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  Gefran ADL 300راهنمای درايو 
  
  
  ADL 300  بکار گيری يک درايو

  با يک موتور آسنکرون
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  مقدمه  •
  معرفی سخت افزار  •
  کی پد موجود روی درايور •
  کی پد مخصوص و نحوه کار با آن  •
  منو های اصلی پارامتر ها •
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 ADL 300معرفی پارامتر های درايور  •
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   هـدمـمق

 ساخت جفران را به ساده ترين شکل، ADL 300  در تهيه اين راهنما، سعی بر اين بوده که درايو

  . برای استفاده در يک تابلوی آسانسور، با يک موتور القايی آسنکرون توضيح دهيم

 شود که می  توصيههمچنين سعی شده که مطالب و پارامترها با کمترين اشتباه و ابهام ارائه گردد ولی

 سانسور ، بدليل اينکه با  تجاری آ يک تابلوی ساخت يا هر درايو ديگری در  ADL 300 درايو  بکارگيری

    .  انجام نگيرد ررسی منوالهای اصلی سازنده درايو مسائل ايمنی سرو کار داريم بدون مطالعه کامل و بدون ب

  

  معرفـی سخت افـزار
قابليت کار با موتور های القايی آسنکرون و همچنين   لياساخت کشور ايتا Gefran ADL 300درايو 

که دارای روتور با آهنربای دايمی هستند و در صنعت  آسانسور به آنها موتور ) PM(موتور های سنکرون 

  .گير لس می گويند را دارد

 برای هر دو نوع موتور ياد شده وجود closed loop و open loopامکان کنترل حرکت به صورت

  . دارای دو مدل اصلی استADL 300درايو . ددار

 ADL 300 A    وADL 300 B  

  از اين درايو است و قابليت اضافه نمودن کارت های توسعه بر Advanced مدل ADL 300 Aمدل 

کارت توسعه به طور مثال کارت ورودی يا خروجی ديجيتال و آنالوگ يا . روی درايو را فراهم می کند

  .کارت انکودر

از اين درايو است و حالت يکپارچه دارد و امکان اضافه نمودن کارت   Basicمدل   ADL 300 Bمدل 

 و اتصال انکودر به درايو، نياز می باشد در closed loopکارت انکودر که برای حالت   و توسعه ندارد

  .درون برد کنترلی اين درايو، جاسازی شده است 
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وان درون اين درايو، يک گزينه خوب برای کاربرد در تابلو های امکانات سخت افزاری و نرم افزاری فرا

 کيلو وات توليد 75 کيلو وات تا 4 از توان ADL 300درايو .  قرار می دهد کاربرآسانسور را در اختيار

 .می گردد
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  کی پد موجود روی درايو 
 چهار رقمی LEDه کوچک  و جهت باال و جهت پايين و يک صفحEnter و prg کليد 4اين کی پد دارای 

  . کوچک می باشدLED چراغ 6و 

  
  . برای رفع پيغام خطا و خروج از پارامتر و بازگشت به منوی قبلی استفاده می شودPrgاز کليد 

کليدهای جهت باال و .  برای انتخاب پارامتر و يا ورود به منو و تغيير پارامتر بکار می رودEnterکليد 

 LEDالمپ های . کاهش مقدار پارامتر و يا حرکت در بين منو ها کاربرد داردپايين هم برای افزايش و 

 بودن درايو و حد جريان و سرعت غير Enableباالی کی پد وضعيت کنتاکتور ترمز و کنتاکتور اصلی و 

  . صفر و خطا روی درايو را نشان می دهند

ما ما در اين راهنما قصد استفاده از کی پد ا. تنظيم پارامترهای درايو با اين کی پد، گرچه امکان پذير است

  . مخصوص درايو جفران را داريم
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   برای درايو جفران مخصوصکی پد 
 امکان ويرايش و مديريت پارامتر ها  ميشود وصلADL 300اين کی پد که توسط يک کابل رابط به درايو 

 معروف است دارای کليد های  نيز  REMOTE KEYPADاين کی پد که به . را به سادگی فراهم می کند

esc وsave و findو  rstو custو disp و Eو چهار جهت باال و پايين و چپ و راست می باشد  .

