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  توصيه هاي ايمني

  

 .ولت باشد ٢٢٠سطح ولتاژ ورودي بايستي . ١

در ايـن صـورت سـرو     .نكنيـد وصـل  ولت  ٣٨٠به شبكه برق شهري سه فاز  را مستقيمأر موتو هرگز سرو .٢
  . نماييدخود راه اندازي  با سرو درايو  را بايستي ESTUNهاي تمامي سرو موتور و آسيب خواهد ديد موتور

متصـل اسـت    بـه بـرق   كه سرو درايو در حالتي فرمان در و سوكتوانك ،قدرتسوكتهاي  جا كردنجا به . ٣
را قطع كنيد و سپس سوكتها  ابتدا برق سرو درايو بايستي قبل از جدا نمودن سوكتها، .اشدب ممنوع مي اكيداً

  .يدنماي وصليا  را قطع و

ن موضوع بـه دليـل بـاقي    اي.يدنمايدقيقه صبر  ٥حداقل وتور را قطع مي كنيد، پس از اينكه تغذيه سرو م. ٤
به  حتماً. به اين ترتيب از شوك الكتريكي جلوگيري مي شود .مي باشد دن ولتاژ در خازنهاي داخلي درايومان

  .اين چراغ بايد خاموش شده باشد ،توجه كنيد روي درايو چراغ شارژ

 راسـت درايـو   بايد حداقل فاصله تجهيزات از كناره هاي چپ و، اي نصب تجهيزات در اطراف سرو درايوبر .٥
و در سـرو درايـ   .رعايت شـود  سانتيمتر ٥پايين درايو  تجهيزات از باال و حداقل فاصلهو  سانتيمتر ١٠حداقل 

اين نكته توجه شود كه سـرو   همين دليل در حين نصب سرو درايور بايد بهبه  .حال كار گرما توليد مي كند
در معـرض   همچنين توجه شود كه سرو داريو. شدفضاي كافي براي تبادل گرماي ايجاد شده داشته با درايو

  .گازهاي غليظ قرار نگيرد شوك وارتعاش، 

  :نماييدموارد زير را رعايت  ،اشدو اختالل در خط سيگنال و زمين وجود نداشته ب براي اينكه نويز .٦
A. يدنمايهاي ولتاژ باال را از كابل فرمان جدا  كابل.  
B. نجاييكه ممكن است كوتاه انتخاب كنيدآها را تا  كابل.  
C.  اهم باشد ١٠٠مقاومت اين سيم نبايد بيشتر از  .كنيداز سيم زمين استفاده.  
D. قرار ندهيدموتور هيچ نويز فيلتري و سرو درايوبين سرو.  
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مـدن تـوان   آبوجـود  باعث   كار اين .وصل نكنيد موتور را در زير بارهاي سنگين به صورت متناوب قطع و .٧
رر ـالرمهـاي مكـ  آباعث ، اين توان اگر از مقدار مجاز بيشتر شود .شود هنگام ايست مي برگشتي به موتور در

  . گردد مي

حتي توصـيه   مكرر برق تغذيه درايو فعال و غير فعال نكنيد ووصل  موتور را بوسيله قطع و گاه سرو هيچ. ٨
 s/onيگنال ـل ورودي سـوصو ايست متناوب است اين كار را با قطع  داراي حركت و موتورسرو مي شود اگر

 نمـودن روشـن و خـاموش    .ل ورودي پالس انجام دهيـد صو كار را بوسيله قطع و بلكه اين ،انجام ندهيد نيز
  . مي گردد داخلي درايو مكرر سرو موتور باعث كم شدن عمر مفيد قطعات
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 فهرست

  

 ٤.................................................................................................................و ابعادنصب   - فصل اول

 موتورسرو  ١-١

 موتور ابعاد سرو ٢-١

 درايوو سرابعاد  ٣-١

  

  ١٠....................................................................................................................سيم بندي -فصل دوم 

  مدار اصلي اتصاالت در سيم بندي و ١-٢
  سيم بندي موتور ٢-٢
  مدار اصلي اتصاالت در سيم بندي و ٣-٢
  

  ١٨...............................................................................................پنل اپراتوري ديجيتال -فصل سوم 
  عملگرهاي اصلي ١- ٣
  تنظيم عملگرهاي اصلي انتخاب و ٢- ٣
  تنظيم عملگرهاي كمكي انتخاب و ٣-٣ 

  

  ٢٨..................................................................................................................................................................Aضميمه
  ليست پارامترها

  

 ٣٩.................................................................................................................................................................Bضميمه

 الرمهاآليست 
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  و ابعادنصب  -فصل اول 

 موتورسرو   ١-١

  :نگهداري سرو در انبار

 ٨٥الي  -٢٠ بين سرو،هداري نگ مجاز دماي .كنيدرا جدا  نآهاي  كابل، در انباردر هنگام نگهداري سرو 
  .درجه سانتيگراد است

  :درايو نصب سرو

هنگام نصب توجه  به دستورات زير در .مي گردد آننصب ناصحيح سرو درايو باعث ايجاد مشكالتي در 
  .فرماييد

  :مشخصات محل نصب درايو

نتخاب كنيد كه ن را به گونه اي اآسايز و مشخصات  ،كنيد را در يك تابلو برق نصب مي اگر درايو - ١
  .درجه سانتيگراد تجاوز نكند ٥٥از  حرارت اطراف درايو

 ، بايد توجه داشته باشيد كه درايوكنيد نصب مي منبع توليد حرارتاگر سرو درايور را در نزديكي يك  - ٢
درجه سانتيگراد تجاوز  ٥٥در معرض مستقيم حرارت قرار نگيرد و حرارت اطراف درايور از  مستقيماً

  .نكند

  .يدنمايايزوله  لرزش كامالً ايجاد را از منابع محل نصب درايو - ٣

اثر  .در معرض گازهاي خورنده قرار نگيرد به اين مطلب ضروري است كه درايو در هنگام نصب توجه - ٤
ي و معيوب شدن قطعات باعث فرسودگ زمان بلكه اين گازها به مرور ،باشد گازهاي خورنده فوري نمي

را مبذول  ها در اين محيط جهت اجتناب از قرار گرفتن درايوپس اقدامات الزم  .شوند مي درايوداخلي 
  .فرماييد

  .  هن باشدآيي مانند پودر يا داراي غبارها يا مرطوب و نبايد خيلي گرم و محيط اطراف درايو - ٥
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  :شنايي با طريقه نصب درايورآ

روي يك  بايد بر درايو نمايش داده شده شكل زيركه در يهمانطورو ايجاد گردش هوا در داخل دراي به منظور
  .ديواره نصب گردد

    

  

  :كنار يكديگر طريقه نصب چند درايو

  .شودمانند شكل زير رعايت  بين درايوها بايداقل فاصله ، حدكنيد كنار هم نصب مي ار اگر چند درايو

