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Önemli bilgiler

UYARI
Bu talimatlar  dikkatle okuyun ve cihaz  kurmay , çal t rmay  ve cihaz n bak m n  yapmay  denemeden önce bilgi sahibi olmak için
ekipmana göz at n. Bu belgede veya ekipmanda, olas  tehlikeleri bildirmek veya bir prosedürü aç klayan veya basitle tiren bilgilere dikkat
çekmek için a a daki özel mesajlar görülebilir.

LÜTFEN D KKAT
Bu k lavuzda "kontrol cihaz " ifadesi, NEC taraf ndan tan mlanan haliyle ayarlanabilir h z kontrol cihaz n n kontrol cihaz  k sm n  ifade eder.

Elektrikli ekipmanlar n kurulumu, çal t r lmas , servisi ve bak m  yaln zca yetkili personel taraf ndan yap lmal d r. Schneider Electric, bu
ürünün kullan m ndan kaynaklanan herhangi bir durum için sorumluluk kabul etmemektedir.

© 2009 Schneider Electric. All Rights Reserved.

TEHL KE
TEHL KE, aç k bir ekilde tehlike te kil eden ve kaç n lmamas  halinde ölümle veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanacak durumlar  belirtir.

 UYARI
UYARI, potansiyel olarak tehlike te kil eden ve kaç n lmamas  halinde ölümle, ciddi yaralanmayla veya ekipman n
hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumlar  belirtir.

 D KKAT
D KKAT, potansiyel olarak tehlike te kil eden ve kaç n lmamas  halinde yaralanmayla veya ekipman n hasar
görmesiyle sonuçlanabilecek durumlar  belirtir.

D KKAT
D KKAT, güvenlik uyar  simgesiyle olmadan kullan ld nda, potansiyel olarak tehlike te kil eden ve kaç n lmamas
halinde ürünlerde hasara yol açabilecek durumlar  gösterir.

Tehlike veya Uyar  güvenlik etiketine bu simgenin eklenmesi, talimatlara uyulmamas  halinde yaralanmaya yol açabilecek elektrik
tehlikesinin bulundu unu belirtir.

Bu, güvenlik uyar  simgesidir. Olas  yaralanma tehlikelerine kar  sizi uyarmak için kullan l r. Olas  bir yaralanmay  veya ölümü
engellemek için bu simgeden sonra verilen tüm güvenlik mesajlar na uyun.
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Ba lamadan önce

Bu kontrol cihaz nda herhangi bir prosedür gerçekle tirmeden önce bu talimatlar  okuyup anlay n.

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
• Altivar 12 kontrol cihaz n  monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n. Kurulum, ayarlama, onar m ve

bak m, yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir.

• Kullan c , tüm ekipmanlar n topraklamas na ili kin tüm uluslararas  ve ulusal elektrik yasalar  gereksinimlerine uyumluluktan
sorumludur.

• Bask l  devre kartlar  da dahil olmak üzere bu kontrol cihaz ndaki birçok parça hat geriliminde çal maktad r. DOKUNMAYIN. Sadece
elektriksel olarak yal t ml  araçlar kullan n.

• Gerilim alt ndayken ekrans z bile enlere veya terminal eridi vida ba lant lar na DOKUNMAYIN.

• PA/+ ve PC/- terminalleri veya DC bara kapasitörleri aras nda k sa devre YAPMAYIN.

• Kontrol cihaz  servis i lemlerinden önce:

- Harici kumanda gücü de dahil olmak üzere tüm güç ba lant lar n  kesin.
- Kesilen tüm güç ba lant lar n n üzerine “AÇMAYIN” etiketi yerle tirin.
- Kesilen tüm güç ba lant lar n  aç k konumda kilitleyin.
- DC bara kapasitörlerinin yükünün bo almas  için 15 DAK KA BEKLEY N.
- DC bara geriliminin 42 Vdc de erinden daha dü ük oldu undan emin olmak için PA/+ ve PC/- terminalleri aras ndaki gerilimi 

ölçün.
- DC bara kapasitörlerinin yükü tamamen bo almam sa, yerel Schneider Electric temsilcinizle ileti im kurun. Kontrol cihaz nda 

onar m yapmay n veya kontrol cihaz n  çal t rmay n.

• Güç vermeden veya kontrol cihaz n  çal t r p durdurmadan önce tüm kapaklar  tak p kapat n.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

• Altivar 12 kontrol cihaz n  monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n.
• Parametre ayarlar nda yap lacak her türlü de i iklik yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

UYARI
HASARLI KONTROL C HAZI EK PMANI
Hasarl  görünen kontrol cihaz n  veya kontrol cihaz  aksesuar n  çal t rmay n veya monte etmeyin.

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.
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Ba lamadan önce

Motorlar n paralel kullan lmas
Motor kontrol tipi Ctt parametresini (sayfa 57) Std olarak ayarlay n.

UYARI
KONTROL KAYBI
• Her kontrol emas  tasar mc s , 

- kontrol yollar n n ve baz  önemli kontrol fonksiyonlar  için potansiyel ar za modlar n  dikkate almal , 
- herhangi bir kontrol yolu ar zas  esnas nda ve sonras nda güvenli bir durum için yöntem sa lamal d r. 

Önemli kontrol fonksiyonlar na örnek olarak acil durum durdurma ve a r  hareket durdurma verilebilir.
• Önemli kontrol fonksiyonlar  için ayr  veya yedek kontrol yollar  sa lanmal d r.
• Sistem kontrol yollar , haberle me ba lant lar n  içerebilir. Beklenmeyen iletim gecikmeleri veya ba lant  ar zalar n n sonuçlar  

hesaba kat lmal d r.a

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.

a. Daha fazla bilgi için NEMA ICS 1.1 (en son sürüm), “Dijital Kontrolün Uygulamas , Kurulumu ve Bak m  için Güvenlik Talimatlar ” ve
NEMA ICS 7.1 (en son sürüm), “Yap  için Güvenlik Standartlar  ve Ayarlanabilir H z Kontrol Cihaz  Sistemleri Seçim, Kurulum ve letim
K lavuzu” belgelerine bak n.

D KKAT
UYUMSUZ HAT GER L M
Kontrol cihaz n  açmadan ve konfigüre etmeden önce hat geriliminin, kontrol cihaz  etiket plakas  üzerinde yazan besleme gerilimi 
aral yla uyumlu oldu undan emin olun. Hat geriliminin uyumlu olmamas  durumunda kontrol cihaz  hasar görebilir.

Bu talimatlara uyulmamas  yaralanmaya veya ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
Motor termik korumas , art k h z kontrol cihaz  taraf ndan sa lanmaz. Her motora alternatif bir termik koruma sa lay n

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir
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Belge yap s

A a daki Altivar 12 teknik belgeleri, Schneider Electric web sitesinde (www.schneider-electric.com) ve ayr ca DVD-ROM'da (referans
VW3A8200) bulunmaktad r.

