
TÀI LIỆU NÀY DO CNCVIETPRO BIÊN SOẠN

CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP LINH KIỆN CNC

SDT 0337952868

TỔNG QUAN

HBS2280SD_V1.4 là sự phát triển thành công của công ty dựa trên hơn mười năm kinh nghiệm trong việc phát triển và phát triển servo.

Một trình điều khiển động cơ bước cao áp ba pha khép kín mới sử dụng chip chuyên dụng lõi kép điều khiển động cơ mới nhất

Thuật toán điều khiển vòng kín loại vector được sử dụng để khắc phục hoàn toàn vấn đề vòng lặp bị mất của động cơ bước vòng hở.

Sử dụng động cơ bước cao áp ba pha và nguồn điện trực tiếp AC 220 V, nó có thể cải thiện đáng kể hiệu suất tốc độ cao của động cơ và

Đầu ra mô-men xoắn

giảm mức độ sinh nhiệt của động cơ và giảm độ rung cao, trung bình và thấp của động cơ, từ đó nâng cao khả năng của máy

Tốc độ xử lý và độ chính xác cũng như giảm tiêu thụ năng lượng máy

● Các tính năng vượt trội so với trình điều khiển động cơ bước

* Định vị chính xác, động cơ sẽ không mất bước

* Định vị ổn định, ngay cả khi nó bị ảnh hưởng bởi các lực bên ngoài, chẳng hạn như rung cơ hoặc định vị dọc

Sẽ tự động trở về vị trí ban đầu

* Sử dụng mô-men xoắn định mức 100% để điều khiển động cơ, trong khi động cơ bước truyền thống để tránh mất bước  thường chỉ sử 

 dụng 50% mô-men xoắn định để điều khiển động cơ

* Dòng điều khiển HBS2280SD_V1.4 phụ thuộc vào tải, động cơ có thể chạy ở tốc độ cao vì vậy hiệu quả năng lượng được cải thiện rất nhiều

● Các tính năng vượt trội so với trình điều khiển động cơ AC servo:

* Không cần điều chỉnh dòng điện (tự động điều chỉnh mức tăng theo tải)

* Duy trì kiểm soát vị trí ổn định và không có mất bước sau khi hoàn thành định vị

* có thể đạt được định vị nhanh, đường cong tăng tốc và giảm tốc có thể dốc hơn, do đó cải thiện hiệu quả xử lý

* Kiểm tra tần số chạy không tải trên 8KHZ.

* hoạt động tốt liên tục trong môi trường công nghiệp

* Chi phí chỉ bằng 30% -50% hệ thống servo AC
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Control Signal：DB25（CN1）

STT CHÂN SIGNAL TÊN 

1 PUL＋ SUNG DƯƠNG

2 PUL－ SUNG ÂM

3 DIR＋ CHIỀU QUAY

4 DIR－ CHIỀU QUAY

5 ENA＋ Động cơ cho phép đầu vào tiêu cực

6 ENA－ Động cơ cho phép đầu vào tích cực

10 PEND＋ Tín hiệu đầu ra tích cực

11 PEND－ Tín hiệu đầu ra tiêu cực

12 ALM＋ Tín hiệu đầu ra tích cực

13 ALM－ Tín hiệu đầu ra tiêu cực

S -  Thoát, hủy thao tác, nhấn nhanh để chuyển thông tin giám sát hiện tại, nhấn và giữ để sửa đổi tham số

 nhấn lâu lần nữa, không lưu các tham số đã sửa đổi 

ENT - Trong chế độ sửa đổi tham số, nhấn nhanh để chuyển giữa các mục tham số và dữ liệu, nhấn lâu để trở về Quay trở lại trang giám sát và 

lưu tất cả các tham số đã sửa đổi sau khi khởi động lại driver Các tham số thay đổi có hiệu lực ngay lập tức

Bấm và giữ dưới trang báo động, hệ thống sẽ được khởi động và xóa nóng mã lỗi hiện tại

Trang dịch chuyển sang trái và dịch chuyển các bit dữ liệu khi giá trị được thay đổi.

 thay đổi giá trị , kích thước dữ liệu của bit hiện tại

Mỗi khi driver được bật, nó sẽ ở trạng thái trang giám sát theo mặc định. Trong trang này, bạn có thể theo dõi và hiển thị số lượng của 3 nhóm

1, tốc độ hoạt động thực tế của động cơ hiện tại (0000RPM) được hiển thị

2, hiển thị điện áp DC hiện tại (d000)

lưu ý: nếu đầu vào là Nguồn điện xoay chiều, hiển thị điện áp DC được chỉnh lưu, gấp 1,4 lần điện áp AC đầu vào

3, Nhiệt độ nóng (t000)