  

  

  

  

  

  

  
  :يط محيطي اطراف درايوشرا

اين دما براي زمانهاي طوالني بايد  .درجه سانتيگراد تعيين شده است ٥٥تا  ٠ اطراف درايو دماي مجاز - ١
 . جه تنزل يابدرد ٤٥به كمتر از 

  .باشد% ٩٠بايستي زير  ميزان رطوبت مجاز - ٢
  .باشد  4.9         نبايد بيشتر ازميزان ارتعاش درايو  - ٣
 . غلظت محيط محافظت شود زدگي و از يخ بايستي درايو  - ٤
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  :معرفي اجزاي درايو

  

 

 

 

 

 

 

 :درايوسرو بررسي ليبل 

  

 

 

 

 

  :قبل از اتصال برق به درايو موارد زير را چك نمائيد

 .متصل باشد L3و  L1  ،L2برق ورودي مربوط به تغذيه مدار قدرت به ترمينالهاي  - ١

 .متصل باشد L2Cو  L1Cبرق ورودي تكفاز مربوط به تغذيه مدار فرمان بين ترمينالهاي  - ٢

 .يدر كانكتور قدرت موتور متصل نمايمتناظر ددرايو را به پين هاي  Wو U، Vترمينالهاي  - ٣

گرنه ممكن  و بعد از قطع برق تغذيه درايو، پنج دقيقه صبر كنيد سپس به پيچ هاي درايو دست بزنيد - ٤
 .باقيمانده در خازن هاي داخلي درايو باعث شوك در شما شود است برق
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 :مشخصات يك سرو خوب 

. در واقع اين همان زمان عكس العمل موتور پس از وارد شدن فرمان به درايو است: پاسخ فركانسي باال - ١
 ٥٠٠برابر  Pronet سري و در سرو درايوهاي هرتز ٣٠٠برابر   EDBو EDCاين مقدار در سرو درايوهاي 

 .هرتز مي باشد

 .كندبه هيچ وجه گم ن زاويه و پالسي كه به آن داده مي شود را - ٢

 .داشته باشدسازگاري بيشتر با اكثر محيط هاي كاري عمر باال و  - ٣

 

 :چك نمودن محصول هنگام تحويل

 .يدرو خود را چك فرماينام و مدل س - ١

 .روان توسط دست بچرخد آن بايستي به صورت كامالً. شافت موتور را چك نمائيد - ٢

 .هيچگونه ضرب خوردگي نبايستي بر روي درايو يا موتور وجود داشته باشد - ٣

 .هيچگونه پيچ خوردگي يا تورفتگي نبايستي بر روي درايو وجود داشته باشد - ٤

  

 :موتور ابعاد سرو  ٢-١
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 :درايو ابعاد سرو  ٣-١

 

D F  E  S  H  W  L    

5  177.5  75  75  187.5  85  185  EDB-08, EDB-10, EDB-15  

6  258.5  111  75  270.5  123  207  EDB-20, EDB-30, EDB-50  
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  سيم بندي -فصل دوم

  

  مدار اصلي اتصاالت در سيم بندي و  ١- ٢

  :سيم بندي درايو
را در دو داكت  نهاآمجزا نموده و  كامالً هاي فرمان درايو ها را از سيم دستگاهساير و قدرت درايو  هاي كابل   

 ٣٠از  قدرت بيشتر هاي كابل هاي فرمان و اقل فاصله بين سيمبه طوري كه حد. دهيد كانال جدا از هم قرار
  .هاي فرمان از نوع شيلددار استاندارد انتخاب گردد سيم. سانتيمتر شود

در وثر طول مجاز در كابل انكحداك ت وتعيين شده اس متر ٣هاي پالس درايو  حداكثر طول مجاز در ورودي   
 .مي باشد متر ٢ درايو

و اثر نويز مسير  اما بايد افت ولتاژ ،بدون محدوديت بودهخروجي فرمان درايو  هاي ورودي و سيم طول مجاز در  
  .مد نظر قرار گيرد

   :توجه
  .بپرهيزيددقيقه  ١به صورت متناوب با فاصله زماني كمتر از  وصل برق درايو قطع و از   
باعث  فيوزها شده و باعث ايجاد شوك در مدارات اصلي به خصوص خازنها و وصل متناوب برق درايو قطع و   

  .گردد نها ميآمعيوب شدن 
  

  :هاي مدار اصلي درايو معرفي ترمينال

L1,L2,L3: اگر از .گردد مي وصلنها آبين  ولت ٢٢٠سه فاز هستند كه  هاي تغذيه مدار قدرت درايو ترمينال 

گردد  نمي  توصيه2KW براي توانهاي باالي  اينالبته  ،وصل كنيد L1,L2را بين  نآكنيد  برق تكفاز استفاده مي
  .كاسته مي شود مقدار قابل توجهي از توان درايو زيرا به

L1C,L2C :مي گردد وصلنها آولت بين  ٢٢٠هستند كه تك فاز  هاي تغذيه مدار فرمان درايو ترمينال.  

U,V,W :هستندهاي اتصال به موتور  ترمينال.  

Ground:  مي گرددهمان اتصال بدنه يا اتصال زمين است كه به سيم زمين و بدنه موتور متصل.  
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B1,B2,B3: سري هايدر درايو EDB-8 ،EDB-10 ،EDB-15  ترمينالB3 ها مربوط به  اين ترمينال .وجود ندارد
 هنگامي كه از مقاومت داخلي درايودر  .است به درايوRegenerative  خارجي ك مقاومتــودن يــه نمــافــاض

 مقاومت خارجي اززاد است و هنگام استفاده آ B1 اتصال كوتاهي وجود دارد و B3 وB2 بين  ،شود مي استفاده
سر مقاومت خارجي به  سپس دو از مدار خارج شود و مت داخلي درايورا برداشته تا مقاو B2 وB1 بايد اتصال بين 

B1 و B2 در درايوهاي سري  .متصل گرددEDB-8 ،EDB-10 ،EDB-15  در هنگام خريد درايو پس از مشورت با
و از  فروشنده، در صورت نياز به مقاومت خارجي بايستي طبق سفارش درايو با مقاومت خارجي دريافت نماييد

صورت موجب صدمه ديدن مدار داخلي  در غير اين ؛اجتناب كنيد شديداً B2و  B1اتصال مقاومت به ترمينالهاي 
  .گرديد درايو مي

 ونيكهاي ايجاد شده بوسيله درايوجهت حذف هارم خارجي DCمربوط به اتصال راكتور  هااين ترمينال  :            

   درايوهايدر  و نيستموجود  EDB-20كوچكتر از  يهادرايو در هالاين ترمينا .تغذيه ورودي است خط در 
EDB-20 نياز به راكتور صورت عدم در ،باالتر وDC ،مي شوندترمينالها با هم اتصال كوتاه  اين خارجي.  