که به راحتی اين امکان را فراهم می کند که پارامتر های درايو را پيدا و   LCDيک صفحه  همچنين

  .ويرايش کنيد
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  منوهای اصلی پارامترها 
 منوی اصلی دسته بندی شده است، جدول زير منوهای 23  در Gefran ADL 300رامتر های درايو پا

  . اصلی مربوط به پارامترهای اين درايو را نشان می دهد

  لیـوی اصـمن  حـوضيـت

Monitor-1  درايو.. مقادير ولتاژ و جريان و فرکانس و=monitor
drive info =2  اطالعاتی در مورد مشخصات درايو دارد

startup wizard=3   برای پروگرام کردن سريع درايوwizardيک 
  drive config=4   تنظيمات اصلی درايو-پيکر بندی درايو 

Lift=5   که بسياری از پارامترها را شامل می شودliftپارامتر های 
6  رزرو
7  رزرو
8  رزرو
9  رزرو

digital inputs=10  تنظيم ورودی های ديجيتال
digital outputs=11  تنظيم خروجی های ديجيتال
analog inputs=12  تنظيم ورودی های آنالوگ
analog outputs=13  تنظيم خروجی های آنالوگ

motor data=14  پارامتر های موتور-اطالعات موتور
encoder config=15  پارامتر های شفت انکودر

speed regulator=16  پارامترهای رگوالتور سرعت
voltage regulator=17   ولتاژپارامتر های رگوالتور
torque config=18  پارامترهای گشتاور

V/F  19=v/f  configپارامترهای منحنی  
FUNCTION 20  ها و حفاظت درايو=functions

communications=21  ارتباطات 
alarm config=22  پارامترهای مربوط به آالرم ها

alarm log=23   ذخيره سازی آالرم–ها  آالرم لجدو
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 زير گروه تقسيم شده است که در آن می توان سرعت، شتاب، ترمز و برخی پارامترهای 9 خود به 5منوی 
  :ديگر را ويرايش کرد

  
  توضيـح  منـوی اصـلی

 5  منوی
Speeds– 5.1   سرعت ها= speed

Ramps-5.2  شتاب های حرکت=ramps
Lift sequences=5.3  ترمز و عملکرد درايوزمان بندی 

mechanical=5.4  اطالعات مکانيکی آسانسور
distance=5.5  ...فواصل بين طبقات و

emergency=5.6  پارامترهای برق اضطراری
input/output=5.7  خروجی ها/ ورودی 

pre torque=5.8  پيش گشتاور
lift  5.9=Lift alarmsآالرم های 
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  MONITOR= 1منوی 
.  درايو را نشان می دهد يا متغيرهای  حاوی پارامترهايی است که مقادير کاریMONITOR يا 1منوی 

... اگر بخواهيد زمانی که درايو در حال کار است، مقادير سرعت، فرکانس، ولتاژ، جريان، گشتاور و

  . شويد1وی نممربوط به درايو را مشاهده کنيد می توانيد وارد 

 را بزنيد تا Enter درايو در اختيار دارد، کليد Keypad در درايو هايی که فقط 1برای ورود به منوی 

 .حاوی اطالعات مورد نظر شما است1.20  از تا 1.1 بيايد بعد پارامتر های منوی 1منوی

 در خط اول، عبارت  فشار دهيد را روی کی پد E استفاده می کنيد کليد مخصوص اگر هم از کی پد های 

MONITORدوباره کليد .  ظاهر می شودE  را بزنيد تا وارد منوی MONITOR شويد و مقادير مورد 

  . نظر را با توضيح هر کدام مشاهده کنيد

  

  

  

  

  

  

  

  . را نشان می دهدMONITORجدول زير، چند تا از پارامتر های مهم گروه 
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  1منـوی   شماره پارامتـر  توضيـح

