
3-Phase Motor Drive 
 ( PIDفاز تا قاتلیت کىترل پمپ آب )  3درایًر مًتًر

 

 

LIMENICS 
Web : www.limenics.ir 

Tel : 021 – 66369455 



 
 .سری تَاى هتَسط  (limenics) الیوٌیکس دستَرالؼول راُ اًذازی درایَر

 مسایای ایىًرترَای شرکت الیمىیکس:

 جْت تٌظیوات سادُ تر کارتر.  LCDدارای غفحِ ًوایص 

 .دارای هذل ّای تخػػی جْت کٌترل پوپ آب

 .پطتیثاًی ٍ خذهات پس از فرٍش در داخل کطَر

 

 وکات ایمىی در استفادٌ از دستگاٌ:

 تا دست خطک تا دستگاُ کار کٌیذ.

( لاتل اضتؼال از ًػة دستگاُ در هحیط ّای دارای رطَتت تاال ،احتوال آتص سَزی )هجاٍرت تا هَاد

 خَدداری کٌیذ.

 ًػة هَتَرّایی تا تَاى تاالتر از تَاى درایَ.

 ًَل ٍ فازّا.اتػال اضتثاُ سین ّای ٍرٍدی 

دلیمِ لثل ترق را از درایَ لطغ کٌیذ تا خازى ّای دستگاُ کاهال دضارش  5جْت سین تٌذی هجذد حذالل 

 ضًَذ.

 

 وکات ایمىی در وصة دستگاٌ:

 ترق دستگاُ کلیذ اتَهاتیک هٌاسة تا جریاى کاری دستگاُ در ًظر تگیریذ.حتوا لثل از ٍرٍدی 

 کٌتاکتَر جْت رٍضي ٍ خاهَش کردى کاهل ایٌَرتر هاتیي کلیذ اتَهاتیک ٍ ایٌَرتر.

 رطَتت لرار گیرد. ایٌَرتر در داخل تاتلَ ترق ٍ تِ دٍر از آب ، ًَر خَرضیذ ، ررات گرد ٍ غثار ٍ

 ػة گردد.ایٌَرتر تِ غَرت ػوَدی ً

 اتؼاد تاتلَ ترق تِ گًَِ ای اًتخاب ضَد کِ گردش َّا در آى تِ راحتی غَرت گیرد.

 (-05تا55ایٌَرتر در دهای خیلی گرم ٍ خیلی سرد استفادُ ًطَد. ) دهای استاًذارد 

 ّیچگًَِ لطؼِ اضافِ ای تیي ایٌَرتر ٍ هَتَر لرار ًذّیذ ٍ هَتَر تِ غَرت هستمین تِ درایَ ٍغل ضَد.

رٍجی ایٌَرتر تِ ّیچ ٍجِ اتػال کَتاُ ًطَد . ) دستگاُ دارای حفاظت در هماتل اتػال کَتاُ هیثاضذ ، خ

 لک ضذى لطؼات داخلی هیطَد (ْایي کار تاػث هست

 کاتل ّای ٍرٍدی ٍ خرٍجی هتٌاسة تا جریاى کاری هَتَر اًتخاب ضَد.

 یذ.هتر کاتل ضیلذ دار استفادُ کٌ 5در هسافت ّای طَالًی تر از 

 کاتل ّای فرهاى ٍ لذرت را از دٍ هسیر جذاگاًِ ػثَر دّیذ .) تْتر است کاتل ّا ضیلذ دار تاضٌذ (

 



 جذيل اوتخاب درایً تر اساس تًان مًتًر:

فاز  3يريدی يريدی تکفاز )آمپر(

 )آمپر(

 تًان مًتًر

 (HP ) 

 تًان مًتًر

 (KWH ) 

1.1 7.30  7.10 

1.1 7.1  7..1 

... 7.01  7.30 

3.3 1.1  7.11 

5.1 1.1 1 7.01 

7.0 ...  1.1 

9 3 . 1.1 

13.3 5.5  ... 

