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راهنمای استفاده از درايو 

Gefran AGY-L    

  در يک تابلوی آسانسور
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  مقدمه
 يکی از درايو های ساخت شرکت جفران است که به منظور کاربرد در تابلوهای AGY-Lدرايو 

  . آسانسوری طراحی شده است

نصب و به کار گيری بخاطر ابعاد کمی که دارد ، در اغلب تابلوهای آسانسور و در فضاهای کم ، قابل 

 يک تابلوی  در راAGY-L يک درايو  بطور ساده  نحوه عملکرددر اين راهنما قصد داريم.  می باشد

 .  کنيمرسیآسانسور آزمايشی، بر

  

  سخت افزار
  .  خروجی قابل برنامه ريزی است4 و  قابل برنامه ريزی ورودی  ديجيتال8  دارای  ،AGY-Lدرايو 

، upيکی برای حرکت به سمت باال.  تعريف ميکنيم Enableتال را به عنوان يکی از ورودی های ديجي

ا از ورودی ها برای انتخاب  سرعت به کار گرفته  تسه و   downيکی برای حرکت به طرف پايين 

يکی از خروجی ها برای نشان دادن فالت درايو، يکی برای کنترل ترمز مکانيکی روی موتور و . ميشود

رل کنتاکتور های اصلی که بين خروجی درايو و سيم پيچهای موتور قرار ميگيرند ، ديگری برای کنت

 .  استفاده ميشود
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  نحوه کار با کی پد
  .  کليد  برای برنامه ريزی ميباشد 6 و LEDکی پد موجود روی درايو ، دارای يک صفحه 

  . خارج شدن از منو ها اسفاده ميشود برای وارد شدن به منوهای پارامترها و همچنين برای Prgاز کليد 

،  در حافظه موقتی  کردن مقدار پارامترSave برای وارد شدن به  پارامترها و برای  Enterکليد 

  .مورد استفاده قرار ميگيرد

و کم و زياد ) حرکت بين پارامترها(از کليدهای جهت باال و جهت پايين نيز برای حرکت  بين منوها 

  . رها  بهره ميگيريمنمودن مقدار پارامت

 نيز وجود دارد که برای فرمان دادن به موتور Stop  قرمز رنگ و يک کليد start  سبز رنگيک کليد

  .  قرار دارد قابل استفاده است1 بر روی P.000در حالتی که پارامتر 
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جهت باال يا با کليدهای .  ظاهر ميگرددd.000 و پارامتر d را فشار دهيد ابتدا منوی Prgوقتی کليد 

  . پايين  حرکت کنيد  تا به پارامتر مورد نظر خودتان برسيد 

  . مقدار پارامتر ظاهرمی شود ,  را فشار دهيد  Enterحاال کليد 

 را بزنيد تا مقدار Enterدوباره . با کليدهای جهت باال و پايين ميتوانيد مقدار پارامتر را کم و زياد کنيد 

  . را بزنيد تا خارج گرددPrg تغيير دهيد کليد  نميخواهيد مقدار پارامتر رااگر .  گردد  save پارامتر

در مورد درايوهای جفران ، يک نکته مهم را در ذهن داشته باشيد که اگر پارامترهای درايو را تغيير 

 مقدار اين پارامتر ، در حافظه اصلی باز ديهرا هم برای هر پارامتر فشار د Enterداديد و حتی کليد 

 را در انتهای کار و قبل از اينکه برق درايو قطع گردد C.000 پارامتر  بايد.  د  ش نخواهد saveدرايو

  .  خواهد شد saveدر اين صورت مقدار تغييرات ، در حافظه دائمی درايو . يکبار اجرا کنيد 

  

   

  بازگشت به تنظيملت کارخانه 
اگر به هر دليل . به مقادير کارخانه است مربوط به تغيير پارامترهای درايو،  C.002پارامتر

 ، ميتوان  پارامترهای درايو دچار تغييرات ناخواسته شد مثًال افراد نا آشنا ، درايو را دستکاری کنند