Kullan m k lavuzu
Bu k lavuzda, kontrol cihaz n n nas l kurulaca , devreye al naca , çal t r laca  ve programlanaca  aç klanmaktad r.

H zl  Ba latma
H zl  Ba latma, basit uygulamalar için motoru h zl  ve basit bir ekilde çal t rmak amac yla, kontrol cihaz  kablo ba lant lar n n ve
konfigürasyonunun nas l yap laca n  aç klamaktad r. Bu belge, kontrol cihaz yla birlikte verilir.

Modbus Haberle me k lavuzu
Bu k lavuzda; montaj, veriyolu veya a a ba lant , sinyalleme, diagnostik ve 7 bölmeli LED ekran yoluyla haberle meye özgü parametrelerin
konfigürasyonu aç klanmaktad r.
K lavuz ayr ca, Modbus protokolü haberle me servislerini de aç klamaktad r.
Bu k lavuz, tüm Modbus adreslerini içermektedir. Haberle meye özel çal ma modunu aç klar (durum tablosu).

ATV12P k lavuzu
Bu k lavuz, ATV12P kontrol cihazlar n n özelliklerini aç klamaktad r.
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Yaz l m iyile tirmeleri

Pazara ilk ç kt  andan itibaren Altivar ATV 12 ek fonksiyonlarla donat lm t r. Yaz l m sürümü V1.1, V1.2 olarak güncellenmi tir. Bu belge,
V1.2 sürümüyle ilgilidir.
Yaz l m sürümü, kontrol cihaz n n yan taraf na yap t r lm  olan plakas nda belirtilmektedir.

V1.1'e k yasla sürüm V1.2'de yap lan iyile tirmeler
• Yeni parametreler:

- Uyku e ik Ofseti SLE. Bkz. sayfa 75.
- PI geri besleme denetim e i i LPI. Bkz. sayfa 76.
- PI geri besleme denetim fonksiyonu zaman gecikmesi tPI. Bkz. sayfa 76.
- Maksimum frekans alg lama histeresizi AP0. Bkz. sayfa 76.
- PI geri besleme denetimi MPI. Bkz. sayfa 76.
- Geri çekilme h z  LFF. Bkz. sayfa 76.
- A r  yük hatas  için otomatik yolverme öncesindeki zaman gecikmesi FtO. Bkz. sayfa 77.
- Dü ük yük hatas  için otomatik yolverme öncesindeki zaman gecikmesi FtO. Bkz. sayfa 78.
- Çal ma modunun seçilmesi MdE. Bkz. sayfa 78.
- Yedek pompa yolverme frekans  FOn. Bkz. sayfa 78.
- Yedek pompa yolverme öncesindeki zaman gecikmesi tOn. Bkz. sayfa 78.
- Yedek pompa nominal h z na ula ma rampas  rOn. Bkz. sayfa 78.
- Yedek pompa durdurma frekans  FOF. Bkz. sayfa 78.
- Yedek pompa durdurma komutu öncesindeki zaman gecikmesi tOF. Bkz. sayfa 79.
- Yedek pompa durdurma rampas  rOF. Bkz. sayfa 79.
- S f r ak  alg lama süresi nFd. Bkz. sayfa 79.
- S f r ak  alg lama aktivasyon e i i FFd. Bkz. sayfa 79.
- S f r ak  alg lama ofseti LFd. Bkz. sayfa 79.

• Yeni menü Pompa alt menüsü PMP!. Bkz. sayfa 77. Pompalama uygulamalar  için.
• Dahili butonlar  kullanarak yeni, h zl  UZAKTAN/LOKAL konfigürasyon anahtarlama. Bkz. sayfa 34.
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Ayarlama ad mlar  (ayr ca bkz. H zl  Ba latma)

1. Kontrol cihaz n  al n ve inceleyin
v Etiket üzerindeki parça numaras n n, sat n alma sipari i üzerindeki numarayla

ayn  olup olmad n  kontrol edin.
v Altivar'  ambalaj ndan ç kar n ve ta ma s ras nda hasar görüp görmedi ini

kontrol edin.

2. Hat gerilimini kontrol edin
v Hat geriliminin, kontrol cihaz  gerilim aral yla uyumlu olup

olmad n  kontrol edin (sayfa 11).

3. Kontrol cihaz n  monte edin
v Kontrol cihaz n  bu belgedeki talimatlara uygun

olarak monte edin (sayfa 13).
v Varsa gerekli opsiyonlar  monte edin.

2 - 4 aras ndaki
ad mlar güç
kapal yken

4. Kontrol cihaz  ba lant lar n  yap n 
(sayfa 20)
v Ba lant lar n n gerilime uygun olmas n  

sa layarak motoru ba lay n.
v Gücün kapal  oldu undan emin olduktan

sonra hat beslemesini ba lay n.
v Kumanda k sm n  ba lay n.

5. Kontrol cihaz n  konfigüre 
edin (sayfa 32)
v Kontrol cihaz na giri  gücü 

uygulay n, ancak çal t r komutu 
vermeyin.

v Yaln zca, kontrol cihaz  fabrika 
konfigürasyonunun uygun 
olmamas  durumunda motor 
parametrelerini ayarlay n  
(Conf modunda).

v Ototan ma gerçekle tirin.

6. Ba lat n
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Kurulum - Ön tavsiyeler

Kontrol cihaz n  açmadan önce

Kontrol cihaz n  konfigüre etmeden önce 

Kontrol cihaz n n farkl  boyutta motorla kullan lmas
Motor, kontrol cihaz ndan farkl  güç de erine sahip olabilir. Daha küçük bir motor kullan lmas  durumu için özel bir hesaplama yoktur. Motor
ak m  
Motor termik ak m  ItH'de, (parametre sayfas  94) ayarlanmal d r. Daha büyük bir motor kullan lmas  durumunda, en fazla 2 boyut
kullan labilir (örne in, 2,2 kW (3 HP) kontrol cihaz nda 4 kW (5,5 HP) kullan lmas ) ve motor ak m  ve gerçek motor gücünün, kontrol cihaz
nominal gücünü a mad ndan emin olunmal d r.

Hat kontaktörü

Daha dü ük güç de erine sahip bir motorla veya motorsuz kullan m
• Fabrika ayarlar  modunda, Ç k  Faz  kayb  OPL (sayfa 94) etkindir (OPL YES olarak ayarlanm t r). Kontrol cihaz n , kendisiyle 

ayn  güç de erlerine sahip bir motora geçi  anahtarlamak zorunda kalmadan bir test veya bak m ortam nda kontrol etmek için 
(özellikle yüksek güçlü kontrol cihazlar nda yararl d r) Ç k  Faz  kayb  OPL parametresini devre d  b rak n (OPL, nO olarak 
ayarlan r).

