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 مقدمه

 مقدمه

 

سواهشککمندیک که  ،XIMA کن رل دور موتور القایی با تشکک ر از نسککت ان خاا دککما در سرید د کک  ا  

از سدمات گاران ی ایت  سطر،ضکککمت نصکککعی  کککری  و کک تا مطالعه نمایید دقتبهمطالب ایت دف رچه را 

با توجه به تخصصی بودن اصطالنات و مفاهیک ایت صنعت،تمامی  عی ما بر  دوید. مندبهر نیز  دکرکت

ادی که دارای کم ریت اطالعات در تر ایت دف رچه برای افرایت بود  ا کت تا با ا  فاد  از مفاهیک  اد 

تا ند  همچنیتاندازی درایوهای موتور القائی هسکک ند نیز مورد ا کک فاد  قرار گیرد. مورد نصککب و را 

ا ت تا کاربران از اصالنات تخصصی  دکد داد ام ان، معادل ان لیسکی مطالب و اارام رهای مهک قرار 

مش رک در اس یار کاربر و درکت بادد. توجه کنید که  منععی نمائی را به ز صورت نیا در ومطل  گردند 

 مفید نخواهد بود. غیرم خصصو  زبانغیرفار یایت ععارات برای دخص 

دگان ایرانی طرانی و افزاری صککنع  ران و تولیدکننافزاری و نرمبر معنای نیاز  ککخت XIMA د کک  ا  

نیت سدمات اس از فروش  ککری  و اندازی و همچران ی نصککب و را دککد  ا ککت، قیمت منا ککب، بهینه

 ها داد ه ا ت.توجه ساصی به آن زیماباصرفه، ازجمله مواردی ا ت که درکت 

هیک ارتقا د روزروزبهکنند  مح رم ب وانیک  طح کیفی محصوالت سود را امیدواریک با کمک دکما مصر 

ا ککک قعال کرد  و ایشکککاای  بابت آن تشککک ر  و در ایت را ککک ا از هرگونه ایشکککنهاد و ان قاد  کککازند 

 نماییک.می

داد ه و برای نصعی  دمارا ؤاالت  گویی بهآمادگی اا خ هموار  اس از فروش دکرکت، مرکز سدمات 

توانید از کمک مشاوریت م خصص ما بدون هیچ تر و همچنیت رف  اد االت ان مالی، میرانت تر، کری 

 العات بیش ر به آدرس این رن ی  ایت مراجعه نمایید:ای ا  فاد  کنید. برای اطهزینه

www.xima.ir 
توجه دادککک ه بادکککید که سسکککارات مالی و جانی نادکککی از هرگونه ادککک عا  ان مالی در نصکککب، به عهد  

 کنند  سواهد بود.مصر 
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 د   ا  همرا  لوازم

 لوازم همرا  د   ا 

 کاتالوگ د   ا  -

 هاعدد یدک( برای بس ت درا ترمینال 2عدد ایچ کوچک ) 4 -

 عدد یدک( برای نصب د   ا  درون تابلو 2) 4عدد وادر و ایچ  6 -

 ویژ   وراخ کردن محل نصب د   ا  دابلون -

 فرمان هایترمینالکوچک برای باز و بست  گود یایچآچار  -

 

 ترمز

 توان/مقاومت

 فیوز
جریان 

 ورودی

 جریان

 نامی

 ول اژ

 فاز

 مدل  ایز توان موتور

OHM/ Watt 

 

A A A PH/V Kw/Hp A-B-C XIMAP100XYYY-Ph 

30~50/40 8 5 2 1/220 0.4/0.5 A XIMAP100A004-1 

30~100/75 16 10 4 1/220 0.75/1 A XIMAP100A008-1 

30~80/150 25 13 5 1/220 1.1/1.5 A XIMAP100A011-1 

30~60/200 32 18 7 1/220 1.5/2 B XIMAP100B015-1 

30~40/250 40 24 9 1/220 2.2/3 B XIMAP100B022-1 

30~60/350 50 32 12 1/220 3/4 B XIMAP100B030-1 

50~220/150 8 3.5 2 3/380 0.75/1 B XIMAP100B008-3 

50~220/150 16 6.5 4 3/380 1.5/2 B XIMAP100B015-3 

50~180/250 16 8 5 3/380 2.2/3 B XIMAP100B022-3 

50~120/300 16 10 7 3/380 3/ 4 B XIMAP100B030-3 

50~100/400 25 14 8.5 3/380 4/5.5 B XIMAP100B040-3 

50~80/600 32 18 12 3/380 5.5/7.5 B XIMAP100B055-3 

50~80/600 32 18 12 3/380 5.5/7.5 C XIMAP100C055-3 

50~120/800 40 24 18 3/380 7.5/10 C XIMAP100C075-3 
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 د   ا  همرا  لوازم

  و برای  دککد داد برای برگشککت انرژی  11با توجه به ضککریب   ،1-1توان مقاومت ترمز در جدول

ان خاا  ترهایی با ضکریب بیش ر برگشت انرژی، باید توان مقاومت ترمز به همان نسعت بزرگ کیسک ک

 کند.دود، ولی محدود  مقاومت تغییری نمی

 ا ت. دد تعریف دور(  1611قطب ) 4ندارد جریان ورودی د   ا  در بار نامی برای موتور ا  ا 

 توانید از  ککلف کاه  هارمونیک ا کک فاد  نمایید. برای برای کاه  مقدار مؤثر جریان ورودی می

 مراجعه نمایید. «هاان خاا»اطالعات بیش ر به بخ  

 
 

 XIMA(0.4 – 11 Kw) جدول مشخصات فنی

 

<10A Inrush Current 0 – 600.0 Hz Output Frequency Range 
To phase, 

Ground, +Bus, -
Bus 

Phase Short 
circuit protection 

0.001 Hz(0.1Hz 
display) 

Frequency resoulution 

150% 
Maximum 

Starting torque 
2.0 – 10.0 KHz PWM Frequency 

DC Brake, 
Dynamic Brake 

Brake Space vector PWM modulation 

380V(1PH) / 
700V(3PH) 

Voltage limit 
threshold (if 

enabled) 
>11bit PWM resolution 

370V(1PH) / 690 
V (3PH) 

Brake ON Voltage 12bit / 4Msps ADC resolution 

365V(1PH) / 680 
V (3PH) 

Brake OFF 
Voltage 

32bit Motor 
control 

DSP 

400V(1PH) / 720 
V (3PH) 

Over Voltage 
fault 

1000Hz 
Control sampling 

Frequency 

Adjustable 
Current limit 

threshold 
47 – 63 Hz Input Frequency 

2 x Drive rated 
Current 

Over Current 
threshold 

200-260(1PH) / 
330-460(3PH) 

Input Voltage 

14.3Kohm 
Analog Voltage 

Input impedance 
0 – Input Voltage Output Voltage 

150ohm 
Analog Current 

Input impedance 
>98% Efficiency(PF=1,Vout=Vin) 

9.5Kohm 
Digital Input 
impedance 

12 – 14V 12V output Voltage 

  
5ohm(PTC 
protected) 

12V supply output 
impedance 

 Xima: مشخصات فنی درایو 1 -2جدول 

50~160/1200 50 36 24 3/380 11/15 C XIMAP100C110-3 
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 ایمنی ن ات

IP   وزن

(gr) 

t 

(mm) 
H1 

(mm) 
W1 
(mm) 

D (mm) H 
(mm) 

W 

(mm) 
 مدل د   ا 

20 1600> 11.5 144.0 84.0 139.5 155 95 XIMA-A 

20 2200 
> 

11.5 194.5 91.5 160 206 103 XIMA-B 

20 3600 
> 

11.5 282.5 117.5 178.0 293 128 XIMA-C 

 

 XIMA(0.4 Kw – 11 Kw) فیزی ی : مشخصات 1 -3جدول 
 

 
 : ابعاد فیزی ی د   ا 1-1د ل 

 ن ات ایمنی

o ن ات عمومی 

ی تر و کارکردمری طوالنیرعایت ن ات ایمنی عالو  بر رف  سطرات ان مالی در هن ام نصکب و ا  فاد ، ع

تر را برای د کککک  کا  رقک سواهکد زد. عدم توجه به ایت ن ات عالو  بر سطرات ان مالی جانی یا کک وقفکه

ان ی د   ا  نیز سواهد دد.توجه داد ه بادید که نصب و تنظیک ایت د   ا  نیاز مالی، باعث ابطال گار

 وجه مجاز به نصب و تنظیک د   ا  نیس ند وهیچدادک ه و کارکنان غیرم خصص به به تجربه و تخصکص

 کنند  ا ت.عهد  مصر  بر و مادی مربوطه سسارات جانی

o برق ورودی/سروجی 

ولت( بود  و بسیار سطرناک  381یا  221کن رل دور، دارای ول اژ باال )برق ورودی و سروجی در  یس ک 

ها ن ماً برق ورودی د   ا  را قط  کنید و تمامی مرانل را اندازی ایت  یس کا ت. هن ام نصب و را 

 .اجرا کنید «نصب ال  ری ی» بخ طعق راهنمای نصب در 

o  و ایمنی یس ک م انی ی 

أ تواند منشککدور موتور، اصککوالً قسککم ی از یک  ککیسکک ک م انی ی م حرک ا ککت که می  ککیسکک ک کن رل

سطراتی برای کارکنان بادککد. طرانی صکککحیح  کککیسککک ک م انی ی و  کککایر موارد هم ی در تأمیت امنیت 
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 ایمنی ن ات

 واق کارکنان نق  بسککککزایی دارند. ا کککک فاد  از کلیدهای نفا  ی برای قط  کردن برق د کککک  ا  در م