  .  به مقادير کارخانه بازگرداند و از نو درايو را تنظيم کرد C.002پارامترهای درايو را به وسيله فرمان 

مقدار آن .  ظاهر ميشودoffعبارت .  را بزنيدEnter  و را پيدا کنيدC.002ر وارد منو ها شويد پارامت

  . باز نشانی گردد( default) کنيد تا کل پارامترها به مقادير پيش فرضEnterتغيير دهيد و    doرا به 
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  منوهای اصلی  پارامترها 
ال جدول زير نام هر گروه و   در چندين گروه اصلی دسته بندی شده است ريAGY-Lپارامترهای درايو 

 .نوع پارامترهای هر گروه را توضيح ميدهد

گروه   توضيح

  پارامترها

 dگروه   در حال کار....  ولتاژ و جريان و ولتاژ و سرعت و  متغيرهای نمايش مقادير

 sگروه    مقادير پارامترهای موتور و کنترل ترمز سرعت و شتاب– startupپارامترهای مربوط به 

 Iگروه  ...ف ورودی ها و خروجی های آنالوگ و ديجيتال و تعري

 Fگروه   تعريف سرعت و شتاب

 فرکانس کرير – مقاومت ترمز – v/f نوع منحنی - مد کنترلی- مرجع سرعت-مجمع فرمان درايو

  ...و 

 Pگروه 

PID  گروهA 

Commands – فرمان های saveگروه   و بازگشت به  تنظيمات کارخانه و اتوتيون C 

  

به . و در ساير گروه ها نيز موجود ميباشد.  برای تنظيم سريع درايو بکار ميرودSپارامترهای گروه 

 يا استارت  S ميتوانيد وارد گروه . در اختيار شما قرار دارد , عبارت ديگر دو روش برای تنظيم درايو 

 را تنظيم نکنيد و ساير منوها  S ه پارامترهای درايو را تنظيم نماييد  و يا گرو, آپ شويد و خيلی سريع 

  . را  به منظور تنظيم دقيق درايو بکار بگيريد 
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 dمنوی گروه 
 ولتاژو جريان و  متغيرهای  و مقادير  در اين گروه جای گرفته اند d.999 تا d.000پارامترهای 

رايو در حال کار وقتی د. مربوط به درايو را نمايش می دهند... فرکانس و سرعت و گشتاور و توان و 

 مقدار جريان  d.000 مقدار فرکانس خروجی درايو و  d.000است بطور مثال ميتوان در پارامتر

  . جدول زير چندتا از پارامترهای اين گروه را معرفی ميکند. را مشاهده نمود.... خروجی درايو و 

  پارامتر  توضيح

 d.000  فرکانس خروجی درايو

  d.001  فرکانس مرجع  درايو

  d.002   خروجی درايو RMSجريان 

  d.003   خروجی درايو RMSولتاژ 

  dc d.004ولتاژ باس 

Kwقدرت خروجی درايو   d.006 

  d.007   سرعت موتور-سرعت خروجی درايو

 d.050   سينک درايوتدمای هي

 d.301  فرکانس موتور –فرکانس انکودر 

 d.302  سرعت انکودر

  

 

 ميتوانيد وضعيت ترمينال های ورودی و خروجی را  d.150   وd.100 پارامترهای  درهمچنين

  . مشاهده کنيد

 saeeddrive.blogsky.com   ,    farsidrive.mihanblog.com     راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو      



 تعميرات انواع درايو     Farsidrive.blogsky.com                         مهندس محمديان              09132211861

  

  

   start upمنوی 
پارامترهای اوليه و اساسی درايو که عملکرد کلی درايو را در زمان کار مشخص ميکند توسط پارامتر 

  . د دارد در ساير منوها  نيز وجو,  پارامترهای اين گروه  . معرفی ميگردد Start up يا    Sگروه 