• Motor kontrol tipi Ctt parametresini (sayfa 57) Motor kontrol menüsünde drC! Std olarak ayarlay n.

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

Kazara ba latmay  önlemek için tüm lojik giri lerin devre d  oldu undan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

• Altivar 12 kontrol cihaz n  monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n.
• Parametre ayarlar nda yap lacak her türlü de i iklik yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir.
• Parametreleri de i tirirken kazara ba latmay  önlemek için tüm lojik giri lerin devre d  oldu undan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

D KKAT
KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK
• Filtre kapasitörlerinin erken y pranmas n  önlemek için kontaktörü s k s k çal t rmaktan kaç n n.
• Güç çevrim i lemi, 60 saniyeden FAZLA olmal d r.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
Motor ak m  nominal kontrol cihaz  ak m n n %20'sinden azsa, kontrol cihaz  taraf ndan motor termik korumas  sa lamaz. Alternatif bir 
termik koruma sa lay n.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.
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H z kontrol cihaz  de erleri

Monofaze besleme gerilimi: 100…120 V 50/60 Hz
Trifaze Ç k l  200/240 V motorlar için

Monofaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz
Trifaze Ç k l  200/240 V motorlar için 

Trifaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz
Trifaze Ç k l  200/240 V motorlar için

(3)Boyut aç klamas

Motor Güç kayna  (giri ) H z kontrol cihaz  (ç k ) Referans
(2)

Boyut
(3)Plakada belirtilen 

güç (1)
Maksimum hat ak m Görünen 

güç
Nominal 
ak mda 
harcanan 
güç 
(1)

Nominal 
ak m
In

Maks.geçici  
ak m

100 V'ta 120 V'ta 60 sn 2 sn

kW HP A A kVA W A A A
0,18 0,25 6 5 1 18 1,4 2,1 2,3 ATV12H018F1 1C1
0,37 0,5 11,4 9,3 1,9 29 2,4 3,6 4 ATV12H037F1 1C1
0,75 1 18,9 15,7 3,3 48 4,2 6,3 6,9 ATV12H075F1 2C1

Motor Güç kayna  (giri ) H z kontrol cihaz  (ç k ) Referans
(2)

Boyut
(3)Plakada belirtilen 

güç (1)
Maksimum hat ak m Görünen 

güç
N
ominal 
ak mda 
harcanan 
güç (1)

Nominal 
ak m
In

Maks.geçici  
ak m

200 V'ta 240 V'ta 60 sn 2 sn

kW HP A A kVA W A A A
0,18 0,25 3,4 2,8 1,2 18 1,4 2,1 2,3 ATV12H018M2 1C2
0,37 0,5 5,9 4,9 2 27 2,4 3,6 4 ATV12H037M2 1C2
0,55 0,75 8 6,7 2,8 34 3,5 5,3 5,8 ATV12H055M2 1C2
0,75 1 10,2 8,5 3,5 44 4,2 6,3 6,9 ATV12H075M2 1C2
1,5 2 17,8 14,9 6,2 72 7,5 11,2 12,4 ATV12HU15M2 2C2
2,2 3 24 20,2 8,4 93 10 15 16,5 ATV12HU22M2 2C2

Motor Güç kayna  (giri ) H z kontrol cihaz  (ç k ) Referans
(2)

Boyut
(3)Plakada belirtilen 

güç (1)
Maksimum hat ak m  Görünen 

güç
Nominal 
ak mda 
harcanan 
güç (1)

Nominal 
ak m
In

Maks.geçici ak m
200 V'ta 240 V'ta 60 sn 2 sn

kW HP A A kVA W A A A
0,18 0,25 2 1,7 0,7 16 1,4 2,1 2,3 ATV12H018M3 1C3
0,37 0,5 3,6 3 1,2 24 2,4 3,6 4 ATV12H037M3 1C3
0,75 1 6,3 5,3 2,2 41 4,2 6,3 6,9 ATV12H075M3 1C3
1,5 2 11,1 9,3 3,9 73 7,5 11,2 12,4 ATV12HU15M3 2F3
2,2 3 14,9 12,5 5,2 85 10 15 16,5 ATV12HU22M3 2F3
3 4 19 15,9 6,6 94 12,2 18,3 20,1 ATV12HU30M3 3F3
4 5,5 23,8 19,9 8,3 128 16,7 25 27,6 ATV12HU40M3 3F3

(1)Bu güç de erleri, sürekli çal mada 4 kHz anahtarlama frekans  içindir. Anahtarlama
frekans  2 - 16 kHz aras nda ayarlanabilir.
4 kHz üzerinde, a r  s cakl k art  olmas  halinde kontrol cihaz , anahtarlama frekans n
dü ürür. S cakl k art , güç modülünde bulunan bir alg lay c  taraf ndan alg lan r. Bununla
birlikte, 4 kHz üzerinde sürekli çal ma gerekti inde nominal kontrol cihaz  ak m na de er
kayb  uygulanmal d r:
• 8 kHz için %10 de er kayb
• 12 kHz için %20 de er kayb
• 16 kHz için %30 de er kayb

(2)Referans aç klama, 
örnek: ATV12HU15M3
ATV12: Altivar 12; 
H: ürün so utma blo u üzerinde; 
U15: kontrol cihaz  güç de eri, 
bkz. nCU parametre sayfas  41; 
M3: kontrol cihaz  gerilim de eri, 
bkz. UCAL parametre sayfas  41.

2 F 3
olas  de erler 1

2
3

fiziksel boyut 1
fiziksel boyut 2
fiziksel boyut 3

olas  de erler F
C

Düz
Kompakt

1
2
3

100 V 1 faz
200 V 1 faz
200 V 3 faz

olas  de erler
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Boyutlar ve a rl klar

ATV12H018F1, 018M2, 037F1, 037M2, 037M3, 018M2, 018M3, 055M2, 075M2

ATV12H075F1, U15M2, U22M2, U15M3, U22M3

ATV12HU30M3, U40M3

ATV12H
a

mm
(inç)

b
mm
(inç)

c
mm
(inç)

G
mm
(inç)

H
mm
(inç)

H1
mm
(inç)

Ø
mm
(inç)

Uygun 
vidalar

A rl k
kg
(lb)

018F1
018M2
018M3

72
(2,83)

142
(5,59)

102,2
(4,02)

60
(2,36)

131
(5,16)

143
(5,63)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 0,7

(1,5)

037F1
037M2
037M3

72
(2,83)

130
(5,12)

