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 روی ماشین تزریق پالستیک GD200Aراهنمای نصب اینورتر   

  SAVING ENERGY سیستم با کار نحوه آموزش

  INVTمحصول کمپانی   ENERGY SAVING آشنایی با سیستم های (1

  ایجاد همچنین و بندی سیم و نصب چگونگی جهت الزم فنی توانایی اندازی راه و نصب از منظور : نصب و راه اندازی (2

که انتظار می رود شخص به آنها تسلط باشد  می صحیح تنظیمات عدم از ناشی عیوب رفع برای شخص در الزم توانایی

  . کامل داشته و اجرا نماید

 و اتوماتیک صورت به موتور از استفاده با کنترل سیستم این در : کنترل سیستم این درانرژی  SAVEآشنایی با نحوه ( الف/1

 حالتهای در تزریق دستگاه اگر که معنا این به پذیرد می انجام پروپرشنال به معروف سرعت و فشار شیرهای از فیدبک دریافت با

  و کرده تغییر موتور دور میزان همان به دهد می قرار فشار و سرعت شیرهای روی بر را متفاوتی ولتاژ مقادیر کاری مختلف

        .نماید می دنبال را پروپورشنال فلوی و فشار شیرهای تغییرات موتوردرصد

 :ویژگیهای سیستم

      ( :توان اکتیو ) کاهش مصرف برق 

 داده تشخیص پروپورشنال شیرهای جریان روی از که ضروری غیر مواقع در ، اینورتر بوسیله مصرف سازی بهینه روش در

 یابد می کاهش فشار و فلو شیرهای به شده اعمال درصد کاهش با متناسبا و اینورتر بوسیله هیدرولیک موتورپمپ دور شود، می

و  موتور جریان ،کاهش ولتاژ کاهش که گیرد می انجام اینورتر خروجی در فرکانس و ولتاژ کاهش بوسیله دور کاهش این و

 . داشت خواهد همراه به را برق مصرف متعاقبا

( 111)%  خود ماکزیمم مقدار از کمتر دستگاه حرکتی سیکلهای در فشار و فلو درصد که چقدر هر که است ذکر به الزم

 موتور بار خالی حاالت سیستم این که است معنی این به داشت خواهد همراه به را برق مصرف کاهش میزان همان بهباشد 

 .رساند می ممکن حداقل به آنرا و داده تشخیص را هیدرولیک
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 : اصالح ضریب قدرت 

 قدرت ضریب بهبود و ارتقا اینورتر، خصوصیات از یکی زیرا باشد می راکتیو توان ،حذف سیستم این مطلوب اثرات از

 به قدرت ضریب هرچه شود می نزدیک یک به و یافته افزایش قدرت ضریب مذکور، روش به اینورتر از استفاده با که است

 . یابد می کاهش متناسبا نیز راکتیو توان مصرف میزان ، شود نزدیکتر یک

 رگوالتور از استفاده با روش این در که میشود انجام خازن تابلو بوسیله صنعتی کارخانجات در راکتیو توان اصالح معموال

 قرار مصرف ممکن حداقل در راکتیو توان تا میگردد مدار وارد خازن های پله متعاقبا و شده گیری اندازه راکتیو توان خازن

 .گیرد

 : باشد می نقیصه دو دارای فوق روش که ذکراست شایان

 زیرا نیست اصالح قابل ها پله بین راکتیو توان نوسانات بنابراین ، میگردند مدار وارد ای پله بصورت خازنها از آنجاییکه (1

 خازن،بنابراین تابلو مانند ای پله سیستم یک نه است فی کسینوس اصالح آنالوگ سیستم یک نیازمند دقیق اصالح

 .نماید می راکتیو توان های هزینه متحمل را کننده مصرف که میگردد مصرف ها پله بین در راکتیو توان از مقداری

 واز ، میگیرد انجام میشوند نصب کارخانجات ورودی در که خازن تابلو محل در قدرت ضریب اصالح آنجاییکه از (2

 که باشد می راکتیو جریان این درگیر خازن تابلو تا دستگاه از واسط کابلهای ظرفیت بنابراین ، دارد فاصله دستگاه محل

 به زیادی مشکالت خود که گردد می کابلها پوسته شدن خشک و کابلها روی حرارتی تلفات موجب زمان مرور به

 . دارد همراه

 : کاهش صدای دستگاه 

 از پس و است محیط در صوتی نویز بروز موجب هیدرولیک موتور صدای پالستیک تزریق آالت ماشین در آنجاییکه از