 ا ت. اضطراری و یا نصب ترمز م انی ی برای موتور، در بعضی از کاربردها الزامی

o  ی وزآت 

ا ککت و به همیت ساطر ن ماً باید درون تابلوی   ککوزی ککیسکک ک کن رل دور، یک قطعه در معرش آت 

منا کب و دارای ا ک انداردهای مربوب به نریق قرار داد  دکود. هرگونه سسارت نادی از آت  گرف ت 

تنها سسککارات مربوب به د کک  ا  کن رل دور که منشککأ آن سود کنند  ا ککت و د کک  ا  بر عهد  مصککر 

و ن ی اگر آت  گرف ت د   ا  )ن ی در اثر مش الت  مشمول سدمات گاران ی سواهد بود د   ا  بادد،

به  یس می غیر از د   ا  دود، سارج از مسئولیت   کوزی و سسکارتفنی سود د ک  ا ( منجر به آت 

 درکت سواهد بود.

o فیوز و مدارات محافظ 

ی اتا ت و هرگونه کوتاهی در نصب چنیت قطع   فاد  از فیوز و مدار محافظ در ورودی د   ا  اجعاریا

دکککود. برای ان خاا د ککک  ا  را از گاران ی سارج کرد  و باعث افزای  ریسکککک سطرات جانی و مادی می

 مراجعه نمایید. 1 -1جدول به  در ت مدار محافظ
 

o بارمحدود  اضافه 

 که ایت جریان بی  ازو درصککورتیدر نالت نرمال باید جریان موتور کم ر از جریان نامی اینورتر بادککد 

دود و بس ه به وارد می Overloadبار یا نامی اینورتر بادکد، د ک  ا  به فاز اضافه جریان درصکد 111

 بار اتفاق اف اد  و  یس ک نیاز به ریست کردن دارد.سطای اضافه زمانیمدتبار، اس از مقدار اضافه

نالت کار نرمال با جریان کم ر و مسککاوی جریان نامی بود   بار در نال ی رخ دهد که موتور دراگر اضککافه

اندازی موتور رخ بار در اب دای را بار کم ر از زمانی سواهد بود که اضافهزمان سطای اضافهمدت ا کت،

 نمایید.ایت زمان را مشاهد  می 2 -1دهد. در جدول 

  بادد، د   ا  بدون تأسیر سطای درصد جریان نامی د   ا 211که جریان موتور بی  از  کهدرصورتی

 اضافه جریان سواهد داد.

 

بار از نالت زمان سطای اضافهمدت

 ثانیه() نامیبار 

Time(From 100% load) 

بار از زمان سطای اضافهمدت

 ثانیه() اندازی  ردرا 
Time(From cold) 

جریان سروجی به 

 جریان نامی

Overload 
80 190 115% 

50 140 120% 
30 100 130% 
15 60 150% 
10 40 170% 

 باراضافهبرای د   ا  در سطای  تحملقابل هایزمان: 2 -1جدول 

 بادد، د   ا  سطای که توان م و ط موتور در مدت طوالنی بی  از توان نامی د   ا توجه:درصورتی

زیت تر جای سواهد داد بدیت معنی که باید د   ا  اینورتر با یک توان بزرگ کک بودن توان د   ا  را

دود. در ایت نالت اگر د   ا  دچار مش ل دود مشمول گاران ی نخواهد بود. توجه کنید که تمامی 
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 د   ا  نصب

دد  اارام رها اعک از سطاها و م و ط و ماکزیمک دما و جریان و ول اژ و غیر  درون نافظه د   ا  ذسیر 

 گیرند.رای اع عار گاران ی مورد ارزیابی قرار میو ب

 نصب د   ا 

o محل نصب 

تریت عوامل سرابی د کک  ا  کن رل دور موتور، رعایت ن ردن اصککول مربوطه در محل نصککب ی ی از مهک

 تواند باعث ابطال گاران ی نیز بشود.د   ا  ا ت که در مواردی می

عی تهویه منا کک دککود و ایت تابلو باید اندارد فلزی نصککبدر درون تابلو برق ا کک  د کک  ا  باید ن ماً -

 داد ه بادد.

در صورت بس ه بودن تابلو یا عدم وجود تهویه منا ب، عالو  بر ان مال رخ دادن سطای اضافه دما، عمر 

 کاه  میابد. فراوانطور د   ا  نیز به

 باید ن ماً در فضای  راودید  بادد. موردنظرتابلوی  -

 ککان یم ر با بدنه  11 ککان یم ر و از اطرا   11  ککان یم ر و از باال 11د از نداقل از کف د کک  ا  بای -

نال مسککیر ورود هوای تاز  و سروج هوای گرم برای تابلو مهیا دککد  تابلو فاصککله دادکک ه بادککد و درعیت

 )از ااییت تابلو به  مت باال( بادد.

 

 
 : فاصله مجاز برای نصب فیزی ی3-1د ل 

 

ا کککت و  الزامی گردوغعارهای آلود  و ار در محل ویژ بهدر ورودی هوای تابلو  فیل ر هواا ککک فاد  از  -

 درون د   ا ، باعث ابطال گاران ی سواهد بود. غعار و گرد ازندبی وجود 

تواند سسککارات زیادی را به د کک  ا  وارد کند و مثل دککعنک( می) مسکک قیک و م راکک رطوبتهرگونه  - 

 مشمول گاران ی تعویض و تعمیر نیز نخواهد بود. طععاً
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 د   ا  نصب

های مرطوا و جاهایی که ان مال وجود سصککود در زمسکک ان و محیطا کک فاد  از هی ر در درون تابلو به

های جویی چشم یری در هزینهباعث صرفه درازمدتا ت و در  دعنک بر روی  طوح وجود دارد الزامی

  ی سواهد دد.های ال  رونین هداری و تعمیر د   ا 

درجه به  51تا  41گراد بادککد و از دمای درجه  ککان ی 50+تا  -10باید در محدود   دمای محل نصککب -

درصکد از توان نامی باید کا  ه دود. دماهای سارج از ایت محدود  عالو   2گراد، ازای هر درجه  کان ی

 باعث ابطال گاران ی نیز سواهد دد. بر کاه  تصاعدی عمر د   ا ،

دکککود به همیت تر بودن محیط، نصکککف میدرجه گرم 11های طعقه قدرت د ککک  ا  به ازای هر مر سازنع

تری نیاز به د در مدت کوتا کننار میهکایی ککه در محیط سیلی گرم و یکا تحکت بکار زیاد کدلیکل د کککک  کا 

 کنند.تعویض سازن ایدا می

که نیاز به نصب د   ا  در م انی بادد و درصورتی های ددید و مداوملرزشمحل نصب نعاید دچار  -

 بادد باید قعل از نصب با مشاوریت درکت در ایت مورد مشورت کنید.با لرزش زیاد 

کلید د ککک  ا  سواهد دکککد و تاب  مسکک قیک نور سوردکککید باعث کاه  چشکککم یر عمر جععه و صککفحه

 گردد.همچنیت باعث ابطال گاران ی می

م ر  111م ر بیشک ر ا ککت، باید به ازای هر  1111محل نصکب از  ککطح دریا از که ارتفاع درصکورتی -

صکککورت ان مال گرم کردن  کاه   رفیت برای توان د ککک  ا  در نظر ب یرید در غیر ایت  2اضکککافه، 

 تر سواهد بود.صورت نیاز به د   ا  با توان بزرگ د   ا  در بار نامی وجود دارد که در ایت

 

دود های قدرت میباعث کاه  عمر سازن تر ددن محیط،نیز مانند گرم از  کطح دریاتوجه: ارتفاع زیاد 

 ابد.ی ها با محیط به همان نسعت کاه  میو تعادل گرمایی سازن یاف هکاه غلظت هوا  چراکه

o   مشخصات محل نصب د   ا 

   ا  درج دد در جدول زیر مشخصات نداقل برای محل نصب د   ا  برای عمل رد اایدار و مطمئت د 

 ا ت. 

توجه داد ه بادید که عدم رعایت موارد ذیل موجب عمل رد نادر ت  یس ک د   ا  سواهد دد و 

 عواقب ان مالی نادی از آن سارج از مسئولیت درکت ا ت.

 داسل تابلو با تهویه و فیل ر منا ب و در محل  راودید  محل نصب

 C 50~ 10- دمای محل نصب
دو درصد  درجه، 41گراد باالی  ان یبه ازای هر درجه 

 کاه  توان سروجی لحاظ دود

 رطوبت نسعی

 غیر م راکک
h< 85% 

در صورت ان مال تش یل دعنک، ن ماً از هی ر درون تابلو 

 ا  فاد  دود

a < 0.5g X,Y, Z ارتعاش   ه محور 
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 د   ا  نصب

 مقاوم در برابر

UV 
وجه در معرش تاب  نور سوردید قرار ن یردهیچبه سیر  

IP 20 
فاقد ایمنی  فاقد ایمنی در برابر ریخ ت آا به روی د   ا 

 در برابر گردوغعار

ارتفاع از  طح 

 دریا
A < 2600m 

ندود م ر، 1111م ر باالتر از  111به ازای هر   

کاه  توان نامی در نظر گرف ه دود 2   . 

 

 Xima: مشخصات نصب فیزی ی درایو 3 -1جدول 

o موتور 

سصکککود  کار به االم ان موتور را از  کککیسککک ک م انی ی جدا کنید. ایتن یقعل از نصکککب د ککک  ا ، 

 ا ت. دود الزامیدرجاهایی که چرسیدن برع س موتور باعث سسارت به  یس ک می

 ایچ موتور،صککورت در هن ام بروز اتصککال بدنه در  ککیک بدنه موتور را اتصککال زمیت کنید در غیر ایت

  ی مرگ وجود دارد.گرف  ی بسیار ددید و نان مال برق

ا ت و بدنه موتور هک به  یس ک م صل ا ت هر نقطه از  یس ک را  که کل  کیس ک فلزیدرصکورتی

 توانید زمیت کنید.می

صککورت کارکرد د کک  ا  بهینه  تر از توان نامی اینورتر نعادککد در غیر ایتوجه بزرگهیچتوان موتور به

 دود.نعود  و گاران ی د   ا  نیز باطل می

توان اینورتر نداکثر دککود و مچنیت وصککل کردن موتور با توان کم ر از توان اینورتر هک توصککیه نمیه

 یک اله از موتور باالتر بادد.