121,2
(4,77)

60
(2,36)

120
(4,72)

143
(5,63)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 0,8

(1,8)

055M2
075M2
075M3

72
(2,83)

130
(5,12)

131,2
(5,17)

60
(2,36)

120
(4,72)

143
(5,63)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 0,8

(1,8)

ATV12H
a

mm
(inç)

b
mm
(inç)

c
mm
(inç)

G
mm
(inç)

H
mm
(inç)

H1
mm
(inç)

Ø
mm
(inç)

Uygun 
vidalar

A rl k
kg
(lb)

075F1 105
(4,13)

130
(5,12)

156,2
(6,15)

93
(3,66)

120
(4,72)

142
(5,59)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 1,3

(2,9)

U15M2
U22M2

105
(4,13)

130
(5,12)

156,2
(6,15)

93
(3,66)

120
(4,72)

142
(5,59)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 1,4

(3,1)

U15M3
U22M3

105
(4,13)

130
(5,12)

131,2
(5,17)

93
(3,66)

120
(4,72)

143
(5,63)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 1,2

(2,6)

ATV12H
a

mm
(inç)

b
mm
(inç)

c
mm
(inç)

G
mm
(inç)

H
mm
(inç)

H1
mm
(inç)

Ø
mm
(inç)

Uygun 
vidalar

A rl k
kg
(lb)

U30M3
U40M3

140
(5,51)

170
(6,69)

141,2
(5,56)

126
(4,96)

159
(6,26)

184
(7,24)

4 x 5
(2 x 0,20) M4 2,0

(4,4)
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Montaj

Montaj ve s cakl k ko ullar
Üniteyi ± 10° dik aç yla monte edin.
Is tma kaynaklar  yak n na yerle tirmeyin.
So utma amac yla gerekli olan havan n, ünitenin alt ndan üstüne kadar dola m n  sa lamak için yeterli alan
b rak n.

Ünitenin önünde b rak lmas  gereken bo  alan: 10 mm (0,4 inç) minimum.

Kontrol cihaz n n, da l ml  bir yüzeye kurulmas n  öneririz.

Havaland rma kapa n n/kapaklar n n ç kar lmas

Montaj tipleri

50
 m

m
(2

 in
ç)

 d  d

50
 m

m
(2

 in
ç)

Tip A montaj

Havaland rma kapa  tak l  iken her iki tarafta bo  alan  50 mm (2 inç). Montaj tipi A,
hava s cakl n n 50°C'den (122°F) daha dü ük veya buna e it oldu u ortamlarda
kontrol cihaz  çal t rma için uygundur.

50 mm
(2 inç)

50 mm
(2 inç)

Tip B montaj

Kontrol cihazlar  yan yana monte edilirse havaland rma kapa  ç kar lmal d r.

Tip C montaj

Her iki tarafta bo  alan  50 mm (2 inç). Havaland rma kapa , hava s cakl n n 50°C'den
(122°F) yüksek oldu u ortamlarda ç kar lmal d r.

Bu montaj tipleriyle kontrol cihaz  50°C'ye (122°F) kadar ortam s cakl nda, 4 kHz anahtarlama frekans yla kullan labilir. Fans z kontrol
cihazlar n n de eri dü ürülmelidir.

50 mm
(2 inç)

50 mm
(2 inç)
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Montaj

De er kayb  e rileri
S cakl k, anahtarlama frekans  ve montaj tipi fonksiyonu olarak nominal kontrol cihaz  ak m  (ln) için de er kayb  e rileri.

ATV12H0ppM2, ATV12H0ppM3, ATV12H018F1 - ATV12H037F1 

Orta seviyeli s cakl klar için (örne in, 55°C [131°F]), iki e ri aras ndaki de eri hesaplay n.

Bara gerilimi ölçüm prosedürü

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
Bu prosedürü gerçekle tirmeden önce 5. sayfada yer alan “Ba lamadan önce” bölümündeki önlemleri okuyup anlay n.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

40°C (104°F) montaj tipleri A ve C
50°C (122°F) montaj tipi C, metal plaka ile

kHz cinsinden anahtarlama frekans

40°C (104°F) montaj tipi B

60°C (140°F) montaj tipleri A, B ve C

kHz cinsinden anahtarlama frekans

ATV12HUppM2, ATV12H075F1, ATV12HU15M3 - ATV12HU40M3

50°C (122°F) montaj tipleri A, B ve C

60°C (140°F) montaj tipi C, metal plaka ile
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Montaj

EMC plakalar n n tak lmas
EMC montaj plakas : boyut 1 VW3A9523, boyut 2 VW3A9524 veya boyut 3 VW3A9525 ayr  olarak si-
pari  edilecektir
EMC montaj plakas n , birlikte verilen 2 viday  kullanarak ATV12'deki deliklere a a daki çizimlerde gösterilen ekilde monte edin.
   

1

2
2

2 2

1

1

2

2

1

2

2

1. 2 montaj vidas

2. EMC mandallar n n tutturulmas  için 4 x M4 
vida

Boyut 3, plaka referans  VW3A9525:
ATV12pU30M3 ve ATV12pU40M3

Boyut 2, plaka referans  VW3A9524:
ATV12H075F1, ATV12HUppM2, ATV12pU15M3,
ATV12pU22M3

Boyut 1, plaka referans  VW3A9523:
ATV12H018F1, ATV12H037F1, ATV12P037F1,
ATV12H018M2, ATV12p0ppM2,  ATV12p0ppM3

1

2
2

2 2

1
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Kablo Ba lant s

Öneriler
Güç kablolar n  dü ük seviyeli sinyalli kontrol devrelerinden ayr  tutun (detektörler, PLC'ler, ölçüm cihazlar , video, telefon). Mümkünse,
kontrol ve güç kablolar n  her zaman 90° aç yla kesi tirin.

Güç ve devre koruma
Yerel yasa ve standartlarda belirtilen boyutlarda kablolar kullan n.
Güç terminallerinin kablo ba lant lar n  yapmadan önce, toprak terminalini ç k  terminallerinin alt nda bulunan topraklama vidalar na
ba lay n (bkz. Halka terminaller kullan lmas  halinde motor terminallerine eri im, sayfa 21.