 بروز موجب که آن از ناشی صدای بنابراین یابد، می کاهش مواقع اکثر در محسوس بطور هیدرولیک موتور ،دور اینورتر نصب

 خود که میشود کاسته توجهی قابل بطور ، باشد می مینماید دارند آمد و رفت محیط در که افرادی و اپراتور برای ناراحتی

 .دارد پی در را کار محیط استانداردهای ایجاد و افراد کاری راندمان افزایش
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  :  هیدرولیک روغن دمای توجه قابل کاهش

 ، کند می کار شهر برق با موتور آنجاییکه از ، پالستیک تزریق آالت ماشین روی موجود پروپورشنال سیستمهای در

 به را شده پمپاژ اضافی مقدار و جک پشت را شده تعیین درصد ،شیر یابد می کاهش پروپورشنال شیر روی فشار و فلو هنگامیکه

 و میگردد مستهلک زمان مرور به روغن ، هیدرولیک روغن بیهوده سیرکوله این نتیجه در که دهد می برگشت هیدرولیک تانک

 پمپ لذا گردد، می تنظیم موتور دور فشار و فلو با متناسب اینورتر نصب از پس صورتیکه در یابد می افزایش نیز روغن دمای

 تانک به روغن برگشت نتیجه در و نموده پمپاژ پروپورشنال شیر پشت را روغن درخواستی وفشار فلو درصد اندازه به هیدرولیک

 . یابد می افزایش نیز هیدرولیک روغن مفید عمر بلکه بود نخواهد دمایی افزایش تنها نه و میرسد ممکن حداقل به

 : اینورتر و کارت تزریق تنظیمات و نصب دستورالعمل
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  : تزریق کارت اتصاالت

است که با  AI1 مربوط ورودی ترمینال عدد دو که باشد می کنترل ورودی ترمینال 4 دارای کارت این : تزریق کارت( ب/1

 . شود می داده نمایش +l2-, l2 حروف با اختصاری صورت به که است AI2 مربوط ورودی دو و +l1-, l1 اختصاری حروف

 

 باشد ای گونه به شیر هر از بندی سیم که شود دقت باید نصب هنگام در و اند شده ساخته جریان برای ها ورودی این : نکته

 . گیرد قرار ذیل شکل همانند سری صورت به کارت این ورودی های ترمینال که

 ترمینال زیر در دار شیلد سیم کردو استفاده دار شیلد سیم از باید حتما اینورتر روی تزریق کارت به شیرها اتصال برای

CNG گیرد قرار کنترل برد . 
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 :اتصاالت قدرت

 کنترل برد یا و اینورتر دیدن آسیب باعث اشتباه کوچکترین زیرا شود دقت بندی سیم نحوه به باید نصب هنگام در( الف/2

 . شد خواهد دستگاه

 توان با تزریق دستگاههای در مثال برای باشد می اتصاالت چگونگی درمورد دقت نصب هنگام در مهم نکات از یکی )ب

 باالتر توان با تزریق دستگاههای که است حالی در این اما شود می استارت ضرب تک صورت به معموال کم وتناژ پایین

 در و است متفاوت کامال حالت دو این در بندی سیم شکل که شود می اندازی راه مثلث ستاره یا ضرب 2 صورت به موتورها

 . است آمده ییوست

 استفاده جهت الزم تدابیر باشد می متر 11 از بیشتر مسیر طول که جایی در شود توجه مسیر طول به باید نصب هنگام در )ج

 .شود دیده چوک از

 . نماید جلوگیری نویز پراکندگی از ناشی اختالالت بروز از تا شود داده اتصال درستی به باید ارت سیم همواره )د

 بر پاشش و روغن شیلنگ پارگی احتمال که مکانهایی در و است مهم بسیار دستگاه عمر طول در مناسب محیطی شرایط )ه

 ای دوره صورت به نصب ماه چند هر از پس( نمایید جلوگیری اینورتر دادن قرار از لمقدور ا حتی دارد وجود اینورتر روی

 . کنید حاصل اطمینان اینورتر های فن بودن تمیز و اتصاالت بودن محکم از و شود انجام رسیدگی

 :  اندازی راه

 چند و نموده وصل را ورودی برق ، اتصاالت بودن صحیح از کامل اطمینان و نمودن چک اهم از پس اندازی راه برای

 . شود کار آماده کنترل سیستم تا نمایید صبر لحظه
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  GD200A- ENERGY SAVING سری  اینورتر تنظیم و اندازی راه در مهم موارد

 :( LED ) کوچک های چراغ وضعیت همچنین و ها شاسی فانکشن و دستگاه پانل

                    