ا مجموع توان موتورهوصل کردن چندیت موتور مشابه به یک اینورتر منعی ندارد ولی باید توجه کرد که 

 1.0، یک ضریب هستبی  از دو عدد  موتورهاداد تع کهدرصورتیبی  از توان نامی اینورتر نعادد و 

 در توان د   ا  ضرا دود.

 کند ن ماً از یک فت کم یبا جریان باال کار می صکککورت طوالنی در دورهای ااییت وبه درجاهایی که موتور

صکککورت موتور و ن ی اینورتر دچار مشککک ل سواهند  برای سنک کردن موتور ا ککک فاد  کنید در غیر ایت

 دد.

 ه کنید که  ربندی موتور م نا ب با ول اژ اینورتر بادد.توج 

ولت( وصل  221) فازیکرا به د ک  ا   مثلث/ ک ار  ولت 221/381ا کب  3طور مثال اگر موتور به 

صورت توان موتور بسیار کاه  میابد و اگر  کنید ن ماً  کربندی موتور روی مثلث بادکد در غیر ایتمی

صکککورت  ککک ار  کنید ن ماً موتور بهولت م صکککل می 381را به اینورتر با ورودی  کککه فاز  همیت موتور

 رود و یا داهد سطای اضافهصورت ان مال سرابی موتور و د   ا  باال می بادکد در غیر ایت دکد بسک ه

 جریان سواهید بود.

  ربندی موتور فاز تکاینورتر  فاز 3اینورتر 
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 د   ا  نصب

 ول اژ و  یک بندی ا اس بر: نحو  اتصال درایو به موتور 3 -2جدول 

 

 موتور، ول اژ و فرکانس نامی موتور نیز باید صحیح  توجه کنید که عالو  بر  کربندی در ت

 تنظیک دود.

دد  و فرکانس  هرتز باید به د ک  ا   که فاز م صل 87ولت با فرکانس نامی  381طور مثال موتور به

 هرتز تنظیک دود. 87 نامی موتور به روی

کند ولی باالی هرتز با گش اور نامی کار می 51م صل دود تا فرکانس  فاز تکایت موتور اگر به د ک  ا  

 هرتز به منطقه توان ثابت وارددد  و گش اور م نا ب با فرکانس کاه  میابد. 51

 
 هرتز 87ول اژ برنسب فرکانس موتور با فرکانس نامی  تغییرات: منحنی 3-2د ل 

 ن  ه مهک کاربردی

توانید فرکانس نامی ولت م صل کنید می 381ولت را به د   ا   221که موتور با  ربندی درصکورتی

ریان ولت تنظیک کنید ولی توجه دادکک ه بادککید که ج 221هرتز و ول اژ نامی موتور را  51موتور را روی 

ا ب ا ت، موتور باید  3مثال اگر توان نامی د   ا  کن رل دور  طورموتور با د ک  ا   ازگار بادد. به

در ایت نالت توان ( ولت 221وات  1111آمپر دادکککک ه بادککککد. )برای مثال موتور  5جریکان نامی زیر 

نیز به همیت نسککعت درصککد بی  از توان نامی موتور سواهد بود و دور  73دور،  87موتور در فرکانس 

 381وات  1011دور، تعدیل به موتور  1421ولت  221کیلووات  1.1بیشکک ر سواهد بود و مثالً موتور 

 دود.دور می 2611ولت 

 .روددور از ایت روش ا  فاد  ن نید چون دور موتور بسیار باال می 3111برای موتورهای 

  

 221/381 مثلث   ار 

 X 381/661 مثلث

X  121/221   ار 

380V 

220V 

50Hz 87Hz 
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 د   ا  نصب

o م انی ی نصب 

 توضیح داد  «محل نصبو دکرایطی که در بخ   موردنظربرای نصکب د ک  ا  کن رل دور درون تابلوی 

صورت کاری را بهمحل  وراخ -دد که همرا  د ک  ا  قرار داد - موردنظراب دا تو کط دکابلون  دکد،

عدد ایچ سودرو  6های باالی د کک  ا  )ایچ.  ککپس اب دا کنید ککوراخ 3گذاری کرد  و با م ه تراز عالمت

های ااییت ها را کامالً  ککفت کنید ایچ( را بسکک ه و بدون این ه آنهسککتهمرا  د کک  ا  موجود  4قطر 

توجه کنید که وادرها را نیز همرا  انداز  الزم  فت نمایید. ایچ را به 4د   ا  را بعندید و  پس هر 

 ها ا  فاد  کنید.ایچ

  رعت بیش ر در نصب، به ر ا ت ایت مرنله تو ط دو نفر انجام دود. برای  ادگی و

 
 تراز با  طح افق صورتبه: نمای  نصب د   ا  3-3د ل 
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 ال  رونی ی نصب

 نصب ال  رونی ی

o کلی  کیت دماXima-P100 
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PE
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10V
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Circuit
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مقاومت ترمز

Reserve

FLoater

12V Output

Analog Input 

Input Analog Signal Common

Analog Input (Reserve)

Freq. Current Signal Input 0-20mA

Input Signal 

Common
Output Digital (Reserve)

HSI

12V Output

Reserve

Reserve

Reserve

Reserve

SENSORS 
0-10 V

0.5 – 4.5 V

Floater

 
 XIMA: دماتیک کلی د   ا  4-1د ل 

 

تایی قدرت در  0 تایی ترمینال فرمان کوچک در باال و یک ترمینال 18دارای یک ردیف  XIMAد کک  ا  

و ورودی های آنالوگ  D1تنها ورودی دیجی ال  P100در  کککری  .هسکککتفاز( تایی در مدل تک 8) ااییت

V1 , I1  رزرو قرار دارند. برای نسخه های دی ر درایو قابل ا  فاد  هس ند. بقیه ورودی ها 

. در قسککککمت باال نمکاییکددکککک کل زیر  ککککیک بنکدی  صککککورتبکهدرایو، موتور و دی ر تجهیزات مرتعط را 

ا ت. همچنیت مقاومت ترمز  دد داد های کن رلی نمای  مجزا از ترمینال صوت بهقدرت  هایترمینال

 م صل دود.  -Bو  +Bهای سارجی نیز باید به اایه

اد  می کنید از ا نابر منا ب بصورت موازی بوبیت ا  فاد  در صورتی که در سروجی از کن اک ور ا  ف

کنید تا از آ کککیب دیدن رله سروجی درایو جلوگیری کنید. برای محا کککعه مقدار منا کککب می توانید با 

 درکت زیما تماس ب یرید.
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 ال  رونی ی نصب

 

o های قدرتترمینال 
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مقاومت ترمز
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مقاومت ترمز

 
 XIMA-P100درایو ت فاز و  ه فاز  قدرت ورودی و سروجی هایترمینال: نمای  4-2د ل 

 

 (220V)فاز تک (380V) ه فاز

R , S , T L , N های قدرتورودی 

W , V , U W , V , U های قدرتسروجی 

 

 𝑚𝑚2 kW/V Ph-YYYXP100XIMA))  طح مقط   یک ورودی/  یک سروجی

1 / 1.5 0.4/220v XIMAP100A004-1 

1 / 1.5 0.75/220v XIMAP100A008-1 

1 / 1.5 1/220v.1 XIMAP100A011-1 

1.5 / 2.5 1.5/220v XIMAP100B015-1 

2.5 / 4 2.2/220v XIMAP100B022-1 
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 ال  رونی ی نصب

3.5 / 5 3.0/220v XIMAP100B030-1 

1 / 1.5 0.75/380v XIMAP100B008-3 

1 / 1.5 1.5/380v XIMAP100B015-3 

1 / 1.5 2.2/380v XIMAP100B022-3 

1.5 / 2.5 3/380v XIMAP100B030-3 

2.5 / 2.5 4/380v XIMAP100B040-3 

2.5(4)/ 4 5.5/380v XIMAP100B055-3 

2.5(4) / 4 5.5/380v XIMAP100C055-3 

4 / 5.5 7.5/380v XIMAP100C075-3 

6.5 / 8 11/380v XIMAP100C110-3 

 

 :  طح مقاط  منا ب برای ورودی/سروجی 4 -1 جدول

 

 ن ات مهک

 نیست. N توجه کنید که لزومی برای رعایت اتصال نول به ورودی 1

م صل نمایید. در مدل  ه فاز از  یک با  طح مقط   PE کیک اتصکال زمیت را به ترمینال  2

 م ر مرب  برای اتصال ارت به د   ا  ا  فاد  نمایید.میلی 5/1نداکثر 

م ر مرب  م صل نمایید. )جهت میلی 5/1با کابل   -B و  +B هایمقاومت ترمز را به ترمینال 3

 توانید ا  فاد  کنید.تر نیز میفاز از  یک ضخیکاتصال اهمی ی ندارد( در مدل تک

 

 هشدارها

 از وصل نمودن نول به ورودی زمیت اکیداً سودداری نمایید. 1

 برد.یهای ترمینال را باال مایچاز کابل دو ا  فاد  ن نید. ا  فاد  از کابل دو ان مال دل ددن  2

ه های مجاور بهای ترمینالها را لخت نمایید تا ام ان اتصال رد هم ر از  ر  یکمیلی 8نداکثر  3

 از بیت برود. ی دی ر

 م ر مرب  ا  فاد  ن نید.میلی 4تر از از  یک با مقط  بزرگ وجههیچبه 4

 تعویض هزینه چراکه کنید ارهیز ددتبه ترمینال هایایچ ازندبی  کردن  فت از 5

 .ستین گاران ی مشمول دید آ یب هایترمینال

 به موتور وصل کنید و از کن اک ور، کلید مینیاتوری و ... ا  فاد  ن نید. ماًیمس قد   ا  را  6

ود. جلوگیری د یگرف  برقتا از نویز سروجی و ان مال  دیینمام صل  االم انین ورودی زمیت را  7

 عدم اتصال ورودی زمیت مم ت ا ت در کارکرد عادی د   ا  اس الل ایجاد نماید.