از اين  ،باالتر و EDB-20موجود نيست و در درايوهاي  EDB-20درايوهاي كوچكتر از  اين ترمينال در :     

  .ترمينال هيچ استفاده اي نشده است

 

 سيگنالهاي ورودي وخروجي:

  شماره پين نام تشريح  ه پينشمار نام تشريح

  سرعت/خروجي نشانگر تثبيت موقعيت:  ٠ ١٨ SG صفر ولت
  خروجي نشانگر چرخش سرو موتور: ١
  سرو آماده به كار فيدبك حالت خروجي: ٢
  خروجي نشانگر محدوده گشتاور: ٣
 خروجي فعال نمودن ترمز موتور:٤
  انكدر از درايو Cخروجي پالس : ٥

، ٢و ١تعيين نوع خروجي جهت پين هاي 
به   ٨و٧و نيز پين هاي  ٦و ٥پين هاي 

 Pn55و  Pn53 ،Pn54ترتيب در پارامترهاي 
  .قابل تنظيم مي باشد

 
  

١  
٢  
 

 ١٩ V-REF  ورودي آنالوگ در حالت كاري سرعت
 ٢٠ SG صفر ولت

   ٢١ T-REF  ورودي آنالوگ در حالت كاري گشتاور

٥  
٦  
  

 ٢٢ SG صفر ولت

 ٢٣ Collector Open  PL1ولت ترانزيستور   ٢٤ورودي 

   ٢٤ PULS/ ورودي پالس

٧  
٨  PULS ٢٥ 

 ٢٦ SIGN/ ورودي تعيين جهت

SIGN درايو خروجي آالرم ٢٧  ALM- ٣ 
 ٤ +ALM ٢٨ Collector Open  PL2ولت ترانزيستور   ٢٤ورودي 

 ٩ 24VIN+ خارجي ولت٢٤تغذيهورودي  ٢٩ - -
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 C PCOخروجي پالس انكودر فاز 

/PCO 

 B PBOخروجي پالس انكودر فاز 

/PBO 

 A PAOخروجي پالس انكودر فاز 

/PAO 

 SG صفر ولت

  

 Sinkاتصال ورودي پالس 

SERVO DRIVE 

- ١٢ - 

PCO  ورودي فعال سازي سرو ٣٠
/PCO متناسب با  قابل برنامه ريزيورودي  ٣١

 Pn041مدكنترل
PBO  سمت راست حركت ورودي محدود كننده ٣٢

 موتور
/PBO  سمت چپ حركت كنندهورودي محدود  ٣٣

 موتور
PAO  آالرم ريستورودي  ٣٤
/PAO  كانتر پالس داخل درايوورود ي پاك كننده  ٣٥
SG قابل برنامه ريزي متناسب با ورودي  ٣٦

 Pn041مدكنترل
 قابل برنامه ريزي متناسب باورودي  

 Pn041مدكنترل

 :اتصاالت ورودي پالس ورودي 

    Line Drive 5Vال بصورت اتص

 Sourceاتصال ورودي پالس 

 

ورودي فعال سازي سرو /S-ON ١٠ 
ورودي 

مدكنترل
/P-CON ١١ 

ورودي محدود كننده
موتور

P-OT ١٢ 

ورودي محدود 
موتور

N-OT ١٣ 

ورودي  /ALM-RST ١٤ 
ورود ي پاك كننده  /CLR ١٥ 

ورودي 
مدكنترل

/PCL ١٦ 

ورودي 
مدكنترل

/NCL ١٧ 

 
اتصاالت ورودي پالس ورودي 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

اتصال ورودي پالس 

SERVO DRIVE 
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  :در درايو 
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  : اتصاالت وروديهاي آنالوگ رفرنس

  :درايو اتصاالت خروجيهاي ديجيتال 

                                         

در درايو وخروجي انك و  درايو 2CNموتور به كانكتور  درو

-١٣ -  

Relay 

Relay 

Relay 

اتصاالت وروديهاي آنالوگ رفرنس
  

  

  
  
 
  
 

اتصاالت خروجيهاي ديجيتال 
 
 
 
 
  

  

                                       

  
 

وخروجي انك اتصاالت

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  



  سروهاينصب راهنماي 

 

دقت  R1بنابراين در انتخاب رله . ميلي آمپر است

  .تنظيم گردد

EMB,EML,EMG 

- ١٤ - 

  :موتور سيم كشي ترمز مكانيكي

ميلي آمپر است ٥٠جريان مجاز خروجي هاي ترانزيستوري درايو 
  .بوبين رله بيشتر از جريان مجاز نباشد

تنظيم گردد ٤مي بايست روي عدد  PN53مطابق اين سيم كشي پارامتر 

  :سيم بندي موتور

EMJ 

 

 

 

سيم كشي ترمز مكانيكي

  

  

  

  

  
جريان مجاز خروجي هاي ترانزيستوري درايو : ١نكته

بوبين رله بيشتر از جريان مجاز نباشدنمائيد، كه 
مطابق اين سيم كشي پارامتر : ٢نكته

  

سيم بندي موتور  ٢- ٢

 سيمهاي موتور: 

 نوع موتور

اتصاالت كابل  
 قدرت

 

اتصاالت كابل 
 انكودر

 
اتصاالت 

ترمينال ترمز 
 موتورترمز دار
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  :نقشه اتصاالت سرو درايو 
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 :سيم كشي قدرت سرو درايو ٣- ٢

 : V220بصورت تكفاز  درايو ورودي تغذيهسيم كشي 

 EDB به ورودي سروهاي سري تغذيه مي باشد و براي اتصال 380Vاز آنجاييكه شبكه برق سه فاز صنعتي    
 .سه فاز استفاده گردد 200Vبه  380Vكاهنده ولتاژ  رو توصيه مي گردد كه از يك ترانس از اين مناسب نيست،

نيز  220Vمي توانيد از تغذيه تكفاز س كاهنده به هر دليلي وجود ندارد، در مواردي كه امكان استفاده از تران

شود كه زير رنج  توصيه مي كه در اينصورت گشتاور خروجي موتور مقداري كاهش مي يابد و نماييداستفاده 

2KW از اين نوع تغذيه استفاده شود.  
 

