاھھا ي ن دس انيکی ) Skip(ي انس مک انس رزون رش ازفرک وان پ ل بعن قاب
   تعريف ميباشد

P8.07-P8.10  ابع ای ت پارامترھ
  تراورس

ای  Jitterتعريف فرکانس مرکزی تراورس و باند فرکانس پرشی  ده و پھن ده و افزاين و شتابھای کاھن
  باند فرکانسی اصلی

P8.11-P8.12 ای و   پارامترھ ات
  ريست

   در فاصله زمانی مشخصفالت اتوماتيک ) Reset(ريست ر تنظيم ماکزيمم سه با
مناسب امنيتی اين تابع به جھت به حر کت درآمدن ناگھانی ماشين بايستی با تدابير  

  استفاده گردد

P8.13-P8.14  تابعFDT   ديجيتال به معنای باالتر فرکانس خاصی وباند ھيسترزيس آن اکتيو شدن خروجی ميتوانيد با تعريف
  . رفتن از اين فرکانس را داشته باشيد

P8.15   دوز ابع وين ت
  )FAR(فرکانس 

0.0~100.0%   تابع (در محدوده خاصی از فرکانس رفرنسFAR  ( يا بعبارتی ويندوز فرکانسی
  ميتوانيد  خروجی ديجيتال داشته باشيد

P8.16  و اژ اکتي د ولت ح
  شدن ترمز

115.0~140.0%   در صورت افزايش لينکDC از اين حد سوئيچ ترمز فعال ميشود  

P8.17  رعت ريب س ض
  نمايشی 

0.1~999.9% 

فيدبک و مقادير گين خطی و  ورودی  رفرنس و تعريف ورودی پارامترھای شامل تعريف:  PIDگروه پارامترھای :  P9گروه 
  دن سيگنال و عکس العمل کنترل دور ميباشديعنی قطع ش PIDانتگراتور و ديفرانسيل و ھمچنين توابع حفاظت 

 گروه پارامترھای تعريف ھشت سرعت مختلف با اکتيو سازی سه ورودی ديجيتال:  PAگروه 

  گروه توابع حفاظتی:  PBگروه 

PB.00  حفاظت اضافه

  جريان موتور

  غير فعال:  0

فرکانسھای زير  در اين مد کنترل دور در فعال با شرط موتور معمولی بدون فن اضافی :1

30Hz مقدار اضافه جريان موتور را کاھش ميدھد  

در اين شرايط اضافه جريان موتور در ھر دوری  فعال و موتور فرکانسی با فن اضافی : 2

  يکسان فرض ميشود 

PB.01  تنظيم اضافه جريان

  موتور

20.0%~120% )100% (  يتواند م %100رابطه  نسبت جريان موتور به جريان اينورتر در

  استفاده شود

PB.02-PB.03  تابعTrip-Free   ، اينورتر با کاھش ولتاژ از اين حد ميتواند دورش با تعريف حد ولتاژ کم ورودی اينورتردر اين تابع

  )Trip-Free( را کاھش دھد و تريپ ندھد

 جھت اکتيو سازی اين فانکشن بايسی به مقدار اينرسی بار توجه داشت  

PB.04-PB.5 ظت اضافه حفا

ولتاژ به ھنگام 

 کاھش دور

اين سيستم ميتواند با . به ھنگام کاھش دور با توجه به اينرسی بار درايو ميتواند اضافه ولتاژ پيدا کند

تعريف مقدار اضافه ولتاژ به ھنگام کاھش دور و وقوع اضافه ولتاژ از کاھش دور جلوگيری نمايد و 

  فه ولتاز تغيير دھد و آھنگ کاھش دور را کند کندبعبارتی شتاب کاھنده را با توجه به اضا
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PB.06-PB.7  حفاظت اضافه

جريان به ھنگام 

  افزايش دور

بدين صورت که در . ين مقدار اضافه جريان و فرکانس کاھش استفاده ميشوندياين پارامترھا جھت تع