 A(  250 1.1(درايوجريان خروجی 

 V(  252 1.2(ولتاژ خروجی درايو

 Hz (  254 1.3(فرکانس خروجی درايو

 RPM(  260 1.6(سرعت موتور

 v)         dc(  270 1.7ولتاژ باس 

 1.8 272  دمای هيت سينک درايو

 1.19 1200  وضعيت ترمينالهای ورودی

 1.20 1400  وضعيت ترمينال های خروجی
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  Drive config = 4منوی 
 و open loopنوع عملکرد .  حاوی پارامتر های بسيار مهمی است که بر عملکرد درايو تاثير مستقيم دارد4منوی 

closed loop يا v/f  يا Vector control ،همچنين انتخاب نوع موتور ، بازگشت به تنظيمات کارخانه ای 

Password انتخاب نوع ، Application يف شده استدر اين قسمت تعر...  و .  

 قرار 4.1 که در منوی 550پارامتر های . جدول زير، چند تا از مهمترين پارامتر های اين گروه را نشان می دهد

دهيد  را فشار Enterدر اين درايو، اگر پارامترها را تغيير دهيد و کليد .  کردن داده ها استsaveدارد مربوط به 

 را فشار ندهيد، تغييرات پارامتر با خاموش و Remote روی کی پد save  را فعال نکنيد يا کليد550ولی پارامتر 

  .روشن شدن برق ورودی درايو، از بين خواهد رفت
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  منـو  پارامتر  توضيـح  تنظيم شود

ENTER Save4.1 550  کردن پارامترها  

0=SSC حلقه باز = مد کنترلی درايو 

0=ssc

1=open loop vector

2=flux close loop vector

3=autotune

552 4.2 

EXPERT 4.3 554 سطح دسترسی به پارامتر ها 

 V( 560 4.7(مقدار ولتاژ ورودی 400

 4.16 578 انگليسی=  درايو زبان 0

ENTER 4.17 580 بازگشت به تنظيمات کارخانه 

ENTER   انتقال پارامتر ها از درايو بهKeypad590 4.18 

ENTER   4.19 592 پد به درايوانتقال پارامترها از کی 

 4.23 06100=انتخاب نوع موتور آسنکرون 0
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  سنکرون گيرلس= 1

  

 Saveيا کليد  550ا تغيير داديد، يکبار از پارامتر بنابراين هر زمان که پارامترهای درايو ر
 استفاده کنيد تا زمانی که برق درايو، قطع و وصل می شود پارامترها در جای Remoteروی کی پد 

  .شان باقی بمانندخود
 برای درايو استفاده می کنيد V/fاگر از روش . نوع روش کنترلی درايو را مشخص می کند 552پارامتر 

  ssc=0.      اين پارامتر را روی صفر تنظيم کنيد
  

 552=1 استفاده می کنيد مقدار پارامتر  vector control(open loop)اگر از روش
  . می باشد552=2بسته برداری نيز تنظيم شود ، برای کنترل حلقه 

اگر اين .  برای تنظيم پارامتر ها بر اساس تنظيمات کارخانه ای می باشد580پارامتر 
  . کنيد، تمامی پارامتر های درايو، به مقادير کارخانه ای بر  خواهد گشتEnterپارامتر را 

تر تعيين می شود، نوع موتور در اين پارام.  قرار دارد4.23 نيز در منوی 6100پارامتر 
در اين راهنما؛ ما قصد داريم از يک موتور آسنکرون برای آسانسور استفاده کنيم پس 

  . را بر روی صفر تنظيم کنيد6100ر تپارام
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منوی  زير گروه تقسيم می شود، 9 به Liftمنوی 
   . منوی سرعت ها است5.1

 5.1منو  پارامتر  توضيح  دتنظيم گرد
HZ  5.1.1 11002  سرعتواحد 

0HZ  5.1.2 11020 توقفسرعت  
50 HZ  سرعت اصلیFast   11022  5.1.3  
5HZ  5.1.4  11024  پياده روی سرعت – کمسرعت  

12.5HZ 5.1.6 11028  سرعت متوسط برای مواقع بازرسی آسانسور 
 
  
  

  . می باشدRampsمنوی  5.2منوی 
 5.2منوی   پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