 7  3 

 0.1 1 5 

 11.1 0 1.1 

 11..1 17 0.1 

 ...31 11 11 

 37.5 .7 11 

 

 هحاسثِ ضذُ. 5..5همادیر فَق حذٍدی هیثاضذ ٍ تر اساس کسیٌَس فی 

پاییي ضرکت در هذل ّای تکفاز تِ سِ فاز ٍ سِ فاز  کیلَ ٍات از ایٌَرترّای تَاى 2.2تا  5.00تَاًْای تیي 

 005-225) در هذلْای تکفاز تِ سِ فاز دلت کٌیذ کِ حتوا ٍلتاش هَتَر .ٌیذتِ سِ فاز هی تَاى استفادُ ک

 ٍلت تاضذ (

کیلَ ٍات از ایٌَرترّای تَاى هتَسط ضرکت در هذل ّای سِ فاز تِ سِ فاز استفادُ  5..تا  2.2ْای تیي تَاً

 کٌیذ.

 

 

 



 

 ترمیىال َا ي سیم تىذی:

 

 . فرهاى 2. لذرت 0 : هیطًَذ دستِ دٍترهیٌال ّای دستگاُ ضاهل 

 ترمیىال َای قذرت :

کِ ایي ترهیٌال ّای خرٍجی دستگاُ ّستٌذ ٍ تِ هَتَر هتػل  ( U-V-Wاز سوت راست تا ًام ّای ) 

 هیطًَذ.

( هطخع ضذُ اًذ ترهیٌال ّای ٍرٍدی ترق سِ فاز تِ ایٌَرتر ّستٌذ  R-S-T-Nتؼذی کِ تا ًاهْای)  ردیف

، کِ ًَل ٍ سِ فاز آر اس ٍ تی. )تَجِ : تِ ّیچ ٍجِ ًَل را اضتثاُ ٍغل ًکٌیذ.تاػث آسیة جذی تِ دستگاُ 

 هیطَد (

 

 ترمیىال َای فرمان:

 تٍ ترتیة از ردیف تاال چپ تٍ راست.

 ٍلت  02خرٍجی  + :.1

V-in : .رٍی تٌظیوات غحیح لرار  هی تایست چرخص هَتَر در ایي حالت جْت  جْت ًػة ٍلَم خارجی

 گیرد.

 

REL-1 :  دٍ ترهیٌال یک رلِ تِ غَرت Normaly Open آهپر 0. حذاکثر 



REL-2 :  دٍ ترهیٌال یک رلِ تِ غَرت Normaly Open آهپر 0. حذاکثر 

I-in :  در هذ ( ٍرٍدی سٌسَر جریاىPID )   ِسر دیگر تِ ایي پایِ هتػل هیطَد.02. یک سر سٌسَر ت ٍ + 

V-out  :  در هذ ( خرٍجی ٍلتاش جْت کٌترل ایٌَرتر دٍمPID ) 

 ردیف پاییه چپ تٍ راست.

سرػت تِ غَرت ٍرٍدی دیجیتال رٍی ایي درایَ لرار گرفتِ  4تؼییي کِ ترای  S1,S2,S3,S4ترهیٌال ّای 

 ّن ترای تؼییي جْت چرخص لاتل استفادُ ّستٌذ.  CW/CCWاًذ. ّوچٌیي 

 

IN-Vol :  ایي دٍ کاًکتَر ترای فؼال کردى ٍلَم رٍی دستگاُ هَرد استفادُ فرار هیگیرد کِ تِ ّن هتػل

 هیطًَذ. ) ایي اهکاى سفارضی تَدُ ٍ ّوِ دستگاُ ّا ٍلَم رٍی خَد ًذارًذ (.

 

GND  : .گراًذ تخص فرهاى دستگاُ هیثاضذ 

اطویٌاى از درست تَدم سین تٌذی ّا دستگاُ را رٍضي کٌیذ. اٍلیي غفحِ کِ دیذُ هیطَد تِ غَرت تؼذ از 

 غفحِ تِ ترتیة زیر را دیذ ( 4) تا کلیذ چپ ٍ راست هیتَاى  زیر است.