Kontrol cihaz , yürürlükteki güvenlik standartlar na uygun ekilde topraklanmal d r. ATV12ppppM2 kontrol cihazlar nda dahili bir EMC filtresi
bulunmaktad r ve kaçak ak m 3,5 mA'n n üzerindedir.
Montaj standartlar  aç s ndan, ebeke taraf  korumas  "rezidüel ak m cihaz " yoluyla gerekti inde, monofaze kontrol cihazlar  için A tipi ve
trifaze kontrol cihazlar  için B tipi bir devre kesici kullan lmal d r. A a dakileri kapsayan uygun bir model seçin:

• Yüksek Frekans ak m filtreleme
• Aç l  s ras nda bo  kapasitanstan gelen yükün neden oldu u açmay  önleyen bir zaman gecikmesi. Zaman gecikmesi 30 mA cihazlar 

için mümkün de ildir. Bu durumda, hatal  açma ba kl  olan cihazlar seçin; örne in, SI tipi kaçak ak m korumal  RCD'ler.
Kurulumda birden fazla kontrol cihaz  varsa, her bir h z kontrol cihaz  için bir "rezidüel ak m cihaz " sa lay n. 

Kontrol
Kontrol ve h z referans  devrelerinde, 25 - 50 mm (1 - 2 inç) aras nda vida ad ml , ekranl , bükülmü  kablolar n kullan lmas n  ve ekran n
topra a 26. sayfada gösterilen ekilde ba lanmas n  tavsiye ederiz.

Motor kablolar n n uzunlu u
50 m'den (164 ft) daha uzun ekranl  motor kablolar  ve 100 m'den (328 ft) daha uzun ekrans z motor kablolar  için lütfen motor bobinleri
kullan n.
Aksesuar parça numaralar  için lütfen kataloga bak n.

Ekipman topraklama
Kontrol cihaz n  yerel ve ulusal yasalar n gereksinimlerine uygun ekilde topraklay n. Kaçak ak m n  s n rlayan standartlar n kar lanmas
için minimum 10 mm² kablo boyutu (6 AWG) gerekli olabilir.
.

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
• Güç uygulanmadan önce kontrol cihaz  paneli düzgün ekilde topraklanmal d r.
• Cihazla birlikte gelen toprak ba lant  noktas n , a a daki ekilde gösterildi i gibi kullan n.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

TEHL KE
ATV12H075F1, ATV12H075M2 VE ATV12H075M3 - TOPRAKLAMA SÜREKL L  TEHL KES
Anotlanm  so utma blo u, montaj yüzeyi için yal t m bariyeri olu turabilir. Önerilen topraklama ba lant lar na uydu unuzdan emin 
olun.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

• Toprak direncinin bir ohm ya da daha az oldu undan emin 
olun.

• Birden fazla kontrol cihaz n n topraklanmas  s ras nda, 
cihazlar n her biri, sol taraftaki ekilde gösterildi i gibi 
do rudan ba lanmal d r.

• Topraklama kablolar n  devre halinde veya seri ba lamay n.

 
efesotomasyon.com



BBV28581  05/2010 17

Kablo Ba lant s

UYARI
KONTROL C HAZININ TAHR P OLMASI R SK
• Ç k  terminallerine (U/T1,V/T2,W/T3) giri  hatt  gerilimi uygulan rsa kontrol cihaz  hasar görür.
• Kontrol cihaz na enerji vermeden önce güç ba lant lar n  kontrol edin.
• Ba ka bir kontrol cihaz n n yerine tak lmas  durumunda kontrol cihaz na gelen kablo ba lant lar n n, bu k lavuzdaki kablo ba lant

talimatlar na uygun oldu undan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.

UYARI
YETERS Z A IRI AKIM KORUMASI
• A r  ak m koruma cihazlar  uygun ekilde koordine edilmelidir.
• Kanada Elektrik Yasas  ve Ulusal Elektrik Yasas , kol devre korumas  gerektirmektedir. Bu k lavuzun 121. sayfada önerilen sigortalar

kullan n.
• Kontrol cihaz n , k sa devre kapasitesi bu k lavuzun 121. sayfas nda listelenen kontrol cihaz  k sa devre ak m de erini geçen bir güç

besleyicisine ba lamay n.

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.
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Kablo Ba lant s

Genel kablo ba lant  emas

(1) Kontrol cihaz  durumunun uzaktan gösterimi için R1 röle kontaklar .
(2) Dahili + 24 V c. Harici bir kaynak kullan l yorsa (+ 30 V c maksimum), kayna n 0 V'unu COM terminaline ba lay n ve kontrol
cihaz ndaki + 24 V c terminalini kullanmay n.
(3) Referans potansiyometre SZ1RV1202 (2,2 k ) veya benzeri (maksimum 10 k ).
(4) Opsiyonel fren modülü VW3A7005
(5) Opsiyonel fren direnci VW3A7ppp veya ba ka bir uygun direnç. Bkz. katalogdaki olas  direnç de erleri.

Not: 
• Kontrol cihaz  yak n ndaki veya ayn  devreye ba lanm  tüm endüktif devreler (röleler, kontaktörler, solenoid valfler, vb.) için geçici 

gerilim dalgalanmas  bast r c lar kullan n.
• Toprak terminali (ye il vida), ATV11'deki konumuna göre ters tarafta bulunur (bkz. kablo tuza  etiketi).

Monofaze besleme 100...120 V

Trifaze besleme 200...240 V

ATV12ppppF1

Monofaze besleme 200...240 VATV12ppppM2

ATV12ppppM3

KaynakTrifaze 
motor
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Kablo Ba lant s

Kablo ba lant s  etiketleri
ATV12HpppF1

ATV12HpppM2

ATV12HpppM3

Giri  120 V

Ç k  240 V

Giri  240 V

Ç k  240 V

Giri  240 V

Ç k  240 V
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Güç terminalleri

ebeke beslemesi kontrol cihaz n n üstünde, motor güç kayna  ise alt ndad r. Soyulmu  telli kablolar kullanman z durumunda, kablo
tuza n  açmadan güç terminallerine eri ilebilir.

Güç terminallerine eri im
Soyulmu  telli kablo kullan lmas  halinde terminallere eri im

Halka terminallerin ba lant s  için hat besleme terminallerine eri im

A) ATV12ppppM2'de IT jumper
B) Ç k  terminallerinin alt nda bulunan topraklama vidalar .

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
Güç uygulamadan önce kablo tuza n  de i tirin.

Bu talimatlara uyulmamas  ölüm veya a r yaralanmalara neden olur.

 D KKAT
YARALANMA R SK
Kablo tuza n n kopar labilir parçalar n  ç karmak için pense kullan n.