  : 200Vبصورت سه فاز درايو ورودي تغذيه بنديسيم ترتيب 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  سروهاينصب راهنماي 
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  : 220Vدرايو بصورت تكفاز فاز ترتيب سيم بندي تغذيه ورودي

  

  

  

  

  

  

 

 

  

و براي سروهاي با رنج . كيلو وات استفاده شود  ٢توصيه مي شود كه سيم بندي تكفاز براي رنج زير : نكته

 .استفاده كنيد تا گشتاور الزم حفظ گردد ٢٢٠به  ٣٨٠ سه فاز باالتر حتما از ترانسفورماتور كاهنده

 

 

 

 

 

 

 

L N 
Single-Phase (50/60HZ) 
200-230 VAC ( -15% ~ +10% ) 



  سروهاينصب راهنماي 
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  ديجيتال پنل اپراتوري -فصل سوم

              

  عملگرهاي اصلي ١- ٣

  :كار با پنل اپراتوري

همانطور كه در شكل زير نمايش  ،نامد مي Digital operator را به نام نآ ESTUNدر واقع پنل اپراتوري كه   
 تنظيم پارامترها و قسمتي تشكيل يافته كه براي نمايش حاالت و ٥يك نمايشگر  كليد و ٤از  ،داده شده است

  . گيرند توابع سرو مورد استفاده قرار مي

  

 

  

  :توابع اصلي طريقه انتخاب مد و

نيتورينگ مقادير مورد استفاده قرار اهمچنين م پنل اپراتوري جهت تنظيم پارامترها و ،همانطور كه گفته شد  
  .آن را تغيير داد مدتوان با هر بار فشار كليد  وجود دارد كه مي نمايش مدچهار در پنل،  .گيرد مي
  
  
  
 
 
 
  
  

 



  سروهاينصب راهنماي 
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  :نمايش وضعيت پنل

در اين حالت، يكسري از اطالعات مربوط به حاالت كاري و وضعيت كنوني سرو با فرمت باينري و كد نمايش    
وقتي شما سرو را روشن مي كنيد به صورت پيش فرض . به تشريح اين مد مي پردازيم زير داده مي شود، كه در 

وارد اين  MODEهمين مد مي باشد در غير اين صورت ميتوان با فشار كليد . آنچه در پنل نمايش داده مي شود
 .حالت نمايش شد

  

  :نمايش وضعيت در مد سرعت و گشتاور

 

 

 

 Bit Data  شرح

 Control Power ON  .ترل استننمايشگر بيانگر وصل بودن تغذيه قسمت كروشن بودن اين 

 Base Block  .فعال شدن سرو خاموش مي گرددروشن و با   Base Blockتوقف سرو،هنگام 

هنگامي كه اختالف بين سرعت واقعي موتور و سرعت رفرنس ورودي كمتر از مقدار مشخص شده در 
  .شود، اين نشانگر روشن و در غير اين صورت خاموش مي گردد Pn34پارامتر 

Speed Coincidence  

بيشتر شود، اين نشانگر روشن است و  Pn32چنانچه سرعت موتور از مقدار مشخص شده در پارامتر 
  .اگر سرعت موتور كمتر باشد، اين نشانگر خاموش مي شود

/TGON  

بيشتر شود، اين نشانگر  Pn32چنانچه مقدار سرعت رفرنس ورودي از سرعت مشخص شده در پارامتر 
  .روشن و در غير اين صورت خاموش مي گردد

Speed Reference 
Input  

چنانچه مقدار گشتاور رفرنس ورودي از گشتاور تنظيمي بيشتر شود، اين نشانگر روشن و در غير اين 
  .درصد حداكثر گشتاور تنظيم شده است١٠مقدارگشتاور تنظيمي برابر  صورت خاموش مي شود

Torque Reference 
Input  

  Power Supply  .باشد، اين شاخص روشن و در غير اين صورت خاموش است يوقتي تغذيه در حالت معمول

  

  

 



  سروهاينصب راهنماي 
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  :نمايش وضعيت در مد موقعيت

  

  

  

 Bit Data  شرح

 Control Power ON  .بودن تغذيه قسمت كنترل استروشن بودن اين نمايشگر بيانگر وصل 

 Base Block  .روشن و با فعال شدن سرو خاموش مي گردد  Base Blockهنگام توقف سرو،

رفرنس ورودي كمتر از مقدار مشخص شده در  موقعيتواقعي موتور و  موقعيتهنگامي كه اختالف بين 
  .شود، اين نشانگر روشن و در غير اين صورت خاموش مي گردد  Pn35پارامتر 

Positioning 
Complete 

بيشتر شود، اين نشانگر روشن است و اگر  Pn32چنانچه سرعت موتور از مقدار مشخص شده در پارامتر 
  .سرعت موتور كمتر باشد، اين نشانگر خاموش مي شود

/TGON  

 Reference Pulse  .، اين نشانگر روشن و در غير اين صورت، خاموش مي گرددپالسي به ورودي رفرنس وارد شود چنانچه
Input  

      روشن و در غير اين صورت، خاموش  گربا وارد شدن سيگنال پاك كننده شمارنده خطا، اين نشان
  .مي گردد

Error CoUnter 
Clear Input  

  Power Supply  .اين صورت خاموش استروشن و در غير نشانگر باشد، اين  نرمالوقتي تغذيه در حالت 

 
  :نمايش كدها

  نشانه  كد  شرح  نشانه  كد  شرح

   Forward Rotation Prohibited  چرخش محور به راست ممنوع   Base Block  سرو غير فعال است

   Reverse Rotation Prohibited  چرخش محور به چپ ممنوع    RUn  سرو فعال است

          Alarm Status  نمايش آالرم

  

  



  سروهاينصب راهنماي 

 

هنگام تغيير  .شود يك پارامتر در زير نشان داده مي
ن عدد آرا كه در  Pn012 خواهيم مقدار

  نمايش
  
  
  
  

در صورت انصراف از 
  .مي توان بدون هيچ تغييري در آن، از پارامتر خارج شد

  

    .مقدار تنظيم شده در داخل پارامتر ذخيره مي شود

و نيز  خروجيو  سيگنالهاي وروديوضعيت 

.  
طبق جدولي كه در پايين  .سرعت تنظيم شده توسط ورودي رفرنس سرعت را نمايش دهيم
با تغيير  ،نالوگ باشدآولتاژ  براي مثال اگر ورودي رفرنس،

- ٢١ - 

 تنظيم عملگرهاي اصلي

  :كاركردن در مد تنظيم پارامترها

  .شوند يا تنظيم مي مد از طريق پارامترها عملكرد سرو انتخاب و
يك پارامتر در زير نشان داده ميمقدار از طريقه تعويض  نمونه اي شنايي بيشتر

خواهيم مقدار براي مثال مي .در نظر داشته باشيد نها را نيزآپارامترها مقادير مجاز 
 :دهي كنيمرمقدا ٨٥ با عدد

  تشريح
  .، وارد مد تنظيم پارامترها مي شويمMODEابتدا با فشار دكمه 
  .شويم وارد شماره پارامتر مذكور مي DEC يا و

 ENTERوارد محتواي پارامتر مي شويم.  
INC  وDEC مقدار داخل پارامتر را تغيير مي دهيم.  
ENTER در صورت انصراف از . عدد تنظيمي شروع به چشمك زدن مي كند

مي توان بدون هيچ تغييري در آن، از پارامتر خارج شد MODEتغيير پارامتر، با فشار كليد 
مقدار تنظيم شده در داخل پارامتر ذخيره مي شود ENTERبا فشار دوباره كليد 