 صفحٍ ایىذکس:

 خط تاال از چپ تِ راست 

 فرکاًس ّذف –فرکاًس فؼلی 

 از چپ تِ راست  پاییيخط 

 جْت چرخص – جریاى کلی هَتَر

 

 

 :ي لتاش   صفحٍ جریان َا

 ضاهل جریاى تک تِ تک الیي ّا ٍ ٍلتاش تاس

 
 

45.0 -> 50.0 Hz 

3.7A      FWD  

IU=3.7  IV=3.7 

IW=3.7  Bus=550V  



 :اطالعاتصفحٍ 

 

 خط تاال از چپ تِ راست 

 جْت چرخص – )هطالتك جذٍل زیر(ًَع فرهاى حرکت  – درغذ تَاى خرٍجی

 از چپ تِ راست  پاییيخط 

 دهای ّیت سیٌک دستگاُ.

 

 حالت دارد: 5ًَع فرهاى حرکت 

 

STP حرکت تَسط غفحِ کلیذ 

DIG حرکت تَسط ٍرٍدی ّای دیجیتال 

POT حرکت تَسط پتاًسیَهتر 

SER ) حرکت تَسط ارتثاط سریال ) در هذل ّای سفارضی 

PID  حرکت تَسطPID 

 

 

 َا : Errorصفحٍ 

 ثثت ضذُ. Errorفؼلی ٍآخریي  Errorضاهل 

 
 

 

در ٌّگام رٍضي تَدى هَتَر اهکاى حرکت کردى تیي غفحات ٍجَد ًذارد ) فمط در زهاى خاهَش تًجٍ : 

 تَدى هَتَر (

 

P=100% , DIG FWD  

27^C 

Err =Bus Error 

Last=OC 

 



 مىًَای تىظیمی:
 ( فؼال هی تاضذ) فمط در هذل ّای دارای کٌترٍلر پوپ  PIDهٌَ  . 2 هٌَ اغلی  .0

 
 

 مىً اصلی:

ثاًیِ ًگِ داضتِ تا ٍارد هٌَ ضَیذ . تا کلیذ چپ ٍ راست هیتَاى  0را  SETجْت ٍرٍد تِ هٌَ اغلی دکوِ 

تِ هذت  SETتِ گسیٌِ تؼذی رفت ٍ تا ًگِ داضتن هجذد دکوِ  SETهمادیر را کن یا زیاد کرد ٍ تا زدى کلیذ 

 ثاًیِ هیتَاى تغییرات را رخیرُ ٍ از هٌَ خارج ضذ . 0

 
 

Maximum FRQ 
 ییي هیکٌینرا در هَتَر پس از اػوال فرهاى تؼهاکسیون فرکاًس خرٍجی 

 
 
 

ACC 
 ( Soft Startهذت زهاى رسیذى تِ هاکسیون فرکاًس کاری . ) 

 
 
 

DEC 
 ( Soft Stopهذت زهاى خاهَش ضذى هَتَر پس از فرهاى خاهَضی . ) 

 
 
 
 
 

   Maximum FRQ 

     50 (Hz) 

      ACC   

    4.1 Sec  

      DEC   

    4.1 Sec  



Fast Stop 
 خاهَش ضذى سریغ هَتَر.

 
 
 

Start Torque 
 زهاى راُ اًذازی اٍلیِ تاالتر هیثرین.ضریة ٍلتاش استارت ، تا افسایص ایي گسیٌِ گطتاٍر هَتَر را در 

 
 
 

Speed Settings 

 
 

SPEED-V1 
SPEED-V2 

SPEED-V3/REW 
SPEED-V4/FWD 

 
 تٌظیوات ٍرٍدی ّای دیجیتال در ایي دستگاُ تا چْار هَرد تاال تِ دٍ ضکل هختلف تٌظین هیطَد

 . دٍ سرػت لاتل ترًاهِ ریسی ٍ تؼییي جْت2  چْار سرػت لاتل ترًاهِ ریسی . 0

ٍلت خَد درایَ تِ  02ترای چْار گسیٌِ سرػت دخَاُ را تؼییي هیکٌین سپس تا اتػال ٍلتاش  : در حالت اٍل

 ٍرٍدی هَرد ًظر ، هَتَر تا ّواى سرػت تؼییي ضذُ ضرٍع تِ چرخص هیکٌذ.