بگيرد لذا آھنگ  صورت اضافه جريان به ھنگام افزايش دور کمی دور را پائين آورده تا موتور دور

شتاب افزاينده را را کاھش ميدھد و اينورتر را از اضافه جريان بيش از حد ناشی از شتاب تنظيمی 

 کم  حفاظت ميکند

 گروه پارامترھای ارتباط سريال مد باس که جھت توضيح کتابچه نصب و راه اندازی مراجعه کنيد:  PCگروه 

  تکميلی گروه پارامترھای:  PDگروه 

PD.00-PD.04  تابع باز دارنده

  نوسان 

لذا پارامتر . اين تابع جھت بازدارندگی نوسان جريان به ھنگام بی بار بودن موتور استفاده ميشود 

تعيين فرکانس مرزی بازدارنده نوسان جھت تعيين حد نوسان در دو بازه پائين و باالی اين فرکانس 

 بازه ھا تعريف شده استاين نوسان در اين زی محدودساتعريف شده است وھمچنين  تعيين حد دامنه 

PD.05  مدPWM 0  : مد يکPWM  در اين مد نويز در فرکانسھای پائين کم ودر فرکانسھای باالتر بيشتر است  

در اين مد نويز کال پائين است ولی دمای اينورتر در حد باالتری قرار ميگيرد  PWM مد يک  :1

  اينورتر ھم باشد Derate و حتی ممکن است نياز به  

  در اين مد نويز باالتر است ولی نوسانات بی باری موتور وجود ندارد PWM  مد يک : 2

  

PD.06  انتخاب منبع

  رفرنس گشتاور

   دستگاه  کی پد :  0

 ) AI1( ١ورودی آنالوگ شماره: 1

  )AI2( ٢ورودی آنالوگ شماره : 2

3 :AI1+AI2   کابردھای خاص جمع وروديھای آنالوگ يک و دو جھت  

جھت تعيين ھشت پله مختلف با سه ورودی   PAگروه پارامترھای     تنظيم چند پله ای : 4

  ديجيتال  

جھت تنظيمات اوليه خط  PCگروه پارامترھای  ستگاه دتوسط خط يا باس سريال  گشتاورتعيين :5

  .ارتباطی سريال ميباشد

 ر روی موتور از مقدار رفرنس تعيينی توسط در اين مد کنترل دور به ھنگام کم بودن گشتاو

در  وبالعکس. باال ميرود PD.08اين پارامتر، شروع به دور گرفتن ميکند و تا حد پارامتر 

. و تا سرعت صفر نيز ميتواند پائين بيايد صورت بيشتر بودن شروع به کاھش دور ميکند

کند گشتاور روی ميسعی  ھمواره لذا در مد گشتاور تغييرات دور در حدی است که اينورتر

  .شفت موتور با گشتاور تنظيمی ما يکی شود

PD.07  رفرنس گشتاور از

  طريق کی پد

-100.0%~100.0%  )50.0%  ( تنظيم رفرنس از طريق کی پد  

PD.08  انتخاب حد باالی

فرکانس در مد 

  گشتاور

   کی پد  دستگاه :  0

 ) AI1( ١ورودی آنالوگ شماره: 1

  )AI2( ٢شماره  ورودی آنالوگ: 2

جھت تعيين ھشت پله مختلف با سه ورودی   PAگروه پارامترھای     تنظيم چند پله ای : 3

  ديجيتال  

جھت تنظيمات اوليه  PCگروه پارامترھای  تعيين سرعت توسط خط يا باس سريال دستگاه :4

 .خط ارتباطی سريال ميباشد

PD.09  مد اتوماتيک تنظيم

  کننده حد جريان

   يرفعال غ:  0

اين سيستم سعی ميکند که با تغييرات بار ويا شتابگيری افزاينده يا کاھنده نگذارد موتور  فعال : 1

  . در وضعيت اضافه جريان قرار گيرد

  جھت استفاده کارخانه بوده و استفاده از آن برای کاربر ممنوع است PEگروه 
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  يا  ستون اصالحModify دارای عالئم زير با  ھا در آخر کتابچه نصب و راه اندازی انگليسی در جدول ليست کامل پارامتر