  :نيتور

وضعيت  كه مقادير وروديهاي رفرنس و هدداين مد به كاربر اجازه مي 
  .مشاهده نمايدنمايشگر  را درداخلي سرو 

  :نيتور

.دهيم مد را نشان ميآمثالي از طريقه استفاده از اين مد بسيار كار
سرعت تنظيم شده توسط ورودي رفرنس سرعت را نمايش دهيم

براي مثال اگر ورودي رفرنس،: را فعال نمود Un001بايد  ،پردازيم

تنظيم عملگرهاي اصلي انتخاب و ٢-٣

كاركردن در مد تنظيم پارامترها

مد از طريق پارامترها عملكرد سرو انتخاب و در اين
شنايي بيشترآبراي 

پارامترها مقادير مجاز 
با عدد ،قرار گرفته ١٠٠

 
  رديف

ابتدا با فشار دكمه   ١
INC با فشار كليد   ٢

ENTERبا فشار كليد   ٣

INCبا فشار كليدهاي   ٤

ENTERبا فشار كليد   ٥

تغيير پارامتر، با فشار كليد 
با فشار دوباره كليد   ٦

  

نيتوراكار كردن در مد م

اين مد به كاربر اجازه مي 
داخلي سرو  پارامترهاي

  

نيتورااستفاده از مد م

مثالي از طريقه استفاده از اين مد بسيار كار اينجا در
سرعت تنظيم شده توسط ورودي رفرنس سرعت را نمايش دهيممي خواهيم ميزان 

پردازيم ن ميآبه بررسي 
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مشاهده Un001 در  قهبر حسب دور بر دقي

  نمايش
  

    .وارد شماره مانيتور مربوطه مي شويم

  

    دوباره به قسمت انتخاب مد اصلي باز مي گرديم

  نمايش وضعيت با فرمت بيتي    

  بر حسب درصد

- ٢٢ - 

بر حسب دور بر دقي رااين مقدار ولتاژ  متناسب باتوان سرعت  ورودي مي

  تشريح
  .مد مانيتور را انتخاب مي نمائيم، MODEابتدا با استفاده از كليد 

وارد شماره مانيتور مربوطه مي شويمDEC و INC سپس با استفاده از كليدهاي 

  .محتواي آن را مشاهده مي كنيم ENTER حال با فشار كليد 

دوباره به قسمت انتخاب مد اصلي باز مي گرديمENTER با فشار دوباره كليد 

  :حاالت مختلف نمايش در مد مانيتور

  شرح
  قعي موتور بر حسب دور بر دقيقهنمايش سرعت وا

  بر حسب دور بر دقيقه سرعت آنالوگ وروديرفرنس  مقدار نمايش
بر حسب درصد نمايش مقدار گشتاور تنظيم شده در ورودي رفرنس گشتاور

  بر حسب درصد مقدار گشتاور داخلي
  بر اساس زاويه انكودرتعداد پالس انكودر 

  وضعيت ورودي هاي سرو درايو
  وضعيت سيگنال هاي انكودر

  وضعيت خروجي هاي سرو درايو
  ١/١با نسبت گيربكس سرعت بر مبناي پالس 

  پالس ٦٥٥٣٥زير  موقعيت جاري
  پالس ٦٥٥٣٦باالي  موقعيت جاري

  پالس ٦٥٥٣٥زير  شمارنده پالس خطا
  پالس ٦٥٥٣٦باالي  شمارنده پالس خطا

  پالس ٦٥٥٣٥زير  شمارنده پالس دريافتي
  پالس ٦٥٥٣٦باالي  شمارنده پالس دريافتي

  نسبت اينرسي بار
  نسبت اضافه بار موتور

ورودي ميآنالوگ ولتاژ 
  .ودنم

  رديف
ابتدا با استفاده از كليد   ١

سپس با استفاده از كليدهاي   ٢

حال با فشار كليد   ٣

با فشار دوباره كليد   ٤

  

حاالت مختلف نمايش در مد مانيتور

  شماره
Un000 
Un001  نمايش
Un002  نمايش مقدار گشتاور تنظيم شده در ورودي رفرنس گشتاور
Un003  
Un004  
Un005  
Un006  
Un007 

Un008  
Un009  
Un010  
Un011  
Un012  
Un013  
Un014  
Un015  
Un016  
  

  



  سروهاينصب راهنماي 
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  : Unمربوط به پارامترهاي  Bit Dataجدول توضيحات 
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  كمكيتنظيم عملگرهاي  انتخاب و ٣-٣

  Fn000: الرمهاآثبت - ١

در زير روش نمايش  .خر كه در سرو رخ داده است دسترسي پيدا  كردآالرم آ ١٠توان به  از طريق اين تابع مي
  .الرمهاي ذخيره شده نشان داده شده استآ
  نمايش  تشريح  رديف

       .توابع كمكي را انتخاب كنيد  MODEابتدا با استفاده از كليد   ١
    .تابع مربوط به ذخيره آالرمها را انتخاب كنيد  DECو INCسپس با استفاده از كليدهاي   ٢
يد كه اولين آنها آخرين آالرم رخ آ محتواي آالرم به نمايش در مي  ENTERبا فشار كليد  ٣

  .داده شده است
  

  .مي توانيد توابع قبلي را به ترتيب ببينيد DECو  INCبا فشار كليدهاي   ٤
  

  

    .دوباره به مدهاي اصلي باز گرديد  ENTERبا فشار كليد  ٥
  .گيرد و نگه داشتن آن به مدت يك ثانيه اين كار انجام مي ENTERاگر ميخواهيد همه آالرمها را پاك كنيد با فشار كليد : نكته

  

  Fn001:باز گرداندن مقادير پارامترها به مقادير پيش فرض كارخانه - ٢

زير  در .كليه پارامترهاي سرو را به حالت پيش فرض كارخانه برگرداندتوان بوسيله اين تابع  بدين وسيله مي
  .يمده روش استفاده از اين تابع را نمايش مي

  نمايش  تشريح  رديف
    .توابع كمكي را در صفحه نمايشگر انتخاب مي نماييم MODEبا استفاده از كليد   ١
    .را انتخاب مي نماييمشماره تابع مورد نظر  DECو  INCبا استفاده از كليدهاي   ٢
    .كلمه زير در صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد ENTERبا فشار كليد   ٣
    .بر روي صفحه نمايش ظاهر گردد Endرا فشار داده تا كلمه  ENTERبه مدت يك ثانيه كليد   ٤

  .حال مقادير پارامترها به مقدار پيش فرض باز گشته است

 



  سروهاينصب راهنماي 
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 Fn002 :دستي راه اندازي سرو در مد - ٣

بدون  استفاده  از كنترلر خارجي تست را موتور خود  سرو درايو و تواند سرو در واقع اين مدي است كه كاربر مي
گردد كه در زير به توضيح  فعال مي Fn002در سرو تعبيه شده كه توسط  JOGبراي اين كار تابعي به نام  .كند