 پروگرام از شدن خارج سپس و P02.01=5.5 پارامتر تغییر مثال بطور و پروگرام قسمت در شدن وارد ی نحوه ادامه در

 .  است شده داده نمایش
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 :  کلید صفحه روی های LED از استفاده

 

 :  هستند زیر عملکردهای دارای پانل روی های شاسی   

 

 



 بارمان اتوماسیون              

 

 302-08882223 : تلفن          
Page 8 

          23،واحد  0،طبقه  0اصفهان ،خیابان فلسطین ، کوچه شماره 

 بارمان اتوماسیون 302-08833203:  فکس         

 

 : ها خطا ریست

           دکمه فشار با توانید می ،شما گردد روشن خطا چراغ و شود مشاهده اینورتر در خطایی صورتیکه در

 خطا ریست خارجی ورودی عنوان به را S1 ~ S7 دیچیتال ورودیهای از یکی صورتیکه در یا و کنید ریست را خطا توانید می

 . کنید ریست را خطا توانید می مربوطه ورودی نمودن فعال ،با خطا بروز صورت ،در باشید کرده تعریف

 در . دهد نمی استارت اجازه و دارد قرار کار به آماده حالت در اینورتر ، است نشده ریست هنوز اینورتر خطای حالیکه در

 خطای یا داخلی خطای ،نشاندهنده کنید ریست را اینورتر نتوانید ریست کلید از استفاده با ، خطا بروز از پس صورتیکه

 . دارد نیاز بیشتری بررسی به که است ماندگاری
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 : اینورتر پسورد تنظیمات

 افراد دسترسی از جلوگیری منظور به پسورد تنظیم ،امکان قبلی های مدل های اینورتر مانند نیز GD200A سری اینورتر

 . سازد می فراهم شما برای را اینورتر پارامترهای به دیگر

 صورت در و شود می فعال اینورتر پسورد دهید، قرار 0 از غیر عددی روی را P07.00 پارامتر صورتیکه در منظور این به

 با مشابه عدد بایستی که گردد می ظاهر " - - - - - " نمایشگر روی  کلید زدن با درایو پارامترهای به دسترسی به نیاز

 . گردد فراهم شما برای پارامترها به دسترسی امکان تا نمایید وارد را P7.00 پارامتر در شده وارد عدد

 ثبت آنرا  کلید با و نمایید وارد P07.00 پارامتر در را 0 عدد بایستی ، اینورتر پسورد نمودن فعال غیر منظور به

 .نمایید

 : موتور پارامترهای تیونینگ اتو

 اندازه وهمچنین موتور صفر دردور DC جریان تزریق با موتور الکتریکی مدل پارامترهای تخمین سیستم یا اتوتیونینیگ

 و میکند استفاده خود کنترل گر تخمین سیستمهای در را مدل این درایو و میشود انجام مختلف دورهای موتوردر جریان گیری

  .میکند تضمین را درایو خوب کارکردن این مسئله

 های پارامتر که P02.06 , P02.07, P02.08, P02.09, P02.10 پارامترهای مقادیر اتوتیونینگ اجرای از بعد

 .  میشود تعیین تیونینگ اتو سیستم توسط میباشد موتور محاسباتی

 

 

 

 



 بارمان اتوماسیون              

 

 302-08882223 : تلفن          
Page 
10 

          23،واحد  0،طبقه  0اصفهان ،خیابان فلسطین ، کوچه شماره 

 بارمان اتوماسیون 302-08833203:  فکس         

 

 : اتوتیونینگ پروسه اجرای و اینورتر با کار شروع

 . دهید انجام را زیر مراحل اینورتر، کردن دار برق شرایط سازی آماده و دستگاه نصب از پس

 .نمائید برقدار را خود دستگاه  (2

 .میزند چشمک 50.00 عدد و بود خواهد روشن Hz کوچک چراغ خود پانل روی (8

 .نمائیم وارد زیر جدول پارامترهای در را موتور اطالعات میبایست مرحله این در (0

 

 

 

  میدهد نشان زن چشمک بصورت را حروف  نمایشگر .دهید تغییر دو به صفر مقدار از را P00.15 پارامتر (3

 حرکت به شروع موتور ثانیه چند از بعد سپس و میدهد نشان را  حروف نشاندهنده و دهید فشار را RUN شاسی

 را حروف و آید می پائین دورش موتور ثانیه چند از پس نهایتا سپس و دید خواهید را  حروف و کرده

 مقادیر بایستی بکشد طول عمل این صورتیکه در .میزند چشمک 50.00 و شده روشن Hz کوچک چراغ مجددا و دید خواهید