Bảng chức năng tham số

STT

PR-00 Lựa chọn sung Set, 400～60000

PR-01 giới hạn lỗi 0～65535 Phạm vi lỗi tối đa trong hoạt động

PR-02 Tỷ lệ phần trăm hiện tại của máy khóa 0～100% Cho hiện tại khi dừng, mặc định 50

PR-03 Tỷ lệ phần trăm hiện tại của vòng lặp mở 0～100% Vòng lặp mở đang chạy, mặc định 50

PR-04 Tỷ lệ phần trăm hiện tại của vòng lặp kín 0～150% Hiện tại trong hoạt động vòng kín, mặc định 100

PR-05 Chuyển mạch đầu vào xung đơn / đôi 0～1 0 xung đơn, 1 xung kép

33 tệp thường được sử dụng, khi cài đặt được đặt Khi

 sử dụng bất kỳ số lượng sung của Pr-08

MÔ TẢPHẠM VITÊN



PR-06 Chiều quay Motor 0～1 0 ngược chiều kim đồng hồ, 1 cùng chiều kim đồng hồ

PR-07 Lựa chọn loại động cơ vòng kín 42～130 Mặc định của nhà máy là 86

PR-08 chỉnh sung tùy ý 400～60000 Mặc định của nhà máy là 400

PR-09 tự động trì hoãn 0～65535 Mặc định của nhà máy là 0

PR-10 0～2222

Sau đây là các mục tham số hệ thống, giá trị của tham số Pr-10 

PR-11 Độ phân giải mã hóa 200～51200 * Cài đặt gốc, không sửa đổi

PR-12 Hệ số tỷ lệ vòng lặp hiện tại 0～32767 * Cài đặt gốc, không sửa đổi

PR-13 Hệ số tích phân vòng lặp hiện tại 0～32767 * Cài đặt gốc, không sửa đổi

PR-14 Hệ số tỷ lệ vòng lặp vị trí 0～32767 * Cài đặt gốc, không sửa đổi

PR-15 Hệ số tích phân vị trí 0～32767 * Cài đặt gốc, không sửa đổi

PR-16 Hệ số chênh lệch vòng lặp vị trí 0～32767 * Cài đặt gốc, không sửa đổi

PR-17 Hệ số cấp dữ liệu vòng lặp vị trí 0～32767 * Cài đặt gốc, không sửa đổi

PR-18 Thời gian chống nhiễu 0～1000 Cài đặt gốc, mặc định 1000

PR-19 Bật mức tín hiệu 0～1 Cài đặt gốc, mặc định 1

PR-20 Tín hiệu mức đầu ra ALM 0～1 Cài đặt gốc, mặc định 1

PR-21 Kích hoạt bộ lọc 0～1 Cài đặt gốc, mặc định 0

PR-22 Lọc thời gian (us) 50～25600 Cài đặt gốc, mặc định 25600

PR-23 Xung và hướng 0～1 0 tăng, 1 giảm

PR-24 Chuyển mạch vòng mở / đóng 0～1 Hoạt động vòng lặp 0 mở, hoạt động vòng lặp 1 đóng *

Lưu ý: Các tham số vòng lặp hiện tại của nhà máy mặc định, tham số vòng lặp vị trí, v.v. là các tham số tốt nhất phù hợp cho động cơ.

Người dùng thường không cần sửa đổi. Nếu ứng dụng của khách hàng là đặc biệt, bạn có thể sửa đổi với sự hướng dẫn của chuyên gia.

Để đạt được kết quả tốt nhất. Một số tham số sửa đổi như được mô tả trong bảng sau:

PR-12 Hệ số tỷ lệ vòng lặp hiện tại
Cài đặt càng lớn, mức tăng càng cao và độ cứng càng lớn.

PR-13
Hệ số tích phân vòng lặp hiện tại

PR-14

Hệ số tỷ lệ vòng lặp vị trí

PR-17

Hệ số cấp dữ liệu vòng lặp vị trí

Lưu ý:

1. Hệ thống truyền động vòng kín không thể đơn giản thay đổi pha động cơ bằng cách thay đổi trình tự pha của động cơ.

Khi hướng chạy của máy không khớp với hướng đã cho, vui lòng thay đổi giá trị bằng cách thay đổi giá trị trong tham số Pr-06.