  .پردازيم ن ميآ
  نمايش  تشريح  رديف

    .توابع كمكي را در صفحه نمايشگر انتخاب مي نماييم  MODEبا استفاده از كليد   ١
    .شماره تابع مورد نظر را انتخاب مي نماييم DECو  INCبا استفاده از كليدهاي   ٢
    .كلمه زير  بر روي نمايشگر به نمايش در مي آيد ENTERبا فشار كليد   ٣
    .سروموتور را فعال مي نماييم  MODEحال با استفاده از فشار كليد   ٤
  .مي توانيم سروموتور را به چپ و راست بچرخانيم DECو  INCسپس با استفاده از كليدهاي   ٥

  
  
  

  

    .دوباره به مدهاي اصلي باز مي گرديم ENTERبا فشار كليد   ٦
ايفا       JOGالزم به ذكر است كنترلر خارجي هيچ نقشي در مد . تعيين مي گردد  Pn37درJOG  سرعت موتور در مد  :نكته

  . نمي كند و اين تست هم زير بار و هم بدون بار مي تواند صورت گيرد

  

  Fn003:در مد سرعتمرجع افست  تنظيم اتومات- ٤

افست ولتاژي در يا  درايور وخاطر وجود افست عددي در تنظيمات  به در مد گشتاور موتور در مد سرعت و   
كه با توجه به  ،باعث يك چرخش بسيار خفيف در شافت موتور مي گردد  1mVخروجي كنترلر حتي درحد 

براي رفع اين مشكل بايد ابتدا بعد از اتصال  .گردد نالوگ يك امر طبيعي محسوب ميآهاي  دقت باال در ورودي
صفر نمودن  و T-REF هاي ورودي Torqueمد  در و V-REF هاي ورودي SPEED در مد نالوگآكنترلر به ورودي 

مشكل افست حل   Fn004يا  و Fn003از طريق تابع كه به ورودي درايور متصل شده است، ولتاژ خروجي كنترلر 
  .شود مي
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نالوگ كنترلر خارجي وارد ورودي آتوسط خروجي 
به عنوان نقطه رفرنس يا نقطه  شود و 

  نمايش
    .كنترلر وصل كنيد و ولتاژ را صفر نماييد

    . توابع كمكي را در صفحه نمايشگر انتخاب نماييد
.    

  
    .شروع به چشمك زدن مي كند

  اين پايان تنظيم . بر روي نمايشگر ظاهر مي شود

  

  .براي اين كار مراحل زير را انجام دهيد
  نمايش

.    
  
  

  ميزان افست را تنظيم 

    .اين پايان تنظيم دستي افست است

- ٢٦ - 

توسط خروجي  كه معموالً ( نالوگ درايورآبوسيله اين تنظيم ميزان ورودي 
شود و تشخيص داده مي به صورت اتومات توسط درايو ) نالوگ درايور مي شود

  .شود صفر موتور در نظر گرفته مي

  .شود نحوه تنظيم توضيح داده مي
  تشريح

كنترلر وصل كنيد و ولتاژ را صفر نماييد ابتدا ورودي آنالوگ درايور را به خروجي
توابع كمكي را در صفحه نمايشگر انتخاب نماييد MODEبا استفاده از كليد 

.شماره تابع مورد نظر را انتخاب نماييد DECو  INCبا استفاده از كليدهاي 
  .ظاهر مي گردد  روبرورا فشار دهيد، كلمه 

MODE  شروع به چشمك زدن مي كند روبرورا فشار دهيد بدين ترتيب كلمه

بر روي نمايشگر ظاهر مي شود روبرودر زماني كمتر از يك ثانيه كلمه 
  .اتومات افست است

ENTER دوباره به مدهاي اصلي باز خواهيد گشت.  

  Fn004:مرجع در مد سرعت
براي اين كار مراحل زير را انجام دهيد و توان انجام داد تنظيم افست را به صورت دستي نيز مي

  تشريح
.شماره تابع مورد نظر را انتخاب نماييد DECو  INCبا استفاده از كليدهاي 

  .شودرا فشار دهيد كلمه زير  نمايش داده مي 
   .ببريد Runبه حالت   / S-ONسپس درايور را بوسيله ورودي 

ميزان افست را تنظيم  DECو  INCرا فشار دهيد حال مي توانيد با كليدهاي 

ENTER اين پايان تنظيم دستي افست است. دوباره به مدهاي اصلي باز گرديد

بوسيله اين تنظيم ميزان ورودي 
نالوگ درايور مي شودآ

صفر موتور در نظر گرفته مي
  

  
  

نحوه تنظيم توضيح داده مي زير در 
  رديف

ابتدا ورودي آنالوگ درايور را به خروجي  ١
با استفاده از كليد   ٢
با استفاده از كليدهاي   ٣
را فشار دهيد، كلمه  Enterكليد   ٤
MODEسپس كليد   ٥

در زماني كمتر از يك ثانيه كلمه   ٦
اتومات افست است

ENTERبا فشار كليد   ٧

  
مرجع در مد سرعتتنظيم افست - ٥
تنظيم افست را به صورت دستي نيز مي  

  رديف
با استفاده از كليدهاي   ١
را فشار دهيد كلمه زير  نمايش داده مي  ENTERكليد   ٢
سپس درايور را بوسيله ورودي   ٣
را فشار دهيد حال مي توانيد با كليدهاي  ENTERاگر كليد   ٤

  .نماييد
ENTERبا فشار كليد   ٥
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  :نمودن ورژن نرم افزارچك 

  نمايش  تشريح  رديف
    . توابع كمكي را در صفحه نمايشگر انتخاب نماييد MODEبا استفاده از كليد   ١
    .شماره تابع مورد نظر را انتخاب نماييد DECو  INC  با استفاده از كليدهاي  ٢

    .نشان داده مي شود DSPابتدا ورژن نرم افزار  ENTERبا فشار كليد   ٣

    . نمايش داده مي شود CPLDو  FPGA ورژن نرم افزار MODEبعد از مرحله باال با فشار كليد   ٤

    .دوباره به مدهاي اصلي باز مي گرديد ENTERبا فشار كليد   ٥
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Note:  
① After changing the setting, always turn the power OFF, then ON. This makes the new setting 
valid. 
② Valid even in the zero clamp mode 
③ To use soft start function, always set both Pn-012 and Pn-013 
④ this parameter’s input source is decided by digital input port control through bit setting, bit0 ~ 
bit7 are relevant to input port 0~7. bit setting as follows: 
0: input pins are controlled by outside terminal. 
1: input pins set as communication control  
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  ليست آالرم ها :Bضميمه 

  شماره آالرم  شرح  داليل خطا  راه حل
دستگاه را به تنطيمات  FN001از طريق فانكشن ) ١

  .كارخانه برگردانيد
  .سرو درايو را تعويض نماييد) ٢
در صورت استفاده از ارتباط شبكه درايو، برنامه ) ٣

Hust Controller را چك كنيد .  