 5.2.1 11040  مثبت در ابتدای حرکتشتاب  0.5
 ACC 11042 5.2.2شتاب اصلی مثبت   0.6
 5.2.3 11044  شتاب در انتهای شتاب مثبت 1.4
 5.2.4 11046  تغيير سرعت در ابتدای منحنی شتاب منفی  1.4
 Dec  11048 5.2.5شتاب اصلی منفی  0.6
 5.2.6 11050  شتاب در انتهای شتاب منفی 0.5
 5.2.7 11052   در زمان توقفشتاب 0.7
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  :برای درک پارامترهای باال به منحنی زير توجه کنيد
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 5.3منوی 
، زمان بندی های مربوط به ترمز و وروديها و خروجی ها تعيين می lift sequenceيا  5.3 منوی 
ام فرمان  مشخص می کند که کنتاکتور اصلی بين موتور ودرايو، با کد5.3.1=11060پارامتر. کند

 فرمان  Reverse وForwardاگر روی صفر تنظيم شود از ورودی های . ورودی، وصل گردد
 2 فرمان خواهد گرفت و اگر بر روی Enable تنظيم شود از ورودی 1اگر بر روی . می گيرد

تنظيم شود وقتی که مدار کنترلی تابلو، ورودی های مربوط به سرعت را فعال می کند، کنتاکتور 
 خروجی فرمان می 52و  53کنتاکتور اصلی، بطور پيش فرض از ترمينالهای . (هم می چسبداصلی 
  .)گيرد

  . مقدار تاخير در وصل کنتاکتور اصلی را مشخص می کند 11062=5.3.2پارامتر 
  .وصل شدن کنتاکتور ترمز، به معنی آزاد شدن ترمز روی موتور است

  
  . معرفی می کند را5.3جدول زير مهم ترين پارامتر های منوی
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  منو  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
1=Enable 5.3.1 11060  نتاکتور  اصلی خروجیکمرجع فرمان به 

 5.3.2 11062  تاخير در بسته شدن کنتاکتور اصلی خروجی 0
200ms  5.3.3 11064  شدن ترمز تاخير در باز 

 5.3.4 11066  تاخير در استارت نرم 0
500ms  5.3.5 11068  رمزتاخير در بسته شدن ت 
500ms  5.3.7 11072  تاخير در باز شدن کنتاکتور اصلی خروجی 
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30 Rpm  آستانه تشخيصzero speed  11078 5.3.8 
200ms  تاخير درzero speed 11080 5.3.9 

1HZ 5.3.10 11082   در ابتدای حرکت سرعت استارت نرم
5.3.11 11084   در ابتدای حرکتمد استارت نرم 2

Speed 4 5.3.15 11828  سرعت بازرسی
  

 و سپس down يا up و بعد فرمان enableمدار فرمان به گونه بايد طراحی شود که ابتدا فرمان 
  . درست عمل کند1=11060فرمان سرعت به درايو داده شود تا پارامتر

 
   ورودی های ديجيتال5.7منوی 

  . وظيفه ای داشته باشد در اين منو، شما می توانيد تعيين کنيد که هر ورودی چه
  
  

  : مهمترين پارامتر ها در اين منو شامل
  منو  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
Digit input 

E 
 5.7.1 11220 9 ترمينال Enabalترمينال به عنوان 

Digit 
input1X  

 Forward=up 11222 5.7.2 به عنوان 8ترمينال 
Digit 

input2X  
 Reverse=down 11224 5.7.3 به عنوان 7ترمينال 

Digit 
input4X  

 S0  11226 5.7.4 سرعت  انتخاب به عنوان ورودی5ترمينال 
Digit 

input5X  
 S1   11228 5.7.5 سرعت انتخاب  ورودیبه عنوان 4ترمينال 

Digit 
input6X  

 S2  12230 5.7.6 سرعت  انتخاب  به عنوان ورودی3ترمينال 

 
  و سرعت انتخابی هر  S2  و  S1  و  S0 جدول زير طريقه انتخاب سرعت توسط  وروديهای

  . کدام را نشان ميدهد 
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تنظيم شود 
S0=4X