  . شود  وارد ميتواندهمچنين پارامترهای موتور نيز در اين بخش

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

 v(  S.000(نامی شبکه برق ولتاژ  400

  Hz(  S.001(فرکانس نامی شبکه برق  50

  v(  S.100(ولتاژ نامی موتور  از روی پالک موتور

  Hz(  S.101(فرکانس نامی موتور  از روی پالک موتور

  In(  S.150( جريان نامی موتور A  ز روی پالک موتورا

  S.151   قطب های موتورجفتتعداد   از روی پالک موتور

  S.152   موتور Cos fi  از روی پالک موتور

 S.153  مقاومت اهمی استاتورر  .توسط اتوتيون اندازه گيری ميشود

Do  اندازه گيری مقاومت استاتور–اتوتيون  S. 170 

 

  do را روی S.170بعد پارامتر ) از روی پالک  موتور. (ترهای موتور را به درايو بدهيدابتدا پارام

  .  را محاسبه کندS.153تا مقاومت اهمی استاتور در . قرار دهيد
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  .تنظيم گردد ,  در جدول زير پارامترهای مرتبط با سرعت

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

1  m/s  حداکثر سرعت کابين  s.180  

  s. 200  عت صفرسر  0

50 Hz   سرعت –سرعت يک Fast s.201  

5 Hz   سرعت کم پياده روی-2سرعت   s.202  

  s.203  3سرعت   0

10 Hz   سرعت بازرسی4سرعت    s.204  

  s.205  5سرعت   0

 s.206  6سرعت   0

 s.207  7سرعت   0

2 Hz   برای استارت نرم اوليه سرعت خيلی کم- 

  .شود مقدار دهی s.253مدت زمان آن در 

s.220 

 در جدول زير ديده  DI5 ، DI6 و DI4 انتخاب سرعت و رابط بين سرعت ها و ورودی های نحوه

  را برای سرعت کم  DI5 را برای  سرعت تند  و  ورودی  DI4ورودی  ,  طبق جدول زير .ميشود

  .  را نيز برای انتخاب سرعت بازرسی بکار بگيريد  DI6پياده روی و ورودی 

  سرعت  DI6ترمينال  DI5ترمينال  DI4ترمينال 

  سرعت صفر  0  0 0

  سرعت يک  0 0  1

 2سرعت   0 1  0

 3سرعت   0  1  1

 4سرعت   1  0  0

 5سرعت   1  0  1

 6سرعت   1  1  0

 7سرعت  1 1 1
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  .  را نشان ميدهد در حالت نرمالر شتاباديجدول زير مق

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

0.5 Jerk acc ini 1 s.230  

  Acc s.231شتاب اصلی مثبت   0.6

1.4  Jerk acc end 1  s.232  

1.4  Jerk dec ini 1  s.233  

 Dec  s.234شتاب اصلی منفی   0.6

1.0  Jerk dec end1  s.235  

  

 را نشان ميدهد ) رويزيون ( جدول زير نيز مقادير شتاب در حالت بازرسی 

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

0.5 Jerk acc ini 2 s.240  

  s.241   در بازرسیAccشتاب اصلی مثبت   0.6

1.4  Jerk acc end 2  s.242  

1.4  Jerk dec ini 2  s.243  

 s.244   در بازرسیDecشتاب اصلی منفی   0.6

1.0  Jerk dec end 2  s.255  
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  .  را نشان ميدهدdcاصلی و ترمز مکانيکی و ترمز جدول زير زمان بندی های مربوط به کنتاکتور 

  پارامتر  توضيح  ددتنظيم گر

 s.250  تاخير در بسته شدن کنتاکتور اصلی در استارت 0

  s.251  مدت زمان الزم برای مغناطيسه شدن  0.5

  s.252  )ثانيه(تاخير در باز شدن ترمز مکانيکی   0.2

مدت زمان حرکت با سرعت خيلی کم در ابتدای   0.5

  استارت

s.253  

  s.254   در توقفdcمدت زمان تزريق جريان   1

  s.255  تاخير در بسته شدن ترمز مکانيکی در توقف  0.2

  s.256  تاخير در باز شدن کنتاکتور اصلی در توقف  0.5

  