  :توضيحات مربوطه ميباشد

  در ھر زمان ميتوانيد آنرا تغيير دھيد   ”○“
  .موتور نمی توانيد تغيير دھيدروشن بودن اين پارامتر را در حين   ”◎“

  اين پارامتر فقط خواندنی ميباشد و غير قابل تغيير است ”●“

  

  

  

  

  اشکال يابی کنترل دورھا

اينورتر کال روشن نمی شود و در بندھای يک و دو    .کاالت اينورتر معموال در چھار حالت زير متصور استاش

جدول با مطابق  فالتی را  نشاندھنده وميشود اينورتر روشن در بند سوم ھيچگونه فالتی ديده نمی شود و در بند چھارم 

  .نشان ميدھد يل توضيحاتذدر رديابی خطاھا 

 :در اينصورت. برق اينورتر وصل ميشود ولی نمايشگر چيزی نشان نميدھد )١

a. کنيد علت را در ورودی پيدابرق در ورودی اينورتر وجود ندارد و .  کنيد منبع تغذيه اينورتر را چک 

b. رق تغذيه رديابی کنيدولتاژ برق در ورودی کافی نيست آنرا با ولتمتر انازه گيری کنيد و علت را در ب. 

c. در ورودی اينورتر آثار جرقه ديده می شود و ورودی آن آسيب ديده است. 

d. منبع تغذيه داخلی اينورتر آسيب ديده است 

 با زدن فيوز مينياتوری سريعا قطع ميشود )٢

a. در اينورتراتصالی وجود دارد 

b. اتصالی در کابل ورودی به اينورتر ايجاد شده است 

c. شده است فيوز مينياتوری خراب 

 کند موتور کار نمی RUNبا اعمال فرمان اينورتر روشن ميشود و ھمه چيز بنظر سالم است و فالتی ھم نداريم ولی  )٣

a.  ارتباط خروجیU,V,W سه فاز به موتور را چک کنيد. 

b. فرمانھای کنترلی به دستگاه را چک کنيد  

و بدون اعمال فرمانی فالت داريم که در اينصورت  يا در حالت معمول RUNاينورتر روشن ميشود ولی با فرستادن فرمان  )٤

  .به جدول زير مراجعه کنيد

  جدول رديابی خطا ھای کنترل دور
  کد  خطا ھا  شرح  فالت نمايش

  خطا

  رديابی و رفع خطا

  .خيلی کم است آنرا متناسب زمان شتابگيری مناسب زياد نمائيد   Acc/Decشتاب  IGBT-U 1خطای فاز  

IGBT به مرکز سرويس گزارش دھيد. ه استمعيوب شد.  

  .اشکاالت اتصال زمين يا اتصالی در فاز کابل يا موتور وجود دارد

  .اختالالت نويز مغناطيسی بر روی کابل خروجی ايجاد ميشود

  موتور قفل شده است

 IGBT-V 2خطای فاز  

 IGBT-W 3خطای فاز  
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  جدول رديابی خطا ھای کنترل دور
  کد  خطا ھا  شرح  فالت نمايش

