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  آسنكرون ACروش راه اندازي موتور 
 KEB-F5توسط درايو 

 
 
 )L1 , L2, L3. (با توجه به نوع درايو تغذيه سه فاز يا تك فاز را به ترمينال ورودي وصل كنيد -1
 .سيستم درايو به صورت مثلث يا ستاره پيكره بندي كنيدموتور را با توجه به سه فاز بودن يا تك فاز بودن  -2
 .درايو متصل كنيد  U, V, Wكابل موتور را به ترمينال  -3
سنسور حرارت موتور در صورت . (از ترمينال ورودي درايو اتصال كوتاه كنيد  T2و  T1هاي  قبل از روشن كردن درايو پين -4

 .)وجود متصل كنيد

 .متصل كنيد 20و  16پايه هاي   (X2A)درايو   I/Oرايو در سيستم به ترمينال كردن د Disableو   Enableبراي  -5
 .مشخص است، جا بزنيد Not For PCكه با عالمت  X4Aاپراتور مربوطه را روي درايو در پورت  -6
اپراتور  X6Bكابل مربوطه را به پورت  2000جهت تنظيم پارامترها، در صورت استفاده از اپراتور  PCبراي اتصال اپراتور به  -7

 .متصل كنيد PCمتصل كرده وطرف ديگر رابه پورت سريال 
 ) با اعمال تغذيه ورودي(درايو را روشن كنيد  -8

هاي اوليه، در جواب پيغام  را اجرا كرده و در صورتي كه پارامترها نمايش داده نشد،با رد كردن پيغام Combivisنرم افزار  -9
Would you  like to start with an empty project?   دكمهYES  را زده و سپس وارد منويEdit و  شويد

 وارد شده و پورت سريال مربوطه را انتخاب كنيدو سپس  HSP5 ، به تبرا انتخاب كنيد Edit configuration   گزينه 

گزينه  ، Fileحال در منوي  .را فشار دهيد OK را تيك بزنيد و HSP5رفته و مربع روبروي  Default Projectبه تب  
New Project را انتخاب كنيد.  

 .بايست درايو را ريست كنيد با ورود به صفحه پارامترها در نرم افزار در اولين قدم مي -10
بايست اين پارامتر را  درايو دوباره مي Config. برده و پس از عوض شدن  5را به مقدار  Ud02پارامتر : براي ريست كردن -11

 .باز گردانيد 4به مقدار 
  .را تنظيم نماييد Dr05الي  Dr00حال با توجه به پالك موتور و ستاره يا مثلث بسته شدن آن، پارامتر    -12
  .تنظيم نماييد OP03و سرعت مورد نظر را در پارامتر  2را مقدار  OP00پارامتر  -13
       و يا  Forward :1به صورت  OP02و جهت حركت دلخواه را در  1مقدار  OP01براي تنظيم جهت حركت، پارامتر   -14

2: Reverse تنظيم كنيد.  
موتور را به  X2AOاز ترمينال  20الي  61هاي  توان با اتصال كوتاه دو سيم متصل به پين مي Open‐Loopبراي حالت   -15

  .حركت درآورد
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نكدر ا Feedbackكانال اتصال  CS01داده و از  4را مقدار  CS00بايست پارامتر  مي Closed Loopبراي تنظيم حالت   -16
  .به درايو را انتخاب كرد

 )X3A( 1كانال :  0

 )X3B( 2كانال :  1

  )بدون فيدبك(  ASCLبراي درايوهاي :  2
 EC10و يا  1براي كانال  EC00بايست با توجه به نوع انكدر و كارت مربوطه پارامترهاي  در صورت اتصال فيدبك مي  -17

  .را تنظيم نمود 2براي كانال 
18-  EC01  و ياEC11 هاي انكدر در هر دور تنظيم نماييد را نيز با توجه به تعداد پالس.  
  )تنظيمات تخصصي درايو. (قرار دهيد 249را برابر عدد  DS04پارامتر   -19
  .آيد موتور به كنترل در مي X2Aاز ترمينال  20و  16هاي  حال با اتصال دو سيم مربوطه به پين  -20
          و يا 10V  ،4‐20 mA‐0از ورودي آنالوگ درايو جهت انتقال ولتاژ بايست  براي تغييرات سرعت در حين حركت مي  -21

0‐20 mA  كه مربوط به پارامترهايan استفاده كرد ، باشد مي. 
خطا را مرتفع  KEB F5را از نمايشگر اپراتور خوانده و با توجه به توضيحات كاتالوگ  Errorدر صورت بروز خطا ، كد  -22

  .سازيد