  . را مشخص ميکند...  تزريقی و dcجدول زير ، نوع توقف و مقدار جريان 

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

 dc s.260با تزريق جريان  = نوع توقف موتور 0

  s.300   بصورت دستیجبران گشتاور  %3

  s.301  جبران گشتاور به صورت اتوماتيک  0

  s.310  جبران لغزش موتور  %100

 s.320   برای ترمز dcمقدار جريان تزريقی   %75

  

 و dc=1  جريانتوقف بدون اعمال.  که مربوط به نوع توقف است  دو گزينه داريم S.260 در پارامتر 

   dc=0توقف به وسيله تزريق جريان 

s.320  نيز مقدار جريان تزريقیdcمز در زمان توقف را مشخص می نمايد ، مقدار اين ر برای ت

  .  درصدی از جريان نامی موتور خواهد بود ,جريان
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  مد کنترلی درايو
 است و  S.400=0اگر از انکودر استفاده نميکنيد .  مد کنترلی درايو را  معين ميکندS.400پارامتر 

  S.400 = 1  تعريف شود closed Loopده شود و کنترل درايو به صورت اگر از انکودر استفا

  . تنظيم گردد

Saveکردن پارامترها   
 کنيد ميتوانيد از  save ميخواهيد که پارامترهايی را که تا حاال تغيير داده شده Sاگر در انتهای گروه 

ذکر است که اگر پارامترهای قابل  .  قرار دهيد do استفاده کرده و آن را بر روی S.901پارامتر 

  نماييد به محض اينکه  save که بر روی کی پد قرار دارد Enterدرايوهای جفران را توسط کليد 

پس بايد با . تغذيه درايو را قطع کنيد پارامترهايی که تغيير داده ايد به مقدار قبلی خودشان خواهند رفت 

  .  کنيد saveر حافظه ی دائمی درايو   مقادير را دC.000 يا فرمان S.901استفاده از 
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   Iپارامترهای گروه 
  . در اين بخش پيگيری شود... تعريف ورودی های درايو، خروجی ها و 

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

 I.000  . انتخاب شود Enable به عنوان DI1ترمينال ورودی ديجيتال  2

  I.001  .تعيين گردد د يا راست گرup به عنوان فرمان  DI2ترمينال   3

  I.002  . يا چپگرد معين شود down به عنوان فرمان DI3ترمينال   4

  I.003   تعيين گردد  1ورودی انتخاب سرعت  به عنوان  DI4ترمينال   5

  I.004    تعيين گردد2ورودی انتخاب سرعت به عنوان  DI5ترمينال   6

 I.005  کار رود به  3 به عنوان ورودی انتخاب سرعت  DI6ترمينال   7

  

 و عملکرد هر کدام  پيکربندی می شود I.005   تا I.000 در پارامترهای DI6 تا  DI1ورودی های 

  .  استفاده شود I.103 تا I.100برای تنظيم خروجی ها نيز پارامترهای . مشخص ميگردد

  

  پارامتر  تنظيم شود تنظيم شود

عنوان ترانزيستور برای کنترل کنتاکتور اصلی  به  34  و16 ترمينال های D01خروجی ديجيتال  51

  .بکار رود

I.100 

 I.102  . برای کنترل ترمز مکانيکی روی موتور استفاده شود  19 و18 ترمينال های  D03خروجی   54

 I.103   . برای اعالم خطا نداشتن درايو استفاده گردد 2  و1 ترمينال های D04خروجی   2

 

در اين پروژه چون از انکودر . ردن استفاده از انکودر بکار می رود برای فعال ک I.500پارامتر 

  . استفاده نميشود مقدار اين پارامتر روی صفر باقی بماند
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 . جدول زير ، چند پارامتر مرتبط با انکودر را نشان ميدهد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود 

0=Disable فعال کردن انکودر  I.500  

  I.501  ر هر دور چرخشتعداد پالس انکودر د  1024

1=A+B   تعداد کانال های انکودرA يا A+B  I.502  

  I.503  چند برابر کردن تعداد پالس ها  1

4 m/sec   مدت زمانupdate کردن ورودی انکودر I.504  

0=5.2v  ولتاژ تغذيه انکودر  I.505 

0=Disable  فعال کردن خطای انکودر  I.506 
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  Fپارامترهای گروه 
  .های مرتبط با سرعت و شتاب در اين بخش نيز پيگيری ميگرددپارامتر