Bu talimatlara uyulmamas  yaralanmaya veya ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

Kablo tuza
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Güç terminalleri

Halka terminaller kullan lmas  halinde motor terminallerine eri im

Güç terminallerinin özellikleri ve fonksiyonlar
Terminal Fonksiyon ATV12 için

t Toprak terminali Tüm de erler

R/L1 - S/L2/N Güç kayna Monofaze 100…120 V

R/L1 - S/L2/N Monofaze 200…240 V

R/L1 - S/L2 - T/L3 Trifaze 200…240 V

PA/+ fren modülü DC baras na + ç k  (dc) (kablo tuza  üzerinde görülebilir parça) Tüm de erler

PC/- fren modülü DC baras na – ç k  (dc) (kablo tuza  üzerinde görülebilir parça) Tüm de erler

PO Kullan lmaz

U/T1 - V/T2 - W/T3 Motora ç k lar Tüm de erler
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Güç terminalleri

Güç terminallerinin düzenlenmesi

ATV12H

Uygulanabilir 
kablo boyutu 

(1)

Önerilen kablo boyutu 
(2)

S kma 
momenti 

(3)

mm² (AWG) mm² (AWG) N·m (lb.inç)

018F1
037F1
0ppM2 
0ppM3 

2 - 3,5
(14 - 12)

2
(14)

0,8 - 1
(7,1 - 8,9)

ATV12H 018F1, 037F1, 0ppM2, 0ppM3

ATV12H 075F1, UppM2, U15M3, U22M3

ATV12H U30M3, U40M3

(1)Kal n harflerle verilen de er, güvenli i sa layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir.
(2)75°C (167 °F) bak r kablo (nominal kullan m için minimum kablo boyutu)
(3)Maksimum de er önerilir.

ATV12H

Uygulanabilir 
kablo boyutu 

(1)

Önerilen kablo 
boyutu (2)

S kma 
momenti (3)

mm² (AWG) mm² (AWG) N·m (lb.inç)

075F1
UppM2

3,5 - 5,5
(12 - 10)

5,5
(10) 1,2 - 1,4

(10,6 - 12,4)U15M3
U22M3

2 - 5,5 
(14 - 10)

U15M3 için 2 (14)
U22M3 için 3,5 (12)

ATV12H

Uygulanabilir 
kablo boyutu 

(1)

Önerilen kablo 
boyutu (2)

S kma 
momenti (3)

mm² (AWG) mm² (AWG) N·m (lb.inç)

U30M3
U40M3 5,5 (10) 5,5 (10) 1,2 - 1,4

(10,6 - 12,4)
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Kontrol terminalleri

Kontrol devrelerini güç kablolar ndan uzak tutun. Kontrol ve h z referans  devrelerinde, 25 - 50 mm (1 - 2 inç) aras nda vida ad ml , ekranl , 
bükülmü  kablolar n kullan lmas n  ve ekran n  26. sayfada gösterilen ekilde ba lanmas n  tavsiye ederiz.

Kontrol terminallerine eri im
Kontrol terminallerine eri mek için kapa  aç n.
Not: HMI butonunun fonksiyonlar yla ilgili bilgi için bkz. "HMI aç klamalar ", sayfa 32.

Kontrol terminallerinin düzenlenmesi

Kapak, kur un bir 
mühürle kilitlenebilir.

Not: Kablolar  ba lamak için 0,6
x 3,5 oluklu tornavida kullan n.

R1A
R1B
R1C
COM
AI1
5V
AO1
LO+
LO-
COM
LI1
LI2
LI3
LI4
+24V
RJ45

RJ45

(1)Kal n harflerle verilen de er, güvenli i sa layacak minimum kablo boyutunu göstermektedir.

ATV12 Kontrol 
terminalleri

Uygulanabilir kablo 
boyutu (1) S kma momenti (2)

mm² (AWG) N·m (lb.inç)

R1A, R1B, R1C 0,75 - 1,5 (18 - 16)
0,5 - 0,6 (4,4 - 5,3)

Di er terminaller 0,14 - 1,5 (26 - 16)

Röle normalde aç k (NA) konta
Röle normalde kapal  (NC) konta
Röle ortak pimi
Analog ve lojik I/O'lar n ortak ucu (COM)
Analog Giri
Kontrol cihaz  taraf ndan sa lanan +5VDC besleme
Analog Ç k
Lojik Ç k  (kollektör)
Lojik Ç k  ortak ucu (emiter)
Analog ve lojik I/O'lar n ortak ucu (COM)
Lojik Giri
Lojik Giri
Lojik Giri
Lojik Giri
Kontrol cihaz  taraf ndan sa lanan +24VDC besleme
SoMove yaz l m , Modbus a  ve uza a ta nabilir ekran için ba lant .
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Kontrol terminalleri

Kontrol terminallerinin özellikleri ve fonksiyonlar

Terminal Fonksiyon Elektriksel özellikler

R1A Röle NO konta Min. anahtarlama kapasitesi: 
• 24 V c
 için 5 mAMaksimum anahtarlama kapasitesi:
• Endüktif yükte 250 V a ve 30 V c için 2 A
(cos = 0,4 ve L/R = 7 msn)
• Direnç yükünde 250 V a için 3 A ve 30 V c için 4 A
(cos  = 1 ve L/R = 0)
• yan t süresi: maksimum 30 msn.

R1B Röle NC konta

R1C Röle ortak pimi

COM Analog ve lojik I/O'lar n ortak ucu

AI1 Gerilim veya ak m analog giri i • çözünürlük: 10 bit
• hassasiyet: 25°C'de (77°F) ± %1
• do rusall k: ± %0,3 (tam ölçe in)
• örnekleme süresi: 20 msn ± 1 msn
Analog gerilim giri i 0 - +5 V veya 0 - +10 V 
(maksimum gerilim 30 V) empedans: 30 k
Analog ak m giri i x - y mA, empedans: 250 

5V Referans potansiyometresi için +5 VDC güç kayna • hassasiyet: ± %5
• maksimum ak m: 10 mA

AO1 Gerilim veya ak m analog ç k  (toplay c ) • çözünürlük: 8 bit
• hassasiyet: 25°C'de (77°F) ± %1
• do rusall k: ± %0,3 (tam ölçe in)
• yenileme süresi: 4 msn (maksimum 7 msn)
Analog gerilim giri i: 0 - +10 V (maksimum gerilim +%1)
• minimum ç k  empedans : 470 
Analog ak m ç k : x - 20 mA
• maksimum ç k  empedans : 800 

LO+ Lojik ç k • gerilim: 24 V (maksimum 30 V)
• empedans: 1 k , maksimum 10 mA (aç k toplay c da 100 mA)
• do rusall k: ± %1
• yenileme süresi: 20 msn ± 1 msn

LO- Lojik ç k  ortak ucu (verici)

LI1
LI2
LI3
LI4

Lojik giri ler Programlanabilir lojik giri ler
• +24 VDC güç kayna  (maksimum 30 V)
• empedans: 3,5 k
• pozitif lojikte durum: 0, < 5 V ise; durum 1, > 11 V ise
• negatif lojikte durum: 1, < 10 V ise; durum 0, > 16 V veya kapal  ise 
(ba l  de il)
• örnekleme süresi: < 20 msn ± 1 msn.