 صورتبه و نیست اجعاری سروجی و ورودی نویز فیل ر و هارمونیک کاه   لف از ا  فاد  8

 (ساد موارد در م ر. )هست اس یاری

 دمول گاران ی سواهد دد.عدم رعایت موارد فوق موجب آ یب دیدن د   ا  و سارج ددن از 
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 ال  رونی ی نصب

Relay 
B

A B 0V I1 V2 V1 10V COM HSI D5 D4 D3 D2 D1 0VRelay
A

12V

L N GND B- B+ U V W

: نحو  قرار گیری ترمینال های درایو زیما تک فاز4-3د ل   

Relay 
B

A B 0V I1 V2 V1 10V COM HSI D5 D4 D3 D2 D1 0VRelay
A

12V

R S T B- B+ U V W

: نحو  قرار گیری ترمینال های درایو زیما  ه فاز4-4د ل   

 

 دمار  نام ترمینال عمل رد محدود  مجاز

200mA  12 نمایدایت سروجی به هر ورودی آن را فعال میولت. اتصال  12سروجیV 1 

30V/5mA  فلوترورودی دیجی ال D1 2 

توجه کنید که در ) دککوند.ولت د کک  ا  فعال می 12به ترمینال  بااتصککال هاترمینالایت  

ولت نعادککد و  31ولت و بیشکک ر از  0صککورت ا کک فاد  از ول اژ سارجی، ایت ول اژ کم ر از 

 COMترمینال  باید به ها،فر ککک ند  فرمان یا د ککک  ا  PLC(  COMهمچنیت مشککک رک)

 م صل دود.(

 

200mA زمیت ولت برای تغذیه  نسور یا قطعه مشابه 12سروجی COM 3 

8mA  10 کیلو اهک( 11تا  2)بیت   نسورولت برای ا  فاد   11سروجیV 4 

30V  ول اژیبرای اتصال  نسور فشار  1 دمار ورودی آنالوگ ول اژ V1 5 

. ول اژ ماکزیمک ایت ورودی هسککتول اژ( دککمار  یک د کک  ا  ) ورودی آنالوگ V1ترمینال 

ولت  11تا  2بیت  .....تواند تو ط اارام ر ولت ا ت و می 11فرش برابر صورت ای به

 تنظیک دود.

 .تنظیک دود Pr12=0ولت باید  11-1با سروجی ول اژ  نسور فشار برای 

 تنظیک دود. Pr12=2ولت باید  5/4-5/1با سروجی ول اژ  هدفی س برای  نسور فشار 

40mA/6V  ورودی آنالوگ جریان I1 6 

 Pr16ا ت. برای نذ  آفست  نسور فشار از اارام ر  20mA-4ای  فرش ایت ورودی 

 قرار دهید تا آفست  نسور نذ  دود.  1ا  فاد  کنید و آن را روی 

100mA 0 های آنالوگ د   ا منفی ورودی مش رکV 7 

250V/1A سروجی رله دیجی ال RELAY 1 
RELAY 2 

8 

 ها دارد سروجیتری نسعت به  ایر ترمینالترمینال دوتایی در  مت چپ که انداز  بزرگ 

 صورت بروز سطائی در  یس ک ایت رله وصل می دود. در رله د   ا  ا ت. 

 

  مدار کن رلسروجی های -: ورودی4 -2جدول 
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 ن ات مهک

را از دمول گاران ی  سارج ددن از محدود  مقادیر مجاز، باعث آ یب به مدار کن رل درایو دد  و آن 1

 نماید.سارج می

م ر مرب  ا  فاد  کنید. برای اتصال سروجی رله میلی 5/1تا  35/1برای نصکب ترمینال فرمان از  یک  2

 توانید ا  فاد  نمایید.م ر مرب  نیز میمیلی 1فرمان از  یک تا  طح مقط  

ها را با طول منا کککب لخت کرد  و در صکککورت نیاز به بسککک ت چند  کککیک زیر یک ترمینال، اب دا همه آن 3

 ایچید  و درون یک کابل دو قرار دهید و به ترمینال مربوطه وصل کنید.هکبه

های ترمینال ایچ  ککفت کردن م عادل .یز کنیددککدت ارههای ترمینال بهازند ایچاز  ککفت کردن بی  4

 کند.برای کارکرد در ت کفایت می

 ها آ یب جدی وارد کند.تواند به ترمینالگود ی نامنا ب میآچار ایچ ا  فاد  از 

های موتور، نامل جریان و ول اژ و ورودی/سروجی قدرت د   ا ، بخصود  یک هایتوجه کنید که  یک 5

د ککک  ا ، نویز و اس الل ایجاد کنند. برای  هافرمانتوانند به روی می ران یبهفرکانس باالیی هسککک ند و 

رت های قدهای کن رل را از دورتریت مسکیر مم ت نسعت به کابلجلوگیری از ایت اس الل ان مالی،  کیک

و دیلد کابل موتور را به زمیت  االم ان برای موتور از کابل دکیلد دار ا ک فاد  نماییدور دهید و ن یعع

 )باید در همان نقطه به زمیت تابلو باید م صل بادد )زمیت اینورتر هک تابلو م صل نمایید.

ر همان را نیز د کنید، دیلد کابل کن رلکه برای کابل کن رل هک از نوع دیلد دار ا  فاد  میدرصورتی

 ای(نقطه قعلی زمیت کنید. )اتصال تک نقطه

 
 قدرت و فرمان هایکابل: فاصله مجاز برای ععور 4-7د ل 
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 افزارینرم تنظیک

 یافزارنرمتنظیک 

o  نمای صفحهکلیدها و 

برای نمککای  مقککادیر و  LEDعککدد چرا   4رقمی ممیز دار و  4دارای یککک نمککایشکککک ر  XIMAد کککک  ککا  

تایی برای تنظیک اارام رها و ریست کردن سطاها و ا  ارت ا  وپ موتور  6کلید اارام رها و یک صفحه

 .هست

 
 اصلی د   ا  کلیدصفحه: 5-1د ل

 

 نمای صفحهو  کلیدصفحه

1 LCD و  جریکان، مقدار بار دور، رقمی و برای نمکای  مقکادیر فرککانس، 4نمکای  صککککفحکه

 مشاهد  و تنظیک اارام رها.

2 LED   چهار عددLED ،فرکانس  برای نمای  جهت چرس  موتور، نمای  جریان یا درصد بار

 یا دور موتور، ا  ارت یا ا  وپ بودن د   ا .

3 START/DIR  جهتو تغییر کلید ا کک ارت (START/DIR)ثانیه  2دادکک ت ایت کلید به مدت . با ن ه

 د. ا  ارت ا ت، جهت موتور برع س سواهد ددر نال ی که د   ا  

4 RESET/STOP کلید ا  وپ و ریست(RESET/STOP)  . 

سطای اتصککال )کند.را ریسککت می داد رخثانیه، سطای  2دادک ت ایت کلید به مدت ن ه

 و د   ا  باید ساموش و رودت دود( دودنمیبا ایت کلید ریست   کوتا  یا

دهد از ریست کردن آن سودداری نمود  و ن ماً م رراً رخ میتوجه کنید که اگر سطایی 

 .با درکت تماس ناصل نمایید تا از سرابی کلی د   ا  جلوگیری به عمل آید

5 NEXT/INC 
PREV/DEC 

در هن ککام  .(PREV/DEC)و کلیککد کککاه /قعلی  (NEXT/INC)کلیککد افزای /بعککدی 

تنظیک اارام رها برای نرکت روی اارام رهای مخ لف و یا تغییر مقدار یک اارام ر )در 
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 افزارینرم تنظیک

 نمای صفحهو  کلیدصفحه

رود. در ادامه توضکیحات بیشک ر را مشاهد  اارام ر( به کار می صکورت ان خاا دکدن

 سواهید نمود.

6 ENTER  کلیکدEnter  برای رف ت بکه صککککفحه اارام رها به و یا ان خاا و ذسیر  یک اارام ر و یا

در ادامه  رود.و برگرداندن اارام رها به کار می سودکارمثل تنظیک  هاییفرماناجرای 

 توضیحات بیش ر را مشاهد  سواهید نمود.