 5ترمينال 

S1=5X

 4ترمينال 

S2=6X

 3ترمينال 
 سرعت پارامتر

0 0  0  0  11020 SPEED 0

50Hz=1m/s1  0  0  11022 SPEED 1 

5 Hz = 0.1 m/s 0  1  0  11024 SPEED 2 
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0 1  1  0  11026 SPEED 3 

12.5 Hz= 
0.25m/s 0  0  1  11028 SPEED 4 

0 1  0  1  11030 SPEED 5 

0 0  1  1  11032 SPEED 6 

0 1  1  1  11034 SPEED 7 

 
  
  

  انتخاب  fast فعال گردد سرعت S0=5جدول باال به اين معنی است که اگر ترمينال ورودی 
ر ترمينال    انتخاب ميشود و اگ slow فعال گردد سرعت =4S1اگر فقط ترمينال ورودی . ميگردد 
 است که در مواقع بازرسی آسانسور استفاده  mediumفعال شود سرعت انتخابی   S2 =3ورودی 
  با هم فعال شوند يا هيچ کدام فعال   S2  و  S1 و  S0اما اگر دو يا سه تا از وروديهای  ميگردد 

  . نشوند سرعت انتخابی مساوی صفر و توقف خواهد بود 
  
  
  
  
 

خروجی های ديجيتال است و مبدا هر رلهء خروجی را مشخص  مربوط به 11منوی 

  .می کند
  منو  پارامتر  توضيح

 Drive ok=No fault 1410 11.01 به عنوان 56و  57 کنتاکت های 
 Brake control 1412 11.02 به عنوان 54و 55 کنتاکت های 

 Run control 1414 11.03 به عنوان 52و 53کنتاکت های 
 Advanced door 1416 11.04 به عنوان 50و 51 کنتاکت های 

  
اينکه  برای مشخص کردن 58و 57 مشخص می کند که رلهء خروجی 11 از منوی 1410پارامتر

 55 تعيين می کند که رله خروجی 11 از منوی 1412پارامتر . درايو فالت ندارد استفاده می شود
  . مان می دهد مربوط به ترمز مکانيکی روی موتور است و به ترمز فر54و
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 برای فرمان دادن به 52و 53  نيز مشخص می کند که کنتاکت های 11 از منوی 1414پارامتر 
  .کنتاکتور اصلی بين موتور ودرايو بکار می رود
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 14منوی 
ابتدا پارامتر های .  اطالعات موتور را وارد کنيد و سپس اتوتيون انجام می شود14 در منوی

  .را از روی پالک موتور خوانده و به درايو بدهيد14.7 تا 14.1 در منوی 2012 تا 2000
اگر نياز به اتوتيون . کنيد تا پارامتر ها وارد حافظه درايو گرددEnter را 2020سپس پارامتر 

 اتوتيون گردان را 2022گردان است و موتور می تواند بدون بار و آزادانه بچرخد در پارامتر 
انتخاب 2024 امکان جدا شدن از بار ندارد اتوتيون ساکن را در پارامتر اگر هم موتور،. انتخاب کنيد

  . کنيدEnterو 
 قرار دارند 2072 تا 2050پس از انجام اتوتيون، ساير پارامتر های موتور که در پارامتر های 

  .محاسبه شده و به حافظه درايو داده می شود
 کنيد تا پارامتر های Enter را 2073متر پس از انجام اتوتيون، و در صورتی که خطا ندهد، پارا

  .اتوتيون وارد حافظه دائمی درايو گردد
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  منو  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
از روی پالک 

 v(  2000 14.1(ولتاژ نامی موتور  موتور

از روی پالک 
  A(  2002 14.2(جريان نامی موتور   موتور

از روی پالک 
  2004  14.3 (Rpm)سرعت موتور در بار نامی  موتور

از روی پالک 
  Hz(  2006  14.4(فرکانس ناتمی موتور  موتور

از روی پالک 
  14.5  2008  تعداد جفت قطب های موتور رموتو

از روی پالک 
  kw(  2010  14.6(توان نامی موتور  موتور
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از روی پالک 
  14.7  2012   موتورCos fi  موتور

Enter 14.8  2020  پارامترهای موتور به درايو منتقل گردد  
  14.9  2022  اتوتيون گردان  گر نياز بودا