+24V Kontrol cihaz  taraf ndan sa lanan +24 VDC besleme + 24 VDC -%15 +%20 k sa devrelere ve a r  yüklere kar  korumal . 
Mevcut maksimum mü teri ak m  100 mA
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Kontrol terminalleri

Kontrol ba lant  emalar
 Lojik giri lerin tipi nPL parametresi (sayfa 51), lojik giri lerin çal mas n , programlanabilir kontrol cihaz  ç k lar n n teknolojisine
uyarlamak için kullan l r.

• Source (+24V besleme) modunda çal mak için parametreyi POS olarak ayarlay n.
• Internal Sink (sürücünün dahili 0V ile besleme) modunda çal mak için parametreyi nEG olarak ayarlay n.
• External Sink (harici 0V ile besleme) modunda çal mak için parametreyi EnEG olarak ayarlay n.

Not: De i iklik, yaln zca bir sonraki kontrol enerjisi verildi inde dikkate al nacakt r.

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

• Sink (0V ile besleme) modunda konfigüre edilmi  olan lojik giri lerin yanl l kla topraklanmas , kontrol cihaz n n fonksiyonlar n n
istenmeyen ekilde etkinle mesine neden olabilir.

• Sinyal iletkenlerini, istenmeyen iletken topraklamas na neden olabilecek hasarlara kar  koruyun.
• Uygun kontrol devresi topraklama uygulamalar  için NFPA 79 ve EN 60204 talimatlar na uyun.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

Source (+24V ile besleme) - harici Sink (0V ile besleme) - harici 

Source (+24V ile besleme) - dahili Sink (0V ile besleme) - dahili 
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Kablo Ba lant s

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
Not: Kontrol cihaz , motor ve kablo ekran  aras ndaki yüksek frekans e de erli potansiyel toprak ba lant s , topraklama (PE) iletkenlerini
(ye il-sar ) her bir ünitedeki uygun terminallere ba lama gereklili ini ortadan kald rmaz. Bkz. Kablo ba lant s  tavsiyeleri, sayfa 16.

lke ve önlemler

• Kontrol cihaz , motor ve kablo ekranlar  aras ndaki topraklarda yüksek frekansl  e potansiyellik bulunmal d r.

• Motor için ekranl  kablo kullan rken, bir kablosu motor ile kontrol cihaz  aras nda topraklama ba lant s  olacak ekilde 4 iletkenli bir 
kablo kullan n. Topraklama iletkeninin boyutu, yerel ve ulusal yasalara uygun ekilde seçilmelidir. Ekran, her iki uçta topraklanabilir. 
Süreklilikte bir kesinti olmamas  art yla ekran uzunlu unun bir parças  veya tamam  için metal kanal veya boru kullan labilir.

• Dinamik Fren (DB) dirençleri için ekranl  kablo kullan rken, bir kablosu DB direncinin donan m  ile kontrol cihaz  aras nda topraklama 
ba lant s  olacak ekilde 3 iletkenli kablo kullan n. Topraklama iletkeninin boyutu, yerel ve ulusal yasalara uygun ekilde seçilmelidir. 
Ekran, her iki uçta topraklanabilir. Süreklilikte bir kesinti olmamas  art yla ekran uzunlu unun bir parças  veya tamam  için metal 
kanal veya boru kullan labilir.

• Kontrol sinyalleri için ekranl  kablo kullan rken, kablonun birbirine yak n ekipmanlar  ba l yor olmas  ve topraklaman n birbirine ba l  
olmas  durumunda, ekran n her iki ucu topraklanabilir. E er kablo, farkl  bir topraklama potansiyeline sahip olabilecek bir ekipmana 
ba l ysa, yüksek ak m n ekrandan akmas n  engellemek amac yla tek uçtaki ekran  topraklay n. Topraklanmam  uçtaki ekran, daha 
yüksek frekansl  parazit için bir yol yaratmak amac yla bir kapasitör (örne in: 10 nF, 100 V veya daha yüksek) ile topra a ba lanabilir. 
Kontrol devrelerini güç devrelerinden uzak tutun. Kontrol ve h z referans  devrelerinde, 25 - 50 mm (0,98 - 1,97 inç) aras nda vida 
ad ml , ekranl , bükülmü  kablolar n kullan lmas n  tavsiye ederiz. Kontrol devrelerini güç devrelerinden uzak tutun. Kontrol ve h z 
referans  devrelerinde, 25 - 50 mm (0,98 - 1,97 inç) aras nda vida ad ml , ekranl , bükülmü  kablolar n kullanlmas n  tavsiye ederiz.

• Güç kayna  kablosu (hat beslemesi) ve motor kablosu aras ndaki bo lu un maksimum olmas n  sa lay n.

• Motor kablolar  en az 0,5 m (20 inç) uzunlukta olmal d r.

• H z kontrol cihaz  ç k nda parafudurlar veya güç faktörü düzeltme kapasitörleri kullanmay n.

• Ek bir giri  filtresi kullan l rsa filtre, kontrol cihaz na mümkün oldu unca yak n monte edilmeli ve ekrans z bir kablo arac l yla 
do rudan hat beslemesine ba lanmal d r. Kontrol cihaz  üzerindeki 1 ba lant s , filtre ç k  kablosu üzerinden olacakt r.

• Opsiyonel EMC plakas n n montaj  ve IEC 61800-3 standard n n kar lanmas  ile ilgili talimatlar için “EMC plakalar n n tak lmas ” adl  
bölüme ve EMC plakalar yla birlikte verilen talimatlara bak n.

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
• Metal kablo rakorlar nda ve topraklama kelepçelerinin alt nda topra a ba land klar  yer d nda kablo ekran n  soymay n.
• Ekran n, elektrikli bile enlerle temas etme riski bulunmad ndan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.
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Kablo Ba lant s

Montaj emas  (örnek)

1. Durum rölesi kontaklar n n ç k  için ekrans z kablolar

2. Çelik plaka topraklama muhafazas  kontrol cihaz  ile birlikte verilmez ve emada gösterilen ekilde tak lacakt r.

3. PA ve PC terminalleri, fren modülü DC baras na

4. Kontrol/sinyalleme kablolar n  ba lamak için ekranl  kablo.
Birden fazla iletken gerektiren uygulamalar için küçük kesitler kullan n (0,5 mm2, 20 AWG).
Ekran, her iki uçtan topra a ba lanmal d r. Ekran sürekli olmal  ve orta terminaller EMC ekranl  metal kutularda bulunmal d r.

5. Motor ba lant s  için her iki uçta ekran  topra a ba lanm  ekranl  kablo.
Bu ekranlama kesintisiz olmal  ve ara terminaller bulunmas  halinde bu kablolar, EMC ekranl  metal kutular içinde olmal d r. Motor 
kablosu PE topraklama iletkeni (ye il-sar ) topraklama muhafazas na ba lanmal d r.

