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اینورتر یا درایو
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اینورتر  پستاطالعات کافی ندارید، حتما اینورتر یا درایو و مزایای آناگر در مورد 

ا درایواینورتر یآنجایی که از . مطالعه کنیدرا یا درایو چیست و چه کاربردی دارد

در رنج ها و انواع مختلفی موجود است، ممکن است درباره ی کاربرد و نحوه ی 

.  استفاده از این تجهیز تصورات غلطی وجود داشته باشد

:ارائه شده استاینورتر یا درایوتصور غلط از 6این مقاله در 



ث
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!است؟سخت و پیچیده ( اینورتر ) کنترل و برنامه نویسی درایو ( 1

ه همین  ب. مدرن دارای لیست چشمگیری از پارامترها هستنددرایوها و اینورتر های 

تنظیم  و، درایکه برای هر کاربرد خاص بیاید، دلیل ممکن است این تصور به وجود 

رایو، دکه راه اندازی یک است، تجربه نشان داده . تمامی این پارامترها نیاز است

پس نگران . پارامتر است10نیازمند تنظیم تعداد کمی از این پارامترها، حدودا 

ا پارامترهای  اما اگر شما بنیست، نباشید، نیازی به مسلط بودن به تمامی پارامترها 

.کنیددیگران ایجاد بیشتری آشنا باشید میتوانید یک وجه تمایز با 



شماتی
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!به شدت باالست( اینورتر ) قیمت درایو ( 2

اندازی اینطور به نظر می رسد که قیمت درایو در مقایسه با دیگر گزینه های راه

رایو با قیمت امروزه، با توجه به اینکه تقاضا برای د. الکتروموتورها به شدت باالست

ده  مقرون به صرفه تر شزمان، در حال افزایش است، قیمت درایو در طول مناسب، 

ستفاده  توجه به این نکته حائز اهمیت است که جدای از قیمت باالی درایو، ا. است

دت از این تجهیز باعث صرفه جویی چشمگیر در میزان انرژی شده و در بلند م

ایو استفاده از درخاص، به عالوه، در موارد . هزینه باالی اولیه را جبران می کند

گین  شود و از بعضی از خسارت های سنباعث افزایش طول عمر تجهیزات نیز می 

.جلوگیری می کند
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!باعث ذخیره انرژی می شودهمیشه استفاده از درایو ( 3

درایو  همه ی ما می دانیم که ذخیره انرژی یکی از بزرگترین مزایای استفاده از

ضی از ولی در بع. نمی شودانرژی است، اما همیشه استفاده از درایو باعث ذخیره 

در این  زیراباالست، ذخیره انرژی خیلی پمپ،  فن و موارد مانند کاربرد درایو در 

استفاده از  مورد نیازی نیست که موتور همیشه در سرعت نامی عمل کند و بنابراین

بار و موتور را با همآنجایی که درایو، از . درایو باعث ذخیره انرژی می شود

انطباق می دهد، توان های اضافی غیر ضروری حذف شده و در نتیجه انرژی 

.ذخیره می شود
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!و موتور باید یکی باشد( اینورتر ) سایز درایو ( 4

. رایو نیستبرخالف باور عموم، اسب بخار دقیق ترین راه برای تعیین سایز موتور یا د

ررسی  عوامل زیادی بر تعیین سایز درایو تاثیر گذار است، اما مطمئن ترین راه ب

اگر با اطالعات روی . شده روی پالک موتور استنوشته FLAجریان بار کامل یا 

وتور همه چیز درباره نحوه پالک خوانی منیستید، حتما پست پالک موتور اشنا 

.را مطالعه کنیدالکتریکی 
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!ندتمام فشارهای مکانیکی و الکتریکی را حذف می ک( اینورتر ) درایو ( 5

ا محدود با اینکه استفاده از درایو، شوک های مکانیکی و جریان باالی راه اندازی ر

. می شودمی کند، اما باعث ایجاد جریان هارمونیکی فرکانس باال در سیستم قدرت

. استفاده شودAcپیشنهاد می شود به منظور حذف این هارمونیک ها، از چوک

هارمونیک  هرچه توان درایو باالتر باشد، اهمیت این موضوع بیشتر می شود زیرا این

جاور هم تاثیر  ها نه تنها بر سیستم قدرت اصلی اثر گذار است، بلکه بر سیستم های م

.می گذارد
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!را دارند( اینورتر ) فقط موتورهای خاص قابلیت استفاده از درایو ( 6

خاصی  موتور د بسیاری از افراد تصور می کنند، برای اینکه از درایو استفاده کنند بای

.  اده کندموتور القایی سه فاز می تواند از درایو استفحالی که هر در باشند، داشته 

. روری استتوجه به چند نکته ضدرایو، قبل از استفاده از باشید، که اما توجه داشته 

ررسی  برای مثال، اگر موتور شما قدیمی است، باید کالس عایقی سیم پیچ ها را ب

ایین موتور مطمئن شوید که در سرعت های پ. تا مناسب استفاده از درایو باشندکنید، 

ر بین  شما به خوبی خنک کاری می شود و همچنین اطمینان حاصل کنید که مسی

ان می جریزیرا این مشکل باعث ایجاد تلفات نباشد، درایو و موتور زیاد طوالنی 

ر مجموع حلقه ی اتصال به زمین موتور نیز باید به درستی بررسی شود تا د. شود

.باشندعملکرد موثری داشته درایو، موتور و 



رو برای مشاهده آموزش های بیشتر پیج ما

.فالو و الیک کنید
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