7 BACK کلیکد سروج (Back ککه برای سروج از هر مرنلکه در هن کام تنظیک اکارام ) رهکا به کار 

 رود.می

 XIMAد   ا   نمای صفحهو  کلیدصفحه: معرفی 5-1جدول 

o تنظیک اارام رها 

 یبرا منفی و مثعت کلید فشککردن با و دهد می نمای  را  کنسککور  فشککار مقدار نمای  صککفحه عادی نالت در

 به محدود آن باالی ند که دکککود، می وزیاد کک( بار 1/1 دقت)دکککد  دید  رفرنس فشکککار مقدار ثانیه چند

 دارند را ا  وپ ا  ارت نق  ا  ارت و ا  وپ کلید دو. ا ت  Pr01  اارام ر

 سودهسودب دوبار  برق وصل و قط  صکورت در بصکورت ذسیر  دکد  باقی می ماند و ا ک ارت توجه کنید:نالت

 .دود ا  ارت

 وانب  ددن فشرد  بار هر با میشود داد  نمای  فشار زمانی ه اارام رها از برگشکت نق  از غیر Back کلید

 دقیقه یک زمان از اس و دود رودت مربوب LED و کرد مشاهد  نمای  صفحه روی را فشار و آمپر و فرکانس

 .برگردد فشار نمای  نالت به سودهسودب دوبار 

 دد  وارد اسورد مقدار دوبار  Enter با دود دید  pass کلمه Enter کلید فشکردن با اارام رها به ورود برای

 د کک  ا  داسل  برق زمانی ه تا اسککورد کردن وارد در ککت ی عار با( دککود اارام رها وارد دوبار  Enter با و

 نیازی به وارد کردن اسورد نیست(. ورود موق  دی ر هست

توجه: بعضککی از اارام رها اثر آنی بر کارکرد موتور سواهند دادککت که ایت تأثیر دککامل تغییر جهت موتور نیز 

دید  و مسلط به کارکرد  یس ک، سواهد بود. توجه دادک ه بادید که ایت تغییرات ن ماً تو ط کارکنان آموزش

برد  و همچنیت عمر کل  تغییر داد  دککوند. هرگونه ادکک عا  در تنظیک اارام رها ان مال سرابی د کک  ا  را باال

 دود. ددید ات جانیتواند منجر به صدمدهد و ن ی می یس ک و راندمان آن را کاه  می

بعضکی اارام رها نیز فقط در هن ام ا  وپ بودن درایو قابل تغییر هس ند و تغییرات بعضی نیز هن ام ذسیر  

 دوند.ددن و سروج از صفحه تنظیک اارام رها اعمال می
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 افزارینرم تنظیک

ان خاا اارام ر

تنظیک اارام ر

آسریت د  ه اارام ر تنظیک دد 

د  ه های اارام رها

redy

1-pr

1-Pr
2-pf
3-Hi
4-ob

pr01

pr02

pr03

pr26

...

0005

0006

0004

رمز تنظیک دد  را وارد کنید1234

-

ENTER

ENTER

ENTER

+

+

+

+

-
-

-

-

Back

Back

Back

+

+

+

-

-

-

+

Back

ENTER مقدار ذسیر  دد

مقدار ذسیر  نشد 

ENTER مقدار ذسیر  دد

-

+

ENTER

Back

ENTER

 
 XIMA: نحو  تنظیک اارام رهای د   ا  5-2د ل

 



 
  

 10 

 

 افزارینرم تنظیک

o  هااارام رطریقه تنظیک (Parameter setting:) 

 را فشار دهید و رها کنید تا به صفحه اارام رها بروید. Enter کلید اب دا -

(Press and relaease Enter) 
 رمز تنظیک درایو را وارد کنید. -

(enter the password and press Enter) 

و  NEXTبرای دیدن گرو  بعدی کلید دود. نمای  دید  میاکنون نام آسریت گرو  تنظیمی روی صفحه -

 را فشار دهید. PREVبرای دیدن گرو  قعلی کلید 

دوید. اکنون نام آسریت اارام ر تنظیک دد  در  موردنظررا فشار دهید تا وارد گرو   Enterنال کلید  -

 دوددید  می موردنظرگرو  

را فشککککار دهیککد.  PREVلیککد و برای دیککدن اککارام ر قعلی ک NEXTبرای دیککدن اککارام ر بعککدی کلیککد  -

 سواهید نمود. را مشاهد  دارید به ترتیب همه اارام رهاکه ایت کلیدها را ن هدرصورتی

(Press +/- to scrol parameters) 

 را فشار دهید. Enterبرای تنظیک اارام ر موردنظر، کلید  -

 زن دید  سواهد دد.صورت چشمکدر ایت هن ام مقدار اارام ر به

(Press Enter and you will see the parameter’s value blinking) 

 .توانید مقدار اارام ر را تنظیک کنیدمی  -و +با فشردن کلیدهای  -

دارید مقدار اارام ر با  رعت م غیر اضافه و کک سواهد دد و در صورت  که ایت کلیدها را ن هدرصورتی

 انجام سواهد دد.زدن کوتا  ایت کلیدها تنها یک واند تغییر 

را فشار دهید و در صورت تمایل به  Enterکه تمایل به ذسیر  تغییرات اارام ر دارید کلید درصورتی -

 را فشار دهید. Backلغو تغییرات آسریت اارام ر، کلید سروج یا 

یک مرنله به عقب باز سواهید گشککت و اس از چند بار فشککردن آن از  Backبا هر بار فشککردن کلید  -

 فحه اارام رها سارج سواهید گشت.ص

(Adjust value by pressing +/- and press Enter to save or Back to not save) 

به مقدار قعل از  دککد ،آسریت اارام ر تغییر داد    ککازی،صککورت سروج بدون ذسیر  توجه کنید که در

ورت آنی در کارکرد  یس ک تأثیر تنظیک سود بر سواهد گشکت. ضکمناً تغییرات بعضکی از اارام رها به ص

 و ذسیر  اارام ر مؤثر سواهند بود. Enterگذارد و برسی دی ر اس از فشردن می

 

o ازیبه مقادیر اولیه و ذسیر  برگشت  

فرش و یا گرف ت نسککککخه اشکککک یعان از مقادیر فعلی و یا در صککککورت تمایل به برگرداندن مقادیر ای 

  .ا  فاد  کنید Pr20توانید از اارام ر برگرداندن آسریت تنظیمات قعلی می
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 اارام رها

 اارام رها
 

 توضیحات نام د  ه اارام ر نمای  اارام ر

1-Prولیهاارام رهای ا 
ی اندازاارام رهای ارکاربرد مثل د اا را  گرو  اول دامل

 .هستو مقادیر ماکزیمک و مینیموم دور و امثالهک 

2-P اارام رهای نفا  ی 

که در ایت د کک ه  نفا  ی ا ککت گرو  دککشککک مخ ص تواب 

موتور، نفا ت اضکککافه  باراضکککافهنفا ت  مانندقرار دارند 

 و ... . ددگیقفلدما، نفا ت جلوگیری از 

3-Hi تاریخچه و مقادیر سطاها 

و بعضککی از  های  ککیسکک کبرر ککی تاریخچه سطاها یا فالت

 مشککککاهد قابلایت د کککک ه فقط  .ککاربرد دارنکد هکاکمیکت

 .هس ند

4-obمانی ورینگ 

برر کی مقادیر سروجی اینورتر و برسی تنظیمات ا ت، ایت 

د زیرا نتغییر کن توانندنمیهسکک ند و  رؤیتگرو  فقط قابل 

تنظیک  اینورترتو ککککط اککارام رهککای کن رلی و ... سروجی 

 .دودمی

 XIMA-P100اارام رهای د   ا   بندید  ه: معرفی 6-1جدول

ی بعد هاینسککخهتوجه کنید که ایو کک ه نعودن دککمار  اارام رها برای افزودن اارام رهای ان مالی در 

 .هستد   ا  

مم ت ا ککت بعضککی از اارام رهای موجود در ایت دف رچه در د کک  ا  دککما در د کک رس نعادککند. برای 

 اطالعات بیش ر با درکت تماس ناصل نمایید.
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 اارام رها

o 1 اارام رهای اولیه-Pr 

اارام ر  نام اارام ر
محدود  

 تنظیمات

ای  

 فرش
  توضیحات

Pr01
Maximum 
Pressure 

0-10.0bar 6.0 نداکثر فشار  

Pr02 
Allowable 
Pressure 
Hystersis 

0.0-1.0bar 0.3 نو ان فشار  



با توجه به  ککیسکک ک امپ های سان ی، برای تشککخیص عدم نیاز به کارکرد امپ نو ککان فشککار و یفه 

عکدم نیکاز به کارکرد امپ را  Pr25بکه مکدت زمکان  Pr02دارد بکا تغییر فشککککار بکه انکداز  اکارام ر 

 تشخیص دهد. 

Pr03 
Acceleration 

Time 
1.0-50.0s 2.5  زمان د اب یری  

Pr04 
Deceleration 

Time 
1.0-50.0s 2.5  زمان توقف  

Pr05 
No Water 

Percentage 
50-90 % 75 

 فعالسازی سطای بی آبی 

ایت میزان توان کم ر از توان نامی به 

فعال می دود. ،بی آبیدود  

 

Pr06 No water time 10-120 s 30 
مدت زمان عمل رد سطای بی آبی 

 )ثانیه(
 

Pr0 
No Water Retry 

Time 
1-120 s 10 

زمان تالش مجدد در صورت بروز 

 سطای بی آبی )دقیقه(
 

Pr0 Idle Time 1-120 s 10  ا  ارت مدت زمان   

Pr0
Motor Rated 

Current 

جریان -0.2

 نداکثر درایو

جریان 

نامی 

 موتور

  جریان نامی موتور

Pr10 
Motor Default 

Direction 
  جهت چرس  ایشفرش موتور 0 0-1

Pr11 
Pressure Sensor 

Range 
2.0-25.0 

bar 
  محدود  عمل رد  نسور فشار )بار( 10.0

Pr12 
Pressure Sensor 

Type 
  نوع  نسور فشار 2 0-2



0 – 0~10 V 
1- 4~20mA 

2- 0.5~4.5 V(Hedfix).در صورتی که از  نسور اس صاصی هدفی س ا  فاد  می کنید 

Pr13 
PWM 

Frequency 
2.0-10.0 

kHz 
   وئیچینگفرکانس  4.0

Pr14 Stop Frequency 
10.0-45.0 

Hz 
  فرکانس توقف کامل موتور 30.0
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 اارام رها

