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  ها درايو اي هاي دوره سرويسوبازرسي 

  

  .ارائه داده شده باشد سرويس و نگهداري درايو بايستي مطابق با الگوي 1 

  .سرويس و نگهداري توسط پرسنل متخصص و آموزش ديده انجام پذيرد 2

  .دقيقه منتظر بمانيد10پس از خاموش كردن درايو به مدت 3

بردهاي الكترونيكي خودداري نموده و از دستبند  ا واز تماس مستقيم با المانه 4
  .ارت استفاده نماييد

دن كاور دستگاه و يا ساير قسمتهاي آن ، در اتمام كار آنها را با در صورت باز كر 5
  .دقت و محكم سر جايشان ببنديد

  
  :موارد زير ميباشد سرويس هاي دوه اي شاملوبازرسي 

  و شبكهبازرسي شرايط محيطي اينورتر .1
 اينورترو سرويس بازرسي  .2
 موتور متصل به درايوو سرويس بازرسي  .3

  هر فصلاواسط پس از نصب در  البه مدت يكس دستگاه نصب و كاركرد نظارت بر شرايط 
   .گردديكبار انجام  يكسالپس از آن بازرسي دوره اي هر  .انجام پذيرد

  
  

 

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

 خطرناك
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  :اينورتر و شبكهشرايط محيطي بازرسي  .1
  همچنين در زمستان دما به زير صفر .درجه باشد  40دماي محيط بايستي كمتر از

  .از دماسنج استفاده نماييد .درجه نرسد
  90مترازكرطوبت محيط بايستي%RH  مشاهده شبنم در محيط و  .باشد وبدون شبنم

        نج آنراسرطوبت بااينصورت در  .نشاندهنده رطوبت زياد مي باشد ي زنگ زدگ
 .نمائيدگيري  اندازه

 محيط درايو بايستي عاري از هر گونه گرد و خاك باشد.  
 باشد و شبنم  بخار ،قطرات آب  ،نشتي  محيط درايو بايستي عاري از.  
 اندهنده وضغيت غير عادي در محيط مي باشدهر گونه تغيير رنگ و بو نش. 
 در صورت وجود ترانسفورمر جداگانه (چك ولتاژهاي سه فاز و  كنترل روي ولتاژ شبكه

 )آنرا نيز بازرسي و سرويس نمائيد بايستي  ،براي درايو

 
  : اينورتر  و سرويس بازرسي .2
انجام ماه يكبار  3هر و نوع آلودگي با توجه به شرايط محيطي  اينورتر سرويس دوره اي
ودر محيطهاي آلوده با توجه به مقررات سيستم هاي پيشگيرانه سرويس اقدام نماييد  پذيرد

  .  ي زير را در دوره هاي كوتاه تر انجام دهيدوبعضي از آيتم ها
  :بازرسي اينورتر در دو حالت روشن ودر حال كار و در حالت خاموش انجام ميشود

  .و موتور در حال كار ميباشد .اينورتر روشن ميباشد  )الف

  .سرويس و نگهداري توسط پرسنل متخصص و آموزش ديده انجام پذيرد    
 و ثبت آنيان ورودي درايو اندازه گيري ولتاژ و جر  
 مقايسه آن با نمايشگر پانل و با مولتي متر روجي درايوخجريان  هر سه اندازه گيري

  وهمچنين سه فاز خروجي نسبت بيكديگر و ثبت آن
  ثبت ولتاژ لينكDC  پانل دستگاهاز روي  
  پانل دستگاهثبت دماي داخلي درايو از روي  
 اشدبررسي نماييد كه درايو لرزش نداشته ب  
 بررسي نماييد كه كابلهاي درايو گرم نباشند. 
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  جريان . به نرمي كار كند وصداي غير عادي نداشته باشد فن درايوبررسي نماييد كه
 هواي فن كم و ضعيف نباشد

 DCپس از گذشت ده دقيقه به جهت تخليه خازنهاي لينك درايو را خاموش نموده و ) ب 
 .موارد زير را چك كنيد