  خطا

  رديابی و رفع خطا

Oc1 خروجی اينورتر اتصالی وجود دارد در  4  اضافه جريان به ھنگام شيب افزايش سرعت  

  بار موتور سنگين است و شتاب دستگاه سريع انتخاب شده است

  .درست انتخاب نشده است V/Fمنحنی 

  بارھای لحظه ای شديد روی موتور گذارده ميشود

  موتور قفل شده است

Oc2 5 اضافه جريان به ھنگام شيب کاھش سرعت 

Oc3 6 تاضافه جريان به ھنگام سرعت ثاب 

  درست انتخاب نشده است Decشتاب کاھنده يا   7  اضافه ولتاژ به ھنگام شيب افزايش سرعت 

  بار دارای انرژی برگشتی به شبکه است و ميبايست مقاومت ترمز اضافه شود 

  .باالستبرق شھر ولتاژ ورودی 

  ھارمونيک روی شبکه برق ورودی به جھت بارھای ديگر وجود دارد

 8 ه ھنگام شيب کاھش سرعتاضافه ولتاژ ب 

 9 اضافه ولتاژ به ھنگام سرعت ثابت 

  .يکی از فازھای ورودی قطع شده است 10 خطای ولتاژ کم شبکه 

  )چشمک برق شبکه.(افت شديد ولتاژ شبکه اتفاق افتاده است

  ترمينال ھای سه فاز ورودی کامال سفت نشده اند يا روکش سيم مانع شده است

  شبکه وجود دارد نوسانات برق در

Ol1 در دورھای پائين جريان اضافی به مدت طوالنی و استفاده از موتور معمولی  11 خطای اضافه بار موتور

  .بدون فن داريم

 انتخاب نادرست موتور

   PB.01انتخاب نادرست پارامتر 

  تغيير شديد در بار

Ol2 انتخاب نادرست شتاب  12 خطای اضافه جريان اينورترACC/DEC سنگينی بار و  

   V/F منحنی انتخاب نادرست

  ظرفيت اينورتر درست انتخاب نشده است

SPI قطعی در فاز ورودی يا دو فاز شدن ورودی برق شھر 13 خطای قطع  فاز ورودی دستگاه  

  ترمينال فازھای ورودی درست سفت نشده اند

  نوسانات در يکی از فازھای ورودی وجود دارد

  ورودی بھم خورده استباالنس ولتاژ در سه فاز 

SPO يکی از فازھای خروجی قطع شده است 14 خطای قطع فاز خروجی به موتور  

  يکی از کالف سيمھای سه فاز موتور قطع شده است

  .يا در سر موتور شل ميباشد  U,V,Wاتصاالت سه فاز در خروجی 

OH1 40درجه حرارت محيط اينورتر بيش از  15  دستگاه درجه حرارت باال°C است  

  منبع حرارتی نزديک اينورتر نصب شده است

  فن ھای خنک کن اينورتر و يا کابينت اينورتر معيوب شده اند

بررسی فيلترھا ويا (مجاری ورودی ھوا به اينورتر يا کابينت آن بسته شده اند 

  ).آلودگی زياد اطراف پره ھای ھيت سينک اينورتر چک شود

  .شده است اينورتر باال انتخاب Carrierفرکانس 

OH2 درجه حرارت باالیIGBT 16  

EF ورودی ديجيتال فالت خارجی فعال شده است  17  دريافت خطای خارجی از ترمينال کنترل.  

ce انتخاب ناصحيح  18  خطای خط سريالBaud rate   

  نادرست  Dataدريافت 

  قطع ارتباط سريال به مدت طوالنی با دستگاه

  ل در کانکتورھای داخل دستگاهاشکا  19 خطای تشخيص جريان  

  سنسور ھا ل معيوب شده است

  اشکال در مدارات کنترلی بردھا

  اشکال در وارد کردن پارامترھای موتور و يا ناقص وارد کردن آن 20 خطای اتوتيونينگ 

  .موتور با اينورتر درست انتخاب نشده اند

  کابل موتور درست متصل نشده است
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  جدول رديابی خطا ھای کنترل دور
  کد  خطا ھا  شرح  فالت نمايش

  خطا

  رديابی و رفع خطا

  )تماس با فروشنده( نگ صرف شده است زمان زيادی برای اتوتيوني

EEP  خطایEEPROM 21  ريست درايو با شاسیStop/Reset و در صورت تکرار تماس با فروشنده  

  فيدبک يا ارتباط سنسور با درايو قطع شده است PID 22خطای فيدبک  

  قطع شده است PIDمنبع رفرنس 

  قطع شده است يا سوخته و قطع شده است ارتباط مقاومت ترمزبا درايو 23 خطا از واحد ترمز 

  مقاومت ترمز با اھم کم انتخاب شده است

    24  رزرو 
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