Pr15 
Maximum 
Frequency 

40.0-65.0 
Hz 

  نداکثر فرکانس عمل رد موتور 50.0

Pr16 
Set Sensor 

Offset 
  تنظیک آفست  نسور فشار 0 0-1

  را ن ه دارید تا آفست  نسور فشار صفر دود. Enterثانیه  5قرار دهید و  1روی 

Pr1 Auto Restart Try 0-30 10 دفعات ریس ارت سودکار  

Pr1 
No Water 

Enable 
بی آبیسطای  1 0-4   



 سطای بی آبی غیرفعال-1

 طای بی آبی از روی فشار س-2

 سطای بی آبی از روی توان -3

 طای بی آبی از ورودی فلوم رس-4

Pr20
Backup And 

Restore 
  بازگردانی تنظیمات 0 0-3



1-Restore to Default 
2-Save Parameters 
3-Load Parameters 

Pr21 Power Dry 
توان -0.50

kWدرایو  

نصف 

توان 

 درایو

  Dryتنظیک  ت اوینت تاب  

Pr22
Automatic 
Power Dry 

  Dryتنظیک تاب   0 0-1


 غیرفعال Dryتاب   -1

 فعال Dryتاب   -1

Pr23 P of PID 1.0-50.0 4.0  ضریبتنظیکP، PID  

Pr24 I of PID 1.0-50.0 13.0  تنظیک ان  رال یرPID  

Pr25
Pressure 

Hystersis Time 
1.0-50.0 s 5.0 مدت زمان نو ان فشار  

Pr26 Fan Mode 0-1 0  عمل رد فت  


 دقیقه اس از ساموش ددن موتور 1رودت ماندن تا  -1

 دائک رودت  -1

o 2اارام رهای نفا  ی-pf 

اارام ر  اارام ر  نام
محدود  

 تنظیمات

ای  

 فرش

 نوع 

Page 

P01 ETH Protection 0-1 0 گرمائی نفا ت R/W 

یرفعال کردن نفا ت گرمائی ال  ری یغ-1  

فعال کردن نفا ت گرمائی ال  ری ی-1  

08 

P02 ETH Level for 1 
min. 

30-200% 150% 
دقیقه 1ائی در منفا ت گر طح   R/W 
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 اارام رها

اارام ر  اارام ر  نام
محدود  

 تنظیمات

ای  

 فرش

 نوع 

Page 
دقیقه را برنسب جریان نامی موتورتعییت می کند. 1برای  طح تحمل نرارتی   08 

P03  Reserved 

P04 Motor Type 0-1 0  تورمونوع  R/W 

موتور دارای  یس ک سنک کنند  داسلی ا ت.-1  

موتور دارای  یس ک سنک کنند  سارجی ا ت.-1  

08 

P05 Overload 
Warning Enable 

0-1 0 
اضافه بارهشدار   R/W 

 08 فعال کردن هشدار اضافه بار را بر عهد  دارد.ایت اارام ر فعال یا غیر 

P06 Overload 
Warning Level 

30-150% 100% 
هشدار اضافه بار طح   R/W 

 08 تعییت  طح برای هشدار اضافه بار برنسب جریان نامی موتور

P0 Overload 
Warning Time 

0-30 s 1s 
هشدار اضافه بارزمان   R/W 

 08 تعییت باز  زمانی نداقل برای اعالم هشدار اضافه بار

P0 Overload Trip 
Enable 

0-1 1 
سطای تریپلسازی فعا  R/W 

 111 ایت اارام ر فعال یا غیر فعال کردن تریپ )قط  سروجی( بعلت اضافه بار را بر عهد  دارد.

P0 Overload Trip 
Level 

30-200 
% 

150% 
سطای تریپ طح   R/W 

 111 تعییت  طح برای تریپ )قط  سروجی( بعلت اضافه بار برنسب جریان نامی موتور

P10 Overload Trip 
Time 

0-60 1s 
سطای تریپزمان   R/W 

 111 تعییت مدت زمان نداقل برای تریپ )قط  سروجی( بعلت وقوع اضافه بار

P11 Stall Perevention 
Select 

از قفل ددن موتورجلوگیری  0 0-7  R/W 

 DCکه جریان در نیت د اب یری،  رعت ثابت و ول اژ باس طعق جدول ارائه دد  درصورتی

 دود، ایت عمل ر فعال می دود. P12در نیت توقف بیش ر از  طح تعییت دد  در اارام ر 

111 

 نیت توقف نیت  رعت ثابت نیت د اب یری 

0 - - - 

1 - - √ 

2 - √ - 

3 - √ √ 

4 √ - - 

5 √ - √ 

6 √ √ - 

7 √ √ √  

 

P12 Stall Prevention 
Level 

60-150% 150% 
وتورجلوگیری از قفل ددن م طح   R/W 
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 اارام رها

اارام ر  اارام ر  نام
محدود  

 تنظیمات

ای  

 فرش

 نوع 

Page 

 Stall Preventionتعییت  طح ول اژ برای فعال ددن عمل ر 
111 

 

P13 Input/Output 
Phase Loss 
Protection 

0-3 
ورودی/سروجیفاز قط   1  R/W 

غیرفعال ددن ایت عمل ر-1  

فقط زمان قط  فاز سروجی-1  

فقط زمان قط  فاز ورودی-2  

یدر زمان قط  فاز ورودی و سروج-3  

111 

P14 External Trip 
Signal 

طای سارجیس ی نال  0 0-1  R/W 

را تعییت نمود تا سروجی د   ا  قط   D4زمانی که یک سطای سارجی رخ دهد می توان ورودی 

 دود.

111 

 غیر فعال-1

 برای اتصال  ی نال سطای سارجی قرار داد  دد  ا ت( D5فعال )ورودی -1

 

P15 Inverter 
Overload 

بار اینورتراضافه  1 0-1  R/W 

o 3ی سطانمای  تاریخچه-Hi 

اارام ر  نوع توضیحات

Hi01  R/O (Last faultآسریت سطای د   ا  )

Hi02  Hi01سطای د   ا  قعل از اارام ر 

Hi03  Hi02سطای د   ا  قعل از اارام ر 

Hi04  Hi03سطای د   ا  قعل از اارام ر 

Hi05  Hi04سطای د   ا  قعل از اارام ر 

Hi06  Hi05سطای د   ا  قعل از اارام ر 

Hi0  Hi06سطای د   ا  قعل از اارام ر 

  (SC occurance) تعداد سطای اتصال کوتا 

  (OC-OCA-OCd occurance) تعداد سطای جریان

H  (OH occurance) تعداد سطای اضافه دما

  (OV occurance)تعداد سطای اضافه ول اژ 

P  (OP occuranceتعداد سطای اضافه توان )

Hi13  (Total on Time)  اعات رودت بودن د   ا 

Hi14  (Total run Time اعات ا  ارت بودن د   ا  )

Hi15  (Hours elapsed from the last fault)  اعات  پری دد  از آسریت سطا
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Hi16  Hi0 R/Wتا  Hi01ریست کردن تاریخچه سطاها از 

 

o 4اارام رهای مانی ورینگ-ob 

اارام ر  نوع واند اارام ر توضیحات نام

ob01
Input Terminal 

status 

نمای  وضعیت فعال یا غیر فعال بودن ورودی 

 های د   ا 
On-Off R/O 

ob02
Output Terminal 

status 

نمای  وضعیت فعال یا غیر فعال بودن سروجی 

 های د   ا 
On-Off R/O 

ob03 Output Current نمای  جریان سروجی A R/O 

ob04 RPM 
 نمای  دور موتور

 )برا اس فرکانس تزریق دد  به موتور(
RPM R/O 

ob05
Heat Sink 

Temperature 
 C° R/O نمای  دمای هیت  ینگ داسل درایو

ob06 DC link Voltage  نمای  ول اژ باسDC V R/O 

ob0 Out put Voltage نمای  دامنه ول اژ سروجی تزریقی به موتور V R/O 

ob0 Output Power نمای  توان تزریقی به موتور kW R/O 
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 ان مالی اد االت

 اد االت ان مالی

 اد ال علت طریقه رف 

ها باان یاب برق ورودی را از روی ترمینال

 م ر چک کنید.تو ط ولت

برق د   ا  را  در صورت وجود ول اژ کافی،

 ریعاً قط  کرد  و د   ا  را برای تعمیر 

 ار ال کنید.

 نعودن برق در ورودی د   ا  -

 سرابی د   ا  -

رودت نشدن 

 د   ا 

 کنیدفرمان ا  ارت را چک 

 را چک کنیدio01 مقدار اارام ر

 قط  بودن فرمان ا  ارت -

 در ت نعودن مقدار اارام ر -

io01 

ا  ارت نشدن 

 موتور

های ریزی اد عا  ورودیبرنامه - موارد را برر ی کنید

دیجی ال و آنالوگ )اارام رهای 

io01,io05) 

تغییر ن ردن 

 فرکانس د   ا 

در تنظیک جریان ند یا اد عا   - موارد را برر ی کنید
SE12 

تنظیک اد عا  فرکانس ماکزیمک  -

 و مینیمک

کک بودن مرج  ول اژ یا جریان -

 ورودی

باال نرف ت دور 

موتور از یک ند 

 مشخص

 قط  بودن فرمان مربوطه و یا - موارد را برر ی کنید

 io01 در ت نعودن اارام ر -

تغییر ن ردن جهت 

 چرس  موتور

 Pr05 (Boost) کک بودن - کنیدموارد را برر ی 

تنظیک اد عا  ول اژ نامی و  -

 فرکانس نامی موتور

 0,10تنظیک نادر ت  -

 قدرت کک موتور

موارد را برر ی کنید و در صورت نیاز از 

فت اکس رنال برای سنک کردن موتور 

 ا  فاد  کنید

کارکردن با بار زیاد در دور  -

 ااییت

 زیاد بودن اارام ر بو ت -

(Pr05) 