ًوایص دادُ  REW  ٍFWDرا آًمذر کن هیکٌین تا ػثارات  SPEED-V3  ٍSPEED-V4 :در حالت دٍم 

 ضَد . سپس اتتذا تِ جْت چرخص ٍ سپس سرػت هَرد ًظر را اًتخاب هیکٌین.

 

   Fast STOP     

    Disable  

 

  Start Torque   

      10 % 

    Speed  1 

   50.0  (Hz)  



OVER CURRENT 
  over currentدر گسیٌِ هی تَاى هاکسیون جریاى را تؼییي کرد ، تاالتر از جریاى تٌظین ضذُ درایَ ارٍر 

 هیذّذ. ) کارترد آى هحافظت از اظافِ تار هَتَر هی تاضذ (

 
 

 

UNDER CURRENT 
آهپر جریاى هیکطذ ،  0تِ طَر هثال اگر درایَ ترای کٌترل پوپ استفادُ ضذُ تاضذ ٍ پوپ در حالت رٍضي 

حاال در غَرتی کِ پرٍاًِ تطکٌذ ٍ یا تِ ّر دلیل دیگری پوپ درست کار ًکٌذ ٍ هَتَر جریاًی کوتر از حذ 

 آهپر ( تکطذ ، هیتَاى ایي خطا را تطخیع داد.  0هؼوَل خَد ) 

 ػذم کارترد ایي گسیٌِ همذار آى را تراتر غفر لرار دّیذ تا غیر فؼال ضَد.در غَرت 

 
 

 

Active Keys 
 رٍی دستگاُ را فؼال یا غیر فؼال کرد. runتا ایي گسیٌِ هیتَاى کلیذ 

 
 

 
Torque 

تیطتر هیکٌذ ، در ًتیجِ جریاى تاالتری تَسط هَتَر هػرف هیطَد ) در کل زهاى داهٌِ ٍلتاش ) گطتاٍر ( را 

 رٍضي تَدى (

 
  

Over Current   

    5.1  (A) 

  Under Current   

    0.9  (A) 

   Active Keys   

     Enable  

    Torque      

     100 %   



CTRL RELAY 1  
  Alarm -EXT fan - next Pumpضاهل هذ ّای 

 
 

 
 CTRL RELAY 2 

  Alarm -EXT fan - next Pumpضاهل هذ ّای 

 
 

 

Back Light 
 را تؼییي هیکٌین. LCDزهاى رٍضي تَدى 

 
 

 

Under Current 2 
FRQ for UC 2 

 همذار جریاى را چک کٌذ.  Xییي کرد کِ در فرکاًس تَاى تؼ هی تاالتِ ّن هرطثت ّستٌذ  گسیٌِ ّای

 
 

 
 
 

  CTRL Relay 1   

    Alarm    

  CTRL Relay 2   

    EXT Fan  

   BackLight     

    45 (Sec) 

Under Current2  

    1.1 (A) 

   FRQ for UC2    

     35 (Hz) 



Check VBus 
 هیتَاى چک کردى ٍلتاش تاس را فؼال یا غیر فؼال کرد.

 
 

 
Factory Reset 

 تازگطت تِ تٌظیوات اٍلیِ کارخاًِ.

 
 
 

 

 PIDمىً 
 ػثارت LCDترای ٍارد ضذى تِ ایي هٌَ تٌظیوات دٍ کلیذ چپ ٍ راست را تا ّن ًگِ داضتِ تا رٍی 

 PID Settings .ظاّر ضَد 

 

هیثاضذ کِ حالت فؼال ٍ غیر فؼال دارد ، اگر فؼال ضَد درایَ از حالت هؼوَلی تِ حالت  PIDگسیٌِ اٍل 

 Disableحالت لثلی ایي گسیٌِ را هیتَاى رٍی  درایَر هخػَظ پوپ تثذیل هیطَد . ترای تازگرداًذى تِ 

 لرار دّیذ. ) اتتذا درایَ را خاهَش کردُ ٍ دٍ کلیذ را تا ّن ًگِ داریذ سپس دستگاُ را رٍضي کٌیذ تا

 PID Settings )ظاّر ضَد 

 

 
 

 

 

 

   Check VBus    

     Enable 

Factory Reset   

    Disable 

      PID 

     Enable 



Set Point  : ٌِگسیSet Point  هرتَط تِ تٌظین فطار است ٍ هتاًسة تا ًیاز هػرف کٌٌذُ تٌظین هیطَد. 