 .  باشد نداده رخ پارامترها نمودن وارد در اشتباهی که کنید چک را موتور پالک
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 ، STOP کلید زدن با ، درمرحله یا  مرحله در اتوتیونینگ پروسه از شدن خارج منظور به : نکته

 . گردد می خارج پروسه از پارامترها در تاثیر بدون اینورتر

 ،)روتور مقاومت( P02.07 ، )استاتور مقاومت( P02.06 پارامترهای ،تمامی چرخشی تیونینگ پروسه اتمام از پس

P02.08 )موتور نشتی اندوکتانس(، P02.09 )موتور متقابل اندوکتانس( و P02.10 )بوسیله خودکار بطور )باری بی جریان 

 . گردد می ثبت و شده گیری اندازه اینورتر

 را موتور STOP شاسی با و کنید روشن را موتور میتوانید RUN شاسی با شما و است برداری بهره آماده شما دستگاه (5

 میتوانیدShift شاسی دادن فشار بار باهر .کنید کم یا زیاد میتوانید  و  های شاسی با را موتور دور . کنید استاپ

 Shift کلید با نمایش قابل پارامترهای لیست(. دهید تغییر موتور جریان یا ولتاژ یا موتور دور یا فرکانس دیدن برای را نمایشگر

  )است آمده P07.07 و P07.06 پارامترهای در

 ورودیهای ومقادیر خروجی فرکانس شامل اینورتر داخلی پارامترهای همزمان دیدن به نیاز دلیل به میگردد پیشنهاد: نکته

 مذکورامکان پارامترهای همزمان نمودن مانیتور با تا کنید استفاده اینورتر LCD Keypad از ، AI2 و AI1 آنالوگ

  .باشید داشته را بیشتری سازی بهینه میزان نتیجه در و موتور دور تغییر بازه روی بهتری کالیبراسیون

 را خروجی اینورتر نباشد متصل موتور سمت به اینورتر خروجی کابل AUTO TUNING عمل انجام برای هرگاه :نکته

 . دهد می نمایش را TE پیغام نمایشگر روی بر و کرده قطع

 

 : اتوتیونینگ انجام از پس پارامترها تنظیمات

 . رویم می دستگاه پارامترهای تنظیم سراغ به حال پارامترها بهترین انتخاب و مرحله چند در تیونینگ اتمام از پس

1) P00.01  شود تنظیم ) ترمینالی کنترل ( معنای به 1 عدد روی بر باید که ترمینال طریق از کنترل به مربوط پارامتر. 

2) P00.06  ورودی کردن فعال به مربوط پارامتر AI1 شود تنظیم 1 عدد برروی باید که . 

3)  P00.07 ورودی کردن فعال به مربوط پارامتر AI2 شود تنظیم 2 عدد برروی باید که . 

4) P00.09  بین دستگاه کار مختلف مراحل در که دهد می را امکان این اینورتر به 4 عدد برروی پارامتر این تنظیم با شما 

AI1 و AI2 نماید ارسال خروجی فرکانس موتور برای آن براساس و نموده انتخاب را مقدار بیشترین . 



 بارمان اتوماسیون              

 

 302-08882223 : تلفن          
Page 
12 

          23،واحد  0،طبقه  0اصفهان ،خیابان فلسطین ، کوچه شماره 

 بارمان اتوماسیون 302-08833203:  فکس         

 چون شود تنظیم ثانیه 3 از کمتر باید است شده تعریف p00.12 و P00.11 پارامترهای در که DCC و ACC زمانهای (5

 . یابد می افزایش دستگاه کاری سیکل زمان و کرده پیدا افزایش دور تغییر در زمانی پاسخ ، شود بیشتر زمانها این مقدار هرچه

 به موتور شود تنظیم 1 عدد روی بر پارامتر این اگر S1 کنترلی ترمینال توسط موتور گردش جهت برای P05.01 پارامتر (6

 . نماید می کار به شروع چپگرد صورت به موتور شود تنظیم 2 عدد روی بر اگر و راستگرد صورت

 با کاربرد بیشترین که یابد می خاتمه P05.36 با و شروع P05.32 پارامتر از که AI1 ورودی به مربوط پارامترهای (7

 . شود می انجام P05.34 و P05.32 پارامترهای

 با کاربرد بیشترین که یابد می خاتمه P05.41 با و شروع P05.37 پارامتر از که AI2 ورودی به مربوط پارامترهای (8

 . شود می انجام P5.39 و P05.37 پارامترهای