تنظیک اد عا  ول اژ نامی و  -

 فرکانس نامی موتور

 ازند روی موتوروجود بار بی 

 

 دا  ددن موتور

 io05تنظیک اد عا  اارام ر  - موارد را برر ی کنید

 کشی فرماناد عا  در  یک -

 

مش ل در 

 های د   ا فرمان
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 ان مالی اد االت

 اد ال علت طریقه رف 

 

 

 موارد را برر ی کنید

کک بودن مقدار ا انسیوم ر -

 ورودی

 کیلو اهک( 2)کم ر از 

تنظیک اد عا  فرکانس نداکثر  -

 (Pr02) د   ا 

 io05اد عا  در تعریف اارام ر  -

 

کک بودن ماکزیمک 

 فرکانس سروجی

 Pr01,Pr02تنظیک نادر ت  - موارد را برر ی کنید

 io05تنظیک نادر ت  -

 مش ل در ورودی آنالوگ مربوطه

محدود  نادر ت 

تغییرات فرکانس 

 سروجی

 ایچی موتورسرابی  یک - موارد را برر ی کنید

 سرابی د   ا  -

نام قارن بودن 

 جریان موتور
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 سطاها

 سطاها

( برای د کک  ا  رخ دهد برق سروجی د کک  ا  به  ککرعت قط  دککد  و ایغام Fault) که سطاییدرصککورتی

 دود.مربوب به سطای مربوطه دید  می

 را  وجود دارد: 3برای ریست کردن وضعیت سطا 

 کند.ثانیه سطا را ریست می 5که اس از  Resetفشردن کلید  -1

 .Enableغیرفعال کردن فرمان  -2

 در نال ی که د   ا  در نیت کار سطا داد  بادد( ) .ا  وپ کردن درایو -3

توجه کنید که سطای کمعود ول اژ و یا دمای رادیاتور د ک  ا  و اتصکال کوتا  مم ت ا کت تا رف  مش ل  

مربوطه قابل ریسکککت کردن نعادکککند و در ایت صکککورت باید اب دا دکککرایط به نالت نرمال برگردد تا سطا 

 ریست گردد.

و برای رف  مشکککک ل با دهد از ریسککککت کردن آن سودداری نمود  کرات رخ میککه سطایی بهدرصککککورتی

 مشاوریت درکت تماس ب یرید.

 

 دمار  سطا (Fault) کد سطا علت ان مالی

 هااتصال کوتا  در سروجی -

 سرابی بخ  قدرت -
 اتصال کوتا 

Short circuit 

1 

دهد های سروجی ایت سطا باز هک رخ میاگر با وجود قط   یک

 د   ا  معیوا ا ت.

 زیاد بودن بار -

 هازیاد بودن د اا -

 سرابی موتور -

 تنظیک اد عا  اارام رهای موتور -

 Pr05زیاد بودن اارام ر  -

اضافه جریان 

 
Over Current 

2 

 موارد را چک کنید.

 اگر اس از قط  موتور باز هک سطا رخ داد د   ا  معیوا ا ت.

- (Pr03اندازی )کک بودن زمان را  -
هن ام  اضافه جریان

 د اب یری موتور

Over Current during 
Acceleration 

3 

 اندازیزیاد کردن زمان را 

032تغییر نالت د اب یری به 

 (Pr04کک بودن زمان توقف ) -

 مقدار یا اتصال کوتا  مقاومت ترمزکک بودن -
- اضافه جریان هن ام توقف

 موتور

Onver Current during 
Deceleration 

4 

کردن زمان توقفزیاد 

 032تغییر طریق د اب یری به 

 مقاومت ترمز را چک کنید

 5 در هن ام توقف اضافه ول اژ-(Pr03زیاد بودن د اا کاه   رعت ) -
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 سطاها

 دمار  سطا (Fault) کد سطا علت ان مالی

 Over Voltage during قط  بودن یا سرابی مقاومت ترمز-
Deceleration زیاد کردن زمان توقف

032تغییر طریق د اب یری به 

 ا  فاد  از مقاومت ترمز

 اال بودن ول اژ ورودیب

  تو ط بار م انی ی -رف ت موتور به منطقه ژنراتوری 
 اضافه ول اژ در نالت نرمال

Over Voltage 

6 

 چک کردن ول اژ ورودی

 ا  فاد  از مقاومت ترمز

 ازند از ترمینالاتصال کوتا  ددن یا جریان کشی بی 

 .ولت به ترمینال  12

سرابی فت د   ا -

12oسطای ترمینال 
12V 
 

12V Overload 

7 

 ها را چک کنیدکشی ترمینال یک

  المت فت را چک کنید

 21-4که ورودی آنالوگ جریان برای نالت درصورتی

آمپر میلی 3دد  بادد و جریان ورودی زیر ریزیبرنامه

 بادد.
rrقط  ورودی جریان 

Input Current Reduction 

8 

 را برر ی نمایید. i1جریان ورودی جریان 

 381های قط  بودن ی ی از فازهای ورودی در د   ا 

ولت

 ازند  ه فاز ورودینام عادل بودن بی -
Po قط  فاز ورودی 

 
Phase loss 

0 

 برق ورودی د   ا  را چک کنید

های د   ا ان مال سرابی سازن

 موتورنام قارن بودن جریان 

 ان مال سرابی طعقه قدرت د   ا 
o

 

 قط  فاز سروجی

 
Output phase loss 

11 

م ر، مقاومت فاز به فاز که د   ا  ساموش ا ت با اهکدر هن امی

 موتور را چک کنید

کک بودن ول اژ برق ورودی -

 های قدرت د   ا سرابی سازن -
 کمعود ول اژ 

Under Voltage 

11 

را چک کنید برق ورودی

  ازند روی موتوربار بی  -
 باراضافه

Overload 

12 

 بار م انی ی را کن رل کنید

 بار مراجعه کنیدبه بخ  اضافه

 دمای باالی محیط نصب -

 H فرکانس  وئیچینگ باال -
 دا  کردن د   ا 

Over 

13 
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 سطاها

 دمار  سطا (Fault) کد سطا علت ان مالی

 سرابی فت -

 بار زیاد روی موتور -

 مجاورت با منع  گرما -

  ینک د   ا کثیف ددن فت و هیت -

Temperature 

 بادد( 45دمای محیط را چک کنید )باید زیر 

 فرکانس  وئیچینگ را تا ند مم ت کاه  دهید

  ینک د   ا  را تمیز کنیدبا ا  فاد  از هوای فشرد  هیت

 ازند محیط رد بودن بی  -

ازند و یا قط   رمای بی H قط  ددن  نسور نرارت -

 نرارت نسور 

Under Temperature 

14 

گراد ا ت که دمای هوا باالی منفی د  درجه  ان یدرصورتی

 د   ا  را برای تعمیر ار ال کنید.

 کک بودن توان د   ا P کک بودن توان د   ا  نسعت به توان موردنیاز -

Out Put Power Error 

15 

 ناصل نماییدتر با درکت تماس برای تهیه د   ا  با توان بزرگ

ازند روی توان بی r موردنظرکک بودن توان مقاومت ترمز برای کاربرد  -

 مقاومت ترمز

Brake Over load 

16 

 برای تهیه مقاومت ترمز با توان بیش ر اقدام نمایید

 توان نام نا ب موتور -

 سطای تنظیک اتوماتیکo قط  بودن کابل موتور -

Automatic Setting Error 

17 

 موارد را برر ی نمایید

 سرابی نافظه داسلی - ایراد در نافظه اارام رهای د   ا  -

Emergency Error 

18 

 با درکت تماس ب یرید

 سطای سارجیfدر نال ی که سطای سارجی تعریف و فعال دد  بادد -
External fault 

10 

 گرو  ورودی سروجی مراجعه نمایید به تعریف اارام رهای

ارتعاب  31در نال ی که بی  از زمان تعییت دد  در  

 قط  دود. erبا 
--

 سطای ارتعاب
Connection 

loss 

21 

 (320)یا سطای ارتعاب را غیر فعال کنیدارتعاب را چک کنید و 

  



 
  

 31 

 

 فروش از اس سدمات و گاران ی

 گاران ی و سدمات اس از فروش

تریت تمرکز ساصی بر روی سدمات اس از فروش داد ه و هد  سود را بر روی ارائه ارزان زیمادرکت 

 تریت سدمات اس از فروش م مرکز کرد  ا ت.و  ری 

طرانی بسیار هودمندانه و بهینه و  است تمامی بردها تو ط درکت، در کنار ا  فاد  از قطعات مع عر 

بکاعث کاه  هزینه تعمیرات دککککد  و برسال   د د کککک  کا ،روز، عالو  بر بکاال بردن کیفیکت ککارکرو بکه

ها بسککککیار ااییت بود  و همچنیت  ککککرعت تعمیرات و سدمات هک قابل برنکدهای وارداتی، هزینه سرابی

 بادد.قیاس با اکثر برندهای وارداتی نمی

ر داد ه ما  گاران ی تعمی 12ما  گاران ی تعویض و  1 -سرید  از زمان -های ایت درکت هم ی د ک  ا 

 صککورتزمان تعمیر د کک  ا  به علت تعطیلی و امثالهک، یک د کک  ا  به و در صککورت طوالنی دککدن مدت

 توجه کنید که  اعت) کم ریت وقفه در روند کار دما ناصل دود. تادر اس یار دما قرار می گیرد امانی 

 دود(کارکرد د   ا ، درون نافظه مربوطه ذسیر  می

o درایط ابطال گاران ی 

 . اارگی و مخدوش بودن برچسب گاران ی یا برچسب اطالعات د   ا 

 ن از دککرکت معیار دککروع گه گاران ی( د کک  ا ، تاریخ سروج آدر صککورت مفقود دککدن فاک ور سرید ) بر

 گاران ی سواهد بود.