 

 

Dif WAKEUP  ٌّگاهی کِ اختالف فطار سیستن تا همذار تٌظین ضذُ ترای :Set point   تِ ایي ػذد ترسذ یا از ایي

 خارج هیطَد .  Sleepػذد تسرگتر ضَد کٌترلر فرهاى استارت را غادر هیکٌذ ٍ سیستن از حالت 

 

 

Time WAKEUP  ایي پاراهتر هذت زهاى تاخیر تؼذ از تطخیع دادى :DIF WAKEUP  است ٍ تؼذ از سپری ضذى

 ایي زهاى پوپ اٍل ضرٍع تِ کار هیکٌذ.

 

 

FRQ WAKEUP  زهاًیکِ کِ سیستن از حالت  :Sleep  خارج هیطَد ٍ فرهاى استارت غادر هیطَد، پوپ تا ایي

 فرکاًس ضرٍع تِ رٍضي هیکٌذ.  ایي پاراهتر تِ هٌظَر جلَگیری از افت فطار اٍلیِ ٌّگام هػرف هی تاضذ.

 

 

MAX Pressure .تاالتریي فطار لاتل لثَل را ترای کٌترلر تٌین هیٌوایذ : 

 

   Set Point 

   5.0 (Bar)     

   Dif Wakeup    

   0.5 (Bar)     

 

   Time Wakeup 

    10.0 (Sec)    

 

   FRQ Wakeup 

    30.0 (Hz)    

  Max Pressure   

    8.0 (Bar)   



Time ADD Pump.ایي پاراهتر زهاى تاخیر درٍغل ضذى پوپ تؼذی را هطخع هیٌوایذ : 

 

 

Time Remove Pump .ایي پاراهتر زهاى تاخیر در لطغ ضذى پوپ ّا را تٌظین هیٌوایذ : 

 

 

PID Factors  همذار ضریة :P  از پاراهترّایPID .را تٌظین هیٌوایذ 

 

 

PID Factors  همذارضریة :D  از پاراهترّایPID .را تٌظین هیٌوایذ 

 

 

PID Factors  همذار ضریة :I  از پاراهترّایPID  در حالت افسایص سرػتPump .را تٌظین هیٌوایذ 

 

 

 

 Time Add Pump 

    10.0 (Sec)    

mp   

Time Remove Pump 

   10.0 (Sec)    

 

  PID Factors    

    P=5 

  PID Factors        

    D=5 

 

  PID Factors    

    IA=5 

 



PID Factors  همذار ضریة :I  از پاراهترّایPID  در حالت کاّص سرػتPump .را تٌظین هیٌوایذ 

 

 

 

Sensor Type  :  .ایي پاراهتر ًَع سٌسَر از ًظر ًَع خرٍجی هطخع هیٌوایذ 

Analogue     ًَی خرٍجی سٌسَر تِ غَرت آًالَگ اًذازُ گیرری هیطرَد ٍ تَسرط آى :PID     دٍر هَترَر پورپ ّرا را

 کٌترل هیٌوایذ.

Pump 0/1  ،ٌِدر غَرت اًتخاب ایي گسی :PID      کٌترلر غیر فؼال ضرذُ ٍ ترا تٌظرین هٌرَیPump 0/1    پورپ ترا

رٍضي هیطَد ٍ زهاًیکِ کِ فطار ترِ همرذار پراراهتر تٌظرین      Pump 0/1 FRQفرکاًس ثاتت ٍ تٌظین ضذُ در هٌَی 

ترسذ پوپ خاهَش هیطَد. دلت داضتِ تاضریذ در ایري حالرت فرکراًس هَترَر       Pump 0/1 = OFFضذُ در  هٌَی 

 ثاتت هی تاضذ.