اگر حين وارد نمودن پارامترها ناگهان تغذيه دستگاه قطع ) ١
  . شود با وصل شدن مجدد تغذيه اين آالرم ظاهر مي شود

 .ايرادي در برد دستگاه وجود دارد) ٢

 در صورت استفاده از ارتباط شبكه و تغيير پارامترها،)٣

  .ممكن است اعداد اشتباه در پارامترها وارد شده باشد

 A.01  رامترهابهم ريختگي پا

  .اتصاالت ورودي هاي آنالوگ را بررسي نماييد)١
ولتاژ اعمال شده به ورودي هاي آنالوگ را چك ) ٢

  .كنيد

  .اتصاالت ورودي هاي آنالوگ اشتباه است)١
ولتاژ اعمال شده به ورودي هاي آنالوگ بيشتر از حد مجاز ) ٢

  .است

ايراد در وروديهاي 
 A.02  آنالوگ

  .موقعيت ورودي را كاهش دهيد فركانس رفرنس)  ١
  .گين ورودي رفرنس سرعت را كاهش دهيد)  ٢
را چك ) U,V,W(نحوه سيم بندي درايو و موتور ) ٣.

  .نماييد
  .سرو درايو را تعويض نماييد) ٤

  .فركانس رفرنس موقعيت خيلي زياد انتخاب شده است) ١
زياد انتخاب شده Pn012  گين ورودي رفرنس سرعت) ٢

  .است
  .ايرادي در سيم بندي سرو موتور وجود دارد) ٣
  .ايرادي در برد دستگاه وجود دارد) ٤

خطاي افزايش سرعت 
از حد ماكزيمم دور 

  موتور
A.03 

از  سرو درايو را چك نموده وU,V,W  اتصاالت)  ١
  .صحت آن اطمينان يابيد

گشتاور و اينرسي بار را كاهش داده و يا از يك )٢
  .استفاده نماييدموتور با قدرت بيشتر 

و يا جهت  از صحت انكودر اطمينان يابيد) ٣
  .كاليبراسيون انكدر با شركت تماس بگيريد

  .  موتور را تعويض نماييد) ٤
سرو درايو را تعويض نماييد و سرو درايو معيوب  ) ٥

  .را جهت تعميرات به شركت ارسال نماييد
يا گين سرعت  Pn015مقدارگين موقعيت )  ٦

Pn013 را كاهش دهيد.  
مقاومت ترمز خارجي مناسب را از جدول درايو  )٧

  .انتخاب نموده و روي درايو تصب نماييد

ايرادي سمت درايو يا موتور دارد و يا  U,V,Wاتصاالت ) ١
  .قطع مي باشد

گشتاور مورد نياز بار از گشتاور نامي موتور خيلي باالتر ) ٢
  .است

ا از كاليبراسيون خارج انكدر موتور صدمه ديده است و ي) ٣
  .شده است

موتوربه دليل بار اكسيال روي شافت و اصطكاك روي ) ٤
بلبرينگها يا دماي محيطي نامناسب، بيش از حد گرم شده 

  .است كه باعث افزايش جريان سيم پيچ موتور ميگردد
سنسورهاي جريان  به دليل اضافه جريان شديد و مكرر،) ٥

  .روي درايو صدمه ديده است
خيلي  Pn013يا گين سرعت  Pn015مقدارگين موقعيت  )٦

  .زياد است
  .ه از  مقاومت ترمز خارجي مي باشدنياز به استفاد) ٧

 A.04  خطاي اضافه بار

  .را افزايش دهيد Pn015و  Pn013مقادير ) ١
گشتاور و اينرسي بار را كاهش داده و يا از يك  )٢

  .موتور با قدرت بيشتر استفاده نماييد
و يا ضريب .فركانس پالس  رفرنس را كاهش دهيد) ٣

  .را كاهش دهيد Pn022گيربكس الكترونيكي درايو

  سرو درايو را به طور نامناسب تنظيمPI پارامترهاي ) ١
  .شده اند 
  .بار موتور خيلي زياد مي باشد) ٢
  .فركانس پالس  رفرنس خيلي باال است) ٣
  

افزايش خطاي موقعيت 
ار خطا مقدار به مقد(

Un012  سرايت كرده
  )است

A.05 
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  .را افزايش دهيد Pn015و  Pn013مقادير ) ١
گشتاور و اينرسي بار را كاهش داده و يا از يك  )٢

  .موتور با قدرت بيشتر استفاده نماييد
و يا  فركانس پالس  رفرنس را كاهش دهيد) ٣

را كاهش   Pn022ضريب گيربكس الكترونيكي درايو
  .دهيد

  سرو درايو را به طور نامناسب تنظيمPI پارامترهاي ) ١
  .شده اند 
  .بار موتور خيلي زياد مي باشد) ٢
  .فركانس پالس  رفرنس خيلي باال است) ٣
  

افزايش مقدار  خطاي 
موقعيت از عدد تعيين 

 Pn036شده در 
A.06 

به   Pn022نسبت( مقدار ضريب گيربكس الكترونيكي  .مقدار ضريب گيربكس الكترونيكي را كاهش دهيد
Pn023 (خيلي زياد است.  

خطاي گيربكس 
 A.07  الكترونيكي

سرو درايو را تعويض نماييد و سرو درايو معيوب را 
  .جهت تعميرات به شركت ارسال نماييد

  

سنسورهاي جريان روي  به دليل اضافه جريان شديد و مكرر،
  .درايو صدمه ديده است

  

خطاي فيدبك جريان 
 Uفاز 

A.08 

جريان خطاي فيدبك 
 Vفاز

A.09  

مدار انكودر راچك نموده و از صحت اتصاالت آن ) ١
  .اطمينان يابيد

صحت دريافت پالسهاي انكدر را در پارامتر ) ٢
Un006  چك كنيد.  

كابل انكودر را از كابل هاي قدرت دستگاه جدا )٣
  .نمائيد

سرو درايو را تعويض نماييد و سرو درايو معيوب را ) ٤
  .شركت ارسال نماييدجهت تعميرات به 

انكدر سمت  PCو يا  PB,PAحداقل يكي از خروجيهاي ) ١
  .درايو يا موتور، دچار قطعي شده است

  .انكودر دچار مشكل شده است) ٢
  .قرار گرفته اند تحت تاثير  نويز پالسهاي انكودر) ٣
  .اشكال در مدار ورودي انكدر درايو وجود دارد) ٤

خطاي قطع فازهاي خروجي 
 PA,PB,PC دروانك

A.10  

خطاي قطع فازهاي خروجي 
 PU,PV,PW  A.11 دروانك

را چك نموده و از صحت U,V,W سيم بندي ) ٢و١
  .آن اطمينان حاصل نماييد

سرو درايو را تعويض نماييد و سرو درايو معيوب  ) ٣
  .را جهت تعميرات به شركت ارسال نماييد

فضاي اطراف سرو درايو را تخليه كنيد و از صحت ) ٤
cooling تابلو اطمينان حاصل نماييد.  