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

 F.100  سرعت صفر 0

50 Hz   سرعت سريع –سرعت يک )Fast(  F.101  

5 Hz   سرعت کند –سرعت دو )slow (  F.102  

  F.103 0   -سرعت سه  0

10 Hz  سرعت بازرسی-سرعت چهار   F.104  

0  F.114                               تا        F.105  

2Hz فرکانس کم اوليه در زمان استارت برای حرکت نرم  F.116 

 Acc  F.201 – 1شتاب اصلی مثبت  0.6

 Dec  F.202 -1شتاب اصلی منفی  0.6

 F.250  شکلSفعال کردن رمپ به صورت  1

  

  در حالت نرمال ساير پرامترهای مربوط به شتاب حرکت

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

1.0 Jerk Acc ini 1  F.251 

1.4  Jerk Acc end 1  F.252  

1.4  Jerk Dec ini 1  F.253  

1.0  Jerk  Dec end 1 F.254  
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   Pپارامترهای گروه 
 و تنظيماتی در مورد V/fمرجع فرمان درايو ، مرجع تعيين سرعت ، مد کنترلی درايو ، نوع منحنی 

جدول زير ، چند تا از .  و فرکانس سوئيچينگ درايو در اين بخش تنظيم ميگردد مقاومت ترمز

  . پارامترهای اين گروه را نشان ميدهد

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

 P.000  )کی پد غير فعال  (فرمان حرکت درايو از کجا صادر گردد 0

1= allowed  حرکت موتور در جهت عکس ، مجاز است يا نه؟  P.002  

  P.003  . روی کی پد غير فعال شودRunليد ک  1

0=open loop حلقه باز يا حلقه بسته-مد کنترلی درايو   P.010  

  P.020  ولتاژ اصلی ورودی به درايو 400

 P.021  فرکانس برق ورودی به درايو 50
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  پارامترهای مرتبط با موتور
  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

 A(  P.040(نامی موتور جريان   از روی پالک موتور

  P.041   قطب های موتورجفتتعداد   از روی پالک موتور

  P.042   موتورCos fi  از روی پالک موتور

  P.043  مقاومت اهمی استاتور  توسط اتوتيون مححاسبه ميگردد

1= cooling fan نوع خنک شوندگی موتور  P.044  

  P.045  ثابت گرمايی موتور  30

  

  .  جدول زير تعيين می شود ط پارامترهای  نيز توس  v/ f منحنی

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

1= Linear  نوع منحنیV/ f P.060  

 P.061  ولتاژ نامی موتور  380

  P.062  فرکانس نامی موتور  50

  P.063    ولتاژ- v/fنقطه ميانی منحنی   190

  P.064   فرکانس-v/fنقطه ميانی منحنی   25

 P.080  مجازحداکثر فرکانس خروجی   60

 P.081  حداقل فرکانس  0
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 برخی پارامترهای  حفاظتی درايو

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

2=alarm عملکرد درايو در زمان اضافه گشتاور  P.240 

  P.241  محدودکردن جريان برای خطای اضافه گشتاور  %110

0.1 sec  مدت زمان مجاز برای اعالم خطای اضافه گشتاور  P.243  

  P.260  ل کردن خطای اضافه بارفعا  1
  P.281  )اهم(مقاومت اهمی مقاومت ترمز بستگی به توان درايو دارد
  Kw(  P.282(قدرت مقاومت ترمز بستگی به توان درايو دارد

  P.300   برای توقفdcمقدار جريان دهی تزريقی   %75

  P.380  تعداد ريست اتوماتيک فالت  2

  P.382  تاخير در ريست اتوماتيک  2

  P.410  فعال کردن خطای قطع فاز  1

10 kHz  فرکانس کرير  P.500  

3= High  سطح دسترسی به پارامترها  P.998  
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 Aپارامترهای گروه 
 پارامترهايی مرتبط با ترمز و کنتاکتور اصلی 