 بازبيني نماييد تا گرد و خاك روي آن ننشسته باشد و يا شكستگي  پره هاي فن را
  .نداشته باشد

 در تميز . باد گرفتن فن و هيت سينك و بردها و تميز نمودن آنها توسط قلم نقاشي
  .كردن و باد گرفتن بردها بايستي دقت فراوان به عمل آيد

 بازبيني نماييد و  فيلتر آنها را تعويض كنيددر تابلوي برق را موجود  فن خارجي.  
  بسيار پيچ گوشتي و يا آچار  بوسيله ترمينالهاي قدرت وكنترل بودن محكماطمينان از

. مهم ميباشد چرا كه شل بودن سيمها مقدمه ايجاد گرما وحتي آتش سوزي ميباشد
  .اطمينان حاصل نماييد كه درايو بي برق باشد در ضمن

 داشت و ميبايست درايو جايگزين نصب  اساسي نياز به تعميرات يودر صورتي كه درا
بايستي در صورت نگهداري درايو جايگزين در انبار بيش ازيكسال تا هيجده ماه . شود

با استفاده از اتو ترانسفورمر و يا  منبع  باشد) بسته به شرايط گرماي محيط انبار(
ساعت در  5ل نمياييد و به مدت ابه ورودي درايو به آهستگي ولتاژ اعم DCتغذيه 

 . و بدون بار دستگاه را روشن نگه داريد تاژ نامي ول
 تعويض گردند  تعيين شده قطعات زير بايستي پس از زمانهاي مقرر.  

  كاركرد ) سال 5/2(ساعت20000فن درايو پس ازحدود.  
  خازنهاي لينكDC  كاركرد) سال  5/4(ساعت  40000پس از حدود.  

  و ممكن است زودتر از  محيط مي باشدوخازن كامال وابسته به شرايط طول عمر فن
  .شرايط فوق نياز به تعويض داشته باشد
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 موتور  و سرويس بازرسي .3
  .اين بازرسي در دو حالت زير انجام شود

 سرويس دوره اي موتور هر سال يك بار انجام پذيرد.  
  موتور تحت سرويس بوده و با اينورتر كار ميكند)  الف

 ي نماييد كه موتور لرزش نداشته باشدبررس  
 را چك كنيد دماي محيط و دماي موتور.  
 بررسي نماييد كه كابلهاي موتور گرم نباشند.  
 ممكن است برينگها آسيب . دقت نماييد كه موتور صداي غير عادي نداشته باشد

 .ديده باشند
  باشدبررسي نماييد كه فن موتور به نرمي كار كند وصداي غير عادي نداشته . 

  
لذا . موتور خارج از سرويس بوده و برق ورودي اينورتر بمدت ده دقيقه قطع ميباشد)  ب

 .اينورتر كامال دشارژ ميباشد
  بررسي نماييد كه روغن كاري موتور مطابق با جدول زمانبندي توسط پرسنل

  .مكانيك انجام گرفته است
 شسته باشد و يا پره هاي فن را بازبيني نماييد تا گرد و خاك روي آن نن

  .شكستگي نداشته باشد
  چك با آچار درب كليم موتور را با كنيد و وضعيت داخل كليم و اتصاالت را

  .نماييد
  در صورت نياز به تعميرات اساسي موتوراز موتور جايگزين استفاده مينمائيد و يا

شرايط تحت تنش هاي حرارتي در موتور موجود به هنگام كار در دوره قبل 
با ولتاژ  ميگر  بايستي بوده است موتور محيط يا قطع و وصل هاي مكرر  تحميلي

توجه زير به هنگام استفاده از ميگر روي  .شود زده دقيقه 1ولت به مدت  500
 .موتور الزاميست

         هنگام تست ميگري حتما كابلهاي خروجي درايو به موتور را جدا نماييد ، در غير
  .بيند اين صورت درايو آسيب مي
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