Enter  14.10  2024  اتوتيون ساکن  
  14.11  2026  نوع اتوتيون از نظر سادگی يا پيشرفتگی 0

  
  منو  پارامتر  توضيح

 Ω(  2050 14.14(مقاومت اهمی استاتور
  dead time ) v(  2052  14.15جبران 

 v/A(  2054  14.16(جبران گراديان
 mH(  2056  14.17(تاتوراندوکتانس نشستی اس

 A(  2058  14.18(جريان مغناطيس کننده نامی
 A(  2060 14.19(مقدار اشباع مغناطيس

 Wb(  2062  14.20(فلوی نامی
 wb(  2064  14.21(فلوی اشباع

 14.22  2066  اولين نقطه منحنی مغناطيس کننده
  14.23  2068  دومين نقطه منحنی مغناطيس کننده

  14.24  2070  اطيس کنندهسومين نقطه منحنی مغن
  Ω(  2072  14.25(مقاومت اهمی رتور

Save 14.26  2078  کردن پارامترهای اتوتيون در حافظه درايو  
  

می توانيد کنتاکتور را با . برای انجام اتوتيون ، بايد کنتاکتور اصلی بين موتور ودرايو وصل باشد
همچنين . ی درايو و موتور، برقرار باشددست فشار دهيد تا در طول مدت اتوتيون، ارتباط بين خروج

  . وصل کنيد12 را بايد به ترمينال  است9 که در اين راهنما ترمينالEnableورودی 
 10 نيز به ترمينال های -safetymen و ترمينال 12 بايد به ترمينال +safetyEnهمچنين ترمينال 

 جدا 12 را از 9توانيد ترمينال  رسيد می %100بعد از اينکه مقدار اتوتيون به .  وصل گردد11و
 .در اين صورت اتوتيون انجام شده است.  ظاهر گرددDoneکنيد تا عبارت 
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  Functions =20منوی
ترمز با  (dcعملکرد ترمز .  چند تا از عملکرد های درايو را می توان تنظيم نمود20در منوی 

در اين بخش ...  در برابر اضافه بار، مقاومت ترمز وو پارامترهای حفاظت  )dcتزريق جريان 
  .قرار دارد

 بر 20.2.2Function را در3152 به موتور، پارامتر dcبرای فعال کردن ترمز با تزريق جريان 
  . قرار دهيد1روی 

  منو  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
1=enable فعال کردن ترمز با تزريق جريانdc 3150 20.2.1 
1=at stopد ترمز مdc 3152 20.2.2 

 dc 3154 20.2.3تاخير در اعمال جريان  0
1sec  مدت زمان تزريق جريانdc 3156 20.2.4 
 تزريق نسبت به حريان نامی dcمقدار جريان  %75

  موتور
3158 20.2.5 

  
  
  

  حفاظت موتور در برابر اضافه بار 
با . ت اضافه بار می باشد مربوط به حفاظFunction 20/3 در 3204 تا 3200پارامترهای 

مقدار اضافه بار موتور برحسب درصدی از جريان . ، حفاظت اضافه بار،فعال می شود3200پارامتر
 3204مدت مجاز برای اضافه بار نيز در پارامتر .  وارد می شود3202نامی موتور در پارامتر

  .وارد می شود
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  منو  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
On 20.3.1 3200  فه بارفعال کردن حفاظت اضا 
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  20.3.2 3202  درصد مجاز برای اضافه بار %150
8 sec 20.3.3 3204  مدت مجاز برای اضافه بار  

  
 Brake Resistor 

  . وارد کنيد3254 و 3252مقدار مقاومت اهمی مقاومت ترمز و توان آن را در پارامترهای 
   Function 20.4 منوی

  منو  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
 20.4.1 3250  ال کردن مقاومت ترمز خارجیفع 1

به توان درايو بستگی 
  دارد

 20.4.2 3252  مقاومت اهمی مقاومت ترمز

به توان درايو بستگی 
  دارد

 kw(  3254 20.4.3(توان مقاومت ترمز 
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  ساير درايوهای ساخت جفران
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