سرو درايو را جهت تعويض فن به شركت ارسال )  ٥
  .نماييد

  .ظرفيت بارموتوررا كاهش دهيد) ٦
صحت دريافت پالسهاي انكدر را در پارامتر ) ٧

Un006 چك كنيد.  
  .سرو موتور را تعويض نماييد) ) ٨

  .وجود دارد درايو U,V,W اتصال كوتاه بين سيم هاي) ١
  .به زمين اتصال كوتاه شده اند Wيا  V,Uپايه هاي ) ٢
رله ترمز ديناميكي و يا , خطايي در مدار فيدبك جريان ) ٣

  .برد مدار چاپي بوجود آمده است
درجه سانتي گراد   ٥٥دماي محيط سرو درايو بيشتر از ) ٤

  .مي باشد
  .كار افتاده است فن درايو از) ٥
  .بار بيش از حد روي سرو موتور است) ٦
  . خطا در انكودرموتور وجود دارد) ٧
  .سيم پيچ موتور صدمه ديده است) ٨

 A.12  خطاي اضافه جريان
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  .ولتاژ تغذيه را چك نماييد) ١
سرو درايو را تعويض نماييد و سرو درايو ) ٣و٢

  .معيوب را جهت تعميرات به شركت ارسال نماييد
مقاومت ترمز خارجي مناسب را از جدول درايو ) ٤

  .انتخاب نموده و روي درايو تصب نماييد

  .ولتاژ تغذيه درايو از حد مجاز تجاوزكرده است) ١
ترانزيستور يا ديود كموتاسيون سيستم ترمز دچار مشكل ) ٢

  .شده است
  .ار چاپي واحد ترمزبوجود آمده استايرادي دربرد مد) ٣
  .استفاده از مقاومت ترمز خارجي مي باشدنياز به ) ٤

خطاي اضافه ولتاژ 
 A.13  داخلي درايو

  .ولتاژ تغذيه درايو را چك نماييد) ١
سرو درايو را تعويض نماييد و سرو درايو  )٤و٣و٢

  .معيوب را جهت تعميرات به شركت ارسال نماييد
  
  

  .ولتاژ تغذيه درايو كمتر از حد مجاز است)  ١
  .درايو سوخته استفيوز داخلي )٢
  .وتاسيون مدار ترمز صدمه ديده استديود كم) ٣
  .بوجود آمده است ايرادي دربرد مدار مدار چاپي درايو)  ٤
  

 A.14  خطاي كاهش ولتاژ

سرو درايو را تعويض نماييد و سرو درايو  )٢و١
  .معيوب را جهت تعميرات به شركت ارسال نماييد

و رنج مقاومت ترمز را چك  سيم بندي خارجي ) ٣
  .نماييد

  .شده است سوخته يا سيم آن قطعمقاومت ترمز ) ١
  .ايرادي در برد مدار وجود دارد) ٢
صورت استفاده از مقاومت خارجي اتصاالت درست وصل در)٣

  .ه يا رنج مقاومت خارجي صحيح نيستنشد

خطاي خرابي مقاومت 
 A.15  ترمز

و سرو درايو سرو درايو را تعويض نماييد ) ٢و١
  .معيوب را جهت تعميرات به شركت ارسال نماييد

  .ولتاژ تغذيه را چك نماييد) ٢
  .ازمقاومت ترمز خارجي استفاده نماييد) ٣

  .ايرادي در ترانزيستور مدار واحد ترمز وجود دارد) ١
  .ايرادي در برد مدار چاپي واحد ترمز وجود دارد) ٢
  .ولتاژ تغذيه نسبتا باال مي باشد) ٣
  .توان مقاومت ترمز كمتر از رنج مجاز مي باشد) ٤

  

 A.16  خطاي واحد ترمز

سيم بندي .ب. ولتاژ تغذيه را چك نماييد.الف) ١
فيلتر نويز و     . پ. تغذيه ورودي دستگاه را چك نماييد

كنتاكتور بكارگرفته شده در تغذيه ورودي دستگاه   و
  .را چك نماييد

و سرو درايو معيوب  سرو درايو را تعويض نماييد)  ٢
  .را جهت تعميرات به شركت ارسال نماييد

دچار قطعي شده است  L3و يا  L2,L1يكي از پايه هاي ) ١
  .يا كاهش ولتاژ دارد

خطاي قطع يكي از   .بوجود آمده است ايرادي در برد مدارچاپي درايو) ٢
 A.20  فازهاي تغذيه ورودي

ثانيه  پس از نيم منبع تغذيه را خاموش نموده و) ١
  .روشن نماييد

  .ولتاژ تغذيه را چك نماييد ) ٢

اتفاق  قطعي در ورودي تغذيه دستگاه ، بيش تر از يك سيكل
  .افتاده است

خطاي قطع لحظه اي 
  A.21  ولتاژ تغذيه

بنابراين سرو  تكرار مي شود، اگر اين شرايط غالباً) ١
موتور را تعويض نماييد و سرو موتور معيوب را جهت 

  .در به شركت ارسال نماييدوتعويض انك
  . سيم بندي انكودر را چك نماييد) ٢
  
  

  .انكودر معيوب مي باشد) ١
  .نويز خارجي سبب اختالل در عملكرد انكودر شده است) ٢ 

اشكال در فازهاي 
W,V,U انكودر  A.30 

تعداد پالسهاي دريافت 
 A,Bو W,V,Uشده از 
  صحيح نيست انكودر

A.31 



  سروهاينصب راهنماي 

- ٤٢ - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

بنابراين سرو  تكرار مي شود، اگر اين شرايط غالباً) ١
موتور را تعويض نماييد و سرو موتور معيوب را جهت 

  .در به شركت ارسال نماييدوتعويض انك
  . سيم بندي انكودر را چك نماييد) ٢
 
  

  .انكودر معيوب مي باشد) ١
  .نويز خارجي سبب اختالل در عملكرد انكودر شده است) ٢ 

 پالسهاي اشتباه در 

C,B,A انكودر  A.32  

را چك       Cانكودر پالس 
  A.33  .نمي كند

به پيش فرض  Fn001پارامترها را با استفاده از 
  . كارخانه برگردانيد 

  .در موتور اشتباه انتخاب شده استونوع انك
 A.41  موتوردر وخطاي نوع انك

 A.42  خطاي نوع موتور  .نوع موتور اشتباه انتخاب شده است  .تنظيم كنيدرا متناسب با موتور  Pn218پارامتر 

 A.99  عدم وجود خطا  .شرايط نرمال است   
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