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

 A.080  تاخير در بسته شدن کنتاکتور اصلی در استارت 0

  A.081   نياز برای مغناطيسه شدنمدت زمان مورد  0.5

  A.082  تاخير در باز شدن ترمز مکانيکی در استارت  0.2

  A.083  مدت زمان حرکت با سرعت بسيار کم در ابتدا  0.5

1 sec  مدت زمان تزريق جريانdcبرای ترمز در توقف   A.084  

  A.085  تاخير در بسته شدن ترمز مکانيکی در توقف  0.2

  A.086  دن کنتاکتور اصلی در توقف شبازتاخير در   0.5

  A.087  درصد جريان برای آزمايش قطع فاز خروجی %5

1 m/s حداکثر سرعت کابين  A.090  

  A.220   در زمان توقفdcفعال کردن ترمز  0
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 Cپارامترهای گروه 
ول مهم ترين پارامترهای اين گروه در جد.  جای داده اندC ها را در گروه command دستورات يا 

  زير توضيح داده ميشود

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

do Save  دائمی  کردن پارامترها در حافظه   C.000  

Do  بازگشت به تنظيمات کارخانه  C.002  

Do  پاک کردن جدول خطاهای درايو  C.020  

Do   اتوتيون نمودن درايو و موتور پس از وارد کردن پارامترهای

  موتور

C.100 

 

 کردن داده  save  برای C.000مامی پارامترهای درايو را تنظيم نموديد حتمًا از فرمان پس از اينکه ت

 قطع و وصل شود، داده ها از   استفاده کنيد، در غير اين صورت اگر تغذيه درايو در حافظه دايمیها

  . دست می رود

  

  

 saeeddrive.blogsky.com   ,    farsidrive.mihanblog.com     راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو      



 تعميرات انواع درايو     Farsidrive.blogsky.com                         مهندس محمديان              09132211861

  

  

  دن درايونمواتوتيون 
 قرار  1  را رویI.000  سپس .تنظيم کنيد 1 روی  راP.000برای اتوتيون نمودن درايو، بايد پارامتر 

  .دهيد

I.001 تنظيم کنيد حاال  1 را بر روی C.100روی  کی پد ، عبارت .  را اجرا کنيد Tune ظاهر می 

.   ديده شود  پد  روی صفحه کیrun  روی کی پد را فشار دهيد تا عبارت  استارتکليد . شود

 و ارتباط بين موتور و درايو بر قرار شود بايد در اين زمان بسته کنتاکتورهای اصلی بين درايو و موتور

 P.000  پارامترهای  .  به درستی انجام شده است  که ظاهر شود يعنی اتوتيون done عبارت . گردد 

 . را به مقادير قبلی برگردانيدI.001 و  I.000 و 

ی موتور را وارد نموديد پارامتر پس از اينکه پارامترها. روش ساده تر برای اتوتين وجود دارد 

S.170   را  do  کنيد و کليد  E  از طريق تابلوی آسانسور با استفاده از کليدهای .   را فشار دهيد

فرمان حرکت دهيد در اين حالت کنتاکتورهای خروجی , به طرف باال يا پايين , رويزيون داخل تابلو 

اين حرکت را ادامه دهيد تا .  ظاهر ميگردد  Runت درايو ميچسبد و و بر روی مونيتور درايو عبار

  . انجام شده است , اتوتيون . فرمان حرکت را قطع کنيد .   را مشاهده نماييد  doneعبارت 
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  مهندس محمديان 

09132211861  

  تعمير انواع درايو در اصفهان 

  قبول سفارش تعمير از سراسر ايران

  ای فارسی انواع درايوراهنم

Farsidrive.blogsky.com  
Saeeddrive.blogsky.com 
Farsidrive.mihanblog.com 
Drive-inverter-home.mihanblog.com 
Farsidrive.parsiblog.com 
Farsidrive.avablog.ir 
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