6. Topraklama iletkeni, çapraz kesit 10 mm² 
(6 AWG), IEC 61800-5-1 standard na göre.

7. Güç giri i (ekrans z kablo) 

4 ve 5 kablolar n n ekranlar n  kontrol cihaz na mümkün oldu unca yak n ba lay n ve topraklay n:
• Ekran  soyun.
• Bunlar  muhafazaya ba lamak için ekranlar n soyuldu u yerlerde uygun boyutlarda kablo kelepçeleri kullan n.

Do ru konta  sa lamak için ekran, metal plakaya yeterince s k  ekilde kelepçelenmelidir.
• Kelepçe tipleri: paslanmaz çelik (opsiyonel EMC plakas  ile birlikte verilir).
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Kablo Ba lant s

ATV12ppppM2 için EMC ko ullar
C1 EMC kategorisine, ekranl  kablo uzunlu unun maksimum 5 m (16,4 ft) ve Anahtarlama frekans  SFr parametresinin (sayfa 59) 4, 8
veya 12 kHz olmas  durumunda ula l r.
C2 EMC kategorisine, ekranl  kablo uzunlu unun maksimum 10 m (32,8 ft) ve Anahtarlama frekans  SFr parametresinin 4, 8 veya 12 kHz
ve tüm di er Anahtarlama frekans  SFr de erleri için maksimum ekranl  kablo uzunlu unun 5 m (16,4 ft) olmas  durumunda ula l r.

ATV12ppppM2'deki dahili EMC filtresi
Tüm ATV12ppppM2 kontrol cihazlar nda dahili bir EMC filtresi bulunur. Bunun sonucu olarak, topra a kaçak ak m söz konusudur. Kaçak
ak m tesisat (rezidüel ak m cihaz  veya di erleri) ile uyumluluk sorunlar  yarat yorsa IT jumper'  a a daki ekilde açarak kaçak ak m
azaltabilirsiniz. Bu konfigürasyonda EMC uyumlulu u garanti edilmez.

D KKAT
KONTROL C HAZI KULLANIM ÖMRÜNDE AZALMA
ATV12ppppM2 de erlerinde, filtre ba lant lar n n kesilmesi durumunda kontrol cihaz  anahtarlama frekans  4 kHz'i geçmemelidir. 
Ayarlama için bkz. Anahtarlama frekans  SFr sayfa 59, 

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

Normal
(filtre ba l )

IT sistemi
(filtre ç kar lm )
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Kontrol listesi

Kullan m k lavuzu ve katalogdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun. Kontrol cihaz n  çal t rmadan önce mekanik ve elektrik tesisat  ile ilgili
a a daki hususlar  kontrol edin; kontrol cihaz n  daha sonra kullan n ve çal t r n.
Belgelerin tamam  için bkz. www.schneider-electric.com.

1. Mekanik tesisat
• Kontrol cihaz  montaj tipleri ve ortam s cakl  ile ilgili öneriler için bkz. Montaj ve s cakl k ko ullar  talimatlar , sayfa 13.

• Kontrol cihaz n  belirtilen ekilde dikey olarak monte edin; bkz. Montaj ve s cakl k ko ullar  talimatlar , sayfa 13.

• Kontrol cihaz , 60721-3-3 standard  ile belirlenen ortamlara uygun ekilde ve katalogda tan mlanan seviyeler dahilinde kullan lmal d r.

• Uygulaman z için gerekli olan opsiyonlar  monte edin, bkz. katalog. 

2. Elektrik tesisat
• Kontrol cihaz n  topra a ba lay n; bkz. Ekipman topraklama, sayfa 16.

• Giri  gücü geriliminin kontrol cihaz  nominal gerilimi ile ayn  oldu undan emin olun ve hat beslemesini 18. sayfadaki Genel kablo 
ba lant  emas  bölümünde gösterilen ekilde ba lay n.

• 121. sayfadaki uygun giri  gücü sigortalar n n ve devre kesicinin kullan ld ndan emin olun.

• Kontrol terminallerinin kablo ba lant lar n  gereken ekilde yap n; bkz. Kontrol terminalleri, sayfa 23. Güç kablosunu ve kontrol 
kablosunu, 26. sayfadaki EMC uyumluluk kurallar na göre ay r n

• ATV12ppppM2 serisinde EMC filtresi bulmaktad r. kaçak ak m, 28. sayfadaki ATV12ppppM2'deki dahili EMC filtresi paragraf nda 
aç kland  gibi IT jumper'lar kullan larak azalt labilir.

• Motor ba lant lar n n do ru gerilime kar l k geldi inden emin olun (y ld z, delta).

3. Kontrol cihaz n n kullan m  ve çal t r lmas
• Kontrol cihaz n  çal t r n, ilk çal t rmada Standart motor frekans  bFr (sayfa 45) görülecektir. bFr frekans  (fabrika ayar  50 Hz) 

taraf ndan belirlenen frekans n motor frekans na uygun olup olmad n  kontrol edin; bkz. lk aç l , sayfa 34.
Sonraki çal t rmada HMI'da rdY görülecektir.

• MyMenu menüsü (CONF modu üst k sm ), kontrol cihaz n  birçok uygulamaya için ayarlaman za olanak verir (bkz. sayfa 45).

• Fabrika / kullan c  parametre setini ça r FCS fonksiyonu (sayfa 46), kontrol cihaz n  fabrika ayarlar na resetlemenize olanak verir.
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Fabrika konfigürasyonu

Kontrol cihaz  fabrika ayarlar
Altivar 12, en s k kullan lan çal ma ko ullar  için fabrikada ayarlanm t r (kontrol cihaz  de erine göre motor de eri):

• Ekran: kontrol cihaz  haz r (rdY) motor durdurulmu  veya çal ma s ras nda motor frekans referans
• Fren s ras nda a r  gerilim durumunda yava lama rampas n n otomatik adaptasyonu.
• Belirlenen hatan n silinmesi sonras nda otomatik yeniden yolverme yok
• Lojik giri ler:

- LI1: ileri (2 telli geçi li kontrol)
- LI2, LI3, LI4: atama yok

• Lojik ç k : LO1: atama yok
• Analog giri : AI1 (0 - + 5 V) h z referans
• Röle R1: kontak, alg lanan bir hata (veya kontrol cihaz n n kapal ) olmas  durumunda aç l r
• Analog ç k  AO1: atama yok

Yukar daki de erler uygulama ile uyumluysa, kontrol cihaz  ayarlar de i tirilmeden kullan labilir.

Kontrol cihaz  fabrika kablo ba lant  emas