 . د س  ی و ضربه سوردگی ددید د   ا 

  تشخیص تو ط قابل) ولت در مدل  که فاز. 611فاز و ولت در مدل تک 271وارد دکدن برق بی  از

 سرابی وریس ورها و همچنیت سواندن نافظه د   ا (

 . نصب در محل نامنا ب() وجود آلودگی و گرد وساک زیاد در د   ا 

 . و  دد  م و ط جریانتشخیص از مقدار ذسیر قابل) ا ک فاد  از موتور با توان بیشک ر از توان د ک  ا

 توان و دمای د   ا (

 (مانند ا  فاد  در نزدی ی کور ) ثار نرارت زیاد در محل نصب د   ا .آ 

  های با رطوبت باال بدون مالنظات ا  فاد  در فضای باز یا محل ) .آثار رطوبت زیاد در محل نصب د   ا

 (مربوطه

 . وارد ددن ول اژ باال در قسمت ترمینال فرمان د   ا 

 موتور( و یا مقاومت ترمز.) جای برق ورودی و برق سروجیهاتصال جاب 

 . دد  در نافظه د   ا (ذسیر ) منطعق نعودن تاریخ فاک ور و  اعات کارکرد د   ا 

 

 هاان خاا

 

ها اردازیک. تمامی ایت آاشکککتمی XIMAهای موجود برای اینورترهای در ایت قسککمت به معرفی آاشککت

 گردند.مح رم ارائه میطرانی و  است سود درکت بود  و با کم ریت هزینه به مش ریان 
 

o لف ورودی کاه  هارمونیک جریان  

های کن رل دور، برق ورودی ی سککو دککد  و یک سازن نسککع اً بزرگ و یفه صککا  کردن برق در د کک  ا 

توجهی روی جریان های قابلی سککککو دککککد  را بکه عهکد  دارد. ایت عمکل باعث به وجود آمدن هارمونیک
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 هاان خاا

برابر  ها باعث باال رف ت مقدار مؤثر جریان ورودی تا ندود دوهکارمونیکدککککود ککه سود ایت ورودی می

دیماند برق و دککککود و ایت امر هک نهکای اً باعث بزرگ دککککدن مقط  کابل ورودی و همچنیت باال رف ت می

 گردند.مصر  برق می تلفات کابل و در ن یجه

 41تا  31نه توان ورودی( را ) دکد  تو کط ایت دکرکت، مقدار مؤثر جریان ورودی کلف ورودی طرانی

های د کک  ا  را تا درصککد کاه  داد  و عالو  بر کک کردن تلفات نرارتی کابل و دیماند برق، عمر سازن

 دهکککد و هکککمکککچکککنکککیکککت د کککککک ککک کککا  را نسککککککعکککت بکککه بکککرابکککر افکککزایککک  مکککی نکککدود چکککنکککد

 نماید.تر میهای گذرای برق ورودی، ایمتدوک

 

 :ب با توان د   ا  ا  فاد  کنیدهای م نا توجه کنید که ن ماً از  لف

 

 ورودی/توان د   ا  مقدار  لف ورودی نوع  لف ورودی

 1.5mH/7A 0.75Kw/220V فازتک

 1mH/10A 1.1Kw/220V فازتک

 750uH/15A 1.5Kw/220V فازتک

 611uH/20A 2.2Kw/220V فازتک

 611uH/7A 2.2Kw/380V  ه فاز

 390uH/10A 3Kw/380V  ه فاز

 300uH/13A 4Kw/380V  ه فاز

 220uH/17A 5.5Kw/380V  ه فاز

 

o فیل ر نویز ورودی 

عدد  وئیچ  6اس صکا  ددن تو ط سازن بو یله  د ک  ا  کن رل دور برق ی سکو دکد  در ورودی را

کند و اگرچه به برق  که فاز تعدیل می SPACE VECTOR PWM( تو کط مدوال کیون IGBT) ال  رونیک

های فرکانس باال به علت م غیر ا ککککت ولی هارمونیک کیلوهرتز 21تا  1فرککانس ایت تعکدیل از ندود 

صورت مؤلفه مش رک بود  و باعث دود که اغلب بهها از برق ورودی کشید  می رعت باالی ایت  وئیچ

ا  دارند یا در نزدی ی د    ی که برق مش رک با د   ا های نسا ایجاد نویز و اس الل بر روی د   ا 

دکوند. ایت نویزها تا ندودی تو کط سازن د   ا  و  لف هارمونیک که در قسمت قعلی قرار دارند می

گردند ولی برای تضعیف مؤثر ایت نویزها باید از فیل ر مخصود مؤلفه مش رک معرفی دکد تضکعیف می

 های  کککه فازفاز و نوع  کککه فاز برای د ککک  ا های تکرای د ککک  ا فاز آن با ککک فاد  کرد که نوع تک

 ا  فاد  ا ت.قابل
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 هاان خاا

 

o فیل ر نویز سروجی 

سروجی د ک  ا  کن رل دور یک ول اژ باالی  وییچ دوند  با فرکانس چندیت کیلوهرتز و  رعت  وییچ 

 ا موتور زیاد دود،که طول کابل سروجی د   ا  تو به همیت ساطر هن امی هستنانوثانیه  111زنی زیر 

تواند باعث اس الل جدی در کار  نسورها و  ایر ادوات توجهی تولید سواهد دد که میتشعشعات قابل

 ال  رونی ی نساس و همچنیت مسیرهای ارتعاب آنالوگ و دیجی ال مجاور و ن ی سود د   ا  دود.

ر، اثر ایت تشککعشککعات را تا ند براب 11فیل ر سروجی با کک کردن دککیب تغییرات ول اژ سروجی تا ندود  

دهد و ا کک فاد  از آن در صککورت دور بودن موتور از د کک  ا ، توصککیه اودککی کاه  میقابل چشککک

 دود.می

توجه کنید که در صککورت طوالنی بودن کابل موتور، از کابل دککیلد دار ا کک فاد  نمود  و دککیلد کابل را 

  مت د   ا  زمیت کنید.طور که در اب دای دف رچه توضیح داد  دد، در همان

 

o و برد رابط نگی وریمانکن رل و  افزارنرم 

قابلیت کن رل و مانی ورینگ و  USB/RS485دککد  و تو ککط یک معدل افزار برای ویندوز طرانیایت نرم

 دهد.به کاربر می MODBUS RTUد   ا  را بر روی اروت ل  32تا  1ریزی برنامه

 

 

o اارام رهای  فاردی 

اتفاق دککککد  که تقریعاً اکثر قریب بهنظر گرف ه ، اارام رها طوری درXIMA طرانی د کککک  ا اگرچکه در 

 زیماکاربردهای معمول را اودککک  دهد ولی در را ککک ای ان رام به مشککک ری، قسکککمت طرانی دکککرکت 

ود، دهای ساد میاارام رهای مورد  کفارش مش ریان را که باعث ران ی کاربرد د   ا  برای ا  فاد 

 ی هزینه منطقی و گا  رای ان، به د   ا  اضافه سواهد کرد.درازا

 برای اطالعات بیش ر با درکت تماس ناصل نمایید.
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 PID کن رلر

 PIDکن رلر 

ر دکامل  که جزم م نا ب و ان  رال . ایت کن رل کتاتریت کن رلر سطی در صکنعت م داول  PIDکن رلر 

تر نمود.  یس ک را به اا خ قابل قعول نزدیکتوان اا خ یر و مش ق گیر بود  و با تنظیک هر کدام میگ

 کنید.در د ل زیر دماتیک مربوب به ایت کن رل کنند  را مشاهد  می

e(t)  باددمیسطای  یس ک یا اس ال  مرج  و سروجی  یس ک .r(t)    و  موردنظرمقدار مرجy(t)  سروجی

 . تامثال فشار و یا دما و یا  رعت  طور یس ک کن رلی به

u(t)  که به ارو که وارد دد  و باعث تغییرات سروجی یعنی دما یا   کتادر اینجا فرکانس و ول اژ درایو

 (Actuatorدود. )سروجی فشار و غیر  می

 
 PIDکن رل کنند  : 11-1د ل 

کند به همیت ساطر صککورت آنی به سروجی کن رلر من قل می کن رل کنند  م نا ککب مضککربی از سطا را به

 تواند باعث نااایداری  یس ک دود.می زیاد کردن آن

العمل  یس ک را، در ر یدن سروجی  یس ک به تعادل، کند ازند ایت اارام ر هک ع سکک ددن بی 

در د ل زیر مثالی از اثر تغییر ضریب کن رل کنند  م نا ب برای یک  یس ک را مشاهد   سواهد کرد.

 نمایید.می
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 PID کن رلر

 
 PID: نحو  تغییر سروجی با تغییر ضریب کن رل کنند  11-2د ل 

دککککود که کند و باعث میان  رال گیر از سطای  ککککیسکککک ک ان  رال گرف ه و آن را به سروجی من قل می

 گونه سطای ماندگار در  یس ک وجود نداد ه بادد.هیچ

 ککیسکک ک زیاد کردن آن باعث نو ککانی دککدن  ککیسکک ک و کک دککدن آن باعث دیرتر صککفر دککدن سطای 

 نمایید.در د ل اثرات تغییر ایت اارام ر را مشاهد  می .دودمی

 
 PID ان  رال گیر بی: نحو  تغییر سروجی با تغییر ضر11-3د ل 

مش ق گیر و یفه کن رل تغییرات  ری  در سروجی  یس ک را دارد و زیاد کردن آن باعث کک ددن در 

طرفی باعث دیرتر م عادل دکدن سروجی  کیس ک  دکود و از( میOvershoot) مقدار باال زدن  کیسک ک

 گردد.نیز می
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 PID مش ق گیر بی: نحو  تغییر سروجی با تغییر ضر11-4د ل 