2. Khi giá trị phân chia được chọn trong Pr-00 là SEt, số sung của driver được xác định bởi giá trị của Pr-08.

Pr-08 có thể được đặt thành bất kỳ số nào từ 400 đến 60000

Cài đặt tham số
1. Đặt giá trị tham số cơ bản Pr-00 ~ Pr-10

Bấm và giữ phím S trong 3 giây để vào chế độ cài đặt tham số 

nhấn nhanh phím ENT để xác nhận nhập mục tham số cần sửa đổi

Nhấn phím múi tên sang trái lật trang để chọn giá trị tham số cần thay đổi

Thông số sung Pr-00, lựa chọn chế độ xung Pr-05, lựa chọn hướng chạy động cơ Pr-06 và Lựa chọn loại động cơ Pr-07, bốn loại tham số bên 

Giá trị cài đặt của hệ số tích phân vòng hiện tại càng nhỏ thì tốc độ tích

phân càng nhanh. Độ cứng càng lớn, càng nhỏ có khả năng tạo ra độ vọt lớn

Cài đặt càng nhỏ, mức tăng càng cao, độ cứng càng lớn và theo dõi vị trí càng 

nhanh. Tuy nhiên, nếu giá trị quá nhỏ, nó có thể khiến động cơ dao động hoặc 

quá tải.

Giá trị cài đặt càng lớn, tốc độ theo dõi tốc độ bên ngoài tương ứng càng nhanh 

và mức độ cứng nhắc lớn hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các tham số 

của nhà máy, không sửa đổi nó theo ý muốn.

Tất cả các thông số về thông số cơ bản

 khôi phục nhà máy

0- Các thông số cơ bản, 1-tất cả các tham số, 2222- Khôi 

phục loại động cơ hiện tại theo thông số nhà máy



đã có giá trị tương ứng

Nếu giá trị được đặt vượt quá phạm vi, tham số đã sửa đổi sẽ không hợp lệ và hệ thống sẽ đặt giá trị tối thiểu.

Lưu ý: Sau khi tất cả các tham số đã được sửa đổi, có hai tùy chọn để thoát ra

* Nhấn và giữ nút Nút S trong 3 Giây, các thông số chỉ được lưu tạm thời trong RAM bên trong driver

một số thông số không thể hoạt động, sau khi mất điện Các giá trị tham số đã sửa đổi đều bị mất

* Nếu khách hàng nhấn nút "ENT" trong 3 giây, tất cả các tham số đã sửa đổi được lưu vào không gian lưu trữ

tắt nguồn và bật nguồn tiếp theo không bị mất tham số đã cài trước đó Và hệ thống sẽ được khởi động lại ngay lập tức và tất cả các tham số 

được sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

2. Đặt giá trị tham số hệ thống Pr-11 đến Pr-24

nhấn và giữ nút S trong 2 giây và lật trang thông qua các phím lên xuống

Mục tham số Pr-10, nhấn phím ENT để nhập, hiển thị giá trị của Pr-10, nhấn phím điều chỉnh để thay đổi giá trị thành 1.

Nhấn vào S để trở lại, bạn sẽ thấy rằng các giá trị tham số hệ thống Pr-11 Pr-24 có thể được hiển thị bình thường.

Để thay đổi các tham số của nhóm này, chỉ cần nhấn các phím (lên xuống) và chuyển sang trang cần sửa đổi, sau đó sửa đổi nó.

Thay đổi, sửa đổi tương tự như các tham số cơ bản được sửa đổi ở trên

Pr-11 đến Pr-24  không hiển thị. bạn cần sửa đổi Pr-10 trở về giá trị 0

3. Tham số mặc định phục hồi hệ thống

nhấn và giữ nút S trong 2 giây để vào chế độ cài đặt tham số. Đầu tiên hãy chọn động cơ bạn muốn khôi phục. Mục tham số Pr-07 (42-86)

thay đổi giá trị của Pr-10 thành "2222", sau đó nhấn và giữ "ENT"  trong 3 giây để hệ thống khôi phục các tham số mặc định của nhà sản xuất.

cảnh báo lỗi

MÃ LỖI

ERR 01 QUÁ DÒNG Dòng điện động cơ quá lớn, dòng pha động cơ lớn

ERR 03 LỆCH VỊ TRÍ Giá trị của bộ đếm độ lệch vị trí vượt quá giá trị đặt

ERR 05 ĐIỆN ÁP THẤP Điện áp đầu vào mạch chính thấp hơn giá trị tối thiểu

ERR 06 QUÁ ĐIỆN ÁP Điện áp đầu vào mạch chính vượt quá giá trị cao nhất

ERR 07 Nhiệt độ DRIVER quá nóng Nhiệt độ driver vượt quá giá trị cài đặt (tối đa 100 ° C)

Điện áp đầu vào AC có thể hoạt động bình thường trong khoảng AC50V ~ 270V

1) Khi đấu dây, cẩn thận không kết nối đầu nguồn với đường dây pha động cơ

2) Các cuộn dây ba pha U, V, W của động cơ không thể được kết nối không chính xác

3) Không nên cắm phích cắm bộ mã hóa và phích cắm tín hiệu đầu vào xung ở vị trí sai

4) Đường tín hiệu điều khiển và đường pha động cơ không bị vướng vào nhau và tốt nhất là đường tín hiệu được che chắn cách điện tốt

NỘI DUNGTÊN LỖI