 

 

Pump 0/1 = ON :  همذار فطار ترای رٍضي ضذى هَتَر تا دٍر ثاتت در غَرت اًتخابPump 0/1   در هٌَی
Sensor Type   

 

 

Pump 0/1 = OFF :  همذار فطار ترای خاهَش ضذى هَتَر در غَرت اًتخابPump 0/1   در هٌَیSensor 

Type   

 

  PID Factors    

    IR=5 

 

  Sensor Type    

    Analogue 

   Pump 0/1=ON    

    4.0 (Bar)   

  Pump 0/1=OFF    

    6.0 (Bar)   

 



Pump 0/1 FRQ  همذارفرکاًس رٍضي ضذى هَتَر در غَرت اًتخاب :Pump 0/1   در هٌَیSensor Type   

 

 

Input Type  ایي پاراهتر،  ًَع سٌسَر از ًظر فطار ٍرٍدی را تؼییي هیکٌذ. در غَرت اًتخاب :Analogue  در هٌَی
Sensor Type 

 

 

Output Type  ایي پاراهتر، ًَع سٌسَر از ًظر ًَع خرٍجی را تؼییي هیکٌذ. در غَرت اًتخاب :Analogue  در هٌَی
Sensor Type 

 

 

FRQ Sleep  ایي پاراهتر فرکاًس :Sleep  جْت خاهَش ضذى کٌترل ٍ تواهی پوپ ّا هی تاضذ. رٍش اًذازُ گیری

 Setایي پاراهتر تِ ایي غَرت هیثاضذ کِ تواهی ضیرّای خرٍجی را هیثٌذین ٍتا تَجِ تِ ثاتت ًگِ داضتي فطار رٍی 

point   ّرتس تاالتر ٍارد هیٌواییذ. 2درایَرٍی فرکاًس خاغی ثاتت هیواًذ. همذار ایي پاراهتر را 

 

 

 
 
 
 

  Pump 0/1=FRQ    

    45.0 (Hz)   

 

 Sensor In Type 

   (0-10)bar 

Sensor Out Type 

   (4-20)ma 

   FRQ Sleep     

   48.0 (Hz)   



 اتصال درایًرَا تٍ صًرت تًستر پمپ :

 

 
 
 راُ اًذازی کٌذ. PIDرا تِ غَرت  masterدرایَ  .0

 را تِ حالت کٌترلر هؼوَلی راُ اًذازی کٌیذ. slaveدرایَ  .2

 هتػل کٌیذ. masterرا تِ درایَ  I-inٍلت ٍ  02 ،دٍ سین سٌسَر .0

4. GND .دٍ درایَ را تِ ّن هتػل کٌیذ 

5. V-out  َدرایmaster  ِرا تV-in  َدرایslave  .هتػل کٌیذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ت َا:لکذ َای خطا ي ع

 SC .ٍجَد اتػال کَتاُ در فازّای خرٍجی

 FWD & REV .اػوال ّوسهاى فرهاى جْت ترای هَتَر

  OC .هیثاضذجریاى کطی هَتَر تیص از همذار تٌظین ضذُ در هٌَ 

 UC PH_U .کوتر همذار تٌظین ضذُ در هٌَ هیثاضذ Uجریاى فاز 

 UC PH_V .کوتر همذار تٌظین ضذُ در هٌَ هیثاضذ Vجریاى فاز 

 UC PH_W .کوتر همذار تٌظین ضذُ در هٌَ هیثاضذ Wجریاى فاز 

 Temp گرهای تیص از حذ سیستن.

 Serial CCW ًطذُ.فرهاى جْت از پَرت سریال تِ درستی دریافت 

تار ترای راُ اًذازی هَتَر تالش هیکٌذ ٍ  0در غَرت ٍجَد خطا در سیستن ، درایَ 

 تار در غَرت ٍجَد خطا ایي پیام دادُ هیطَد. 0تؼذ از 

Max Try 

 Bus Error ٍلتاش ٍرٍدی از حذ هجاز تیطتر ٍ یا کوتر هیثاضذ.

 Max Press ، فطار سیستن تیص از حذ هجاز هیثاضذ. PIDدر حالت کٌترل 

تا تَجِ تِ تٌظیوات هٌَ، در فرکاًس هطخع، جریاى کطی از فازّای خرٍجی 

 کوتر از حذ تٌظین ضذُ در هٌَ هیثاضذ.

UC2_FRQ 

 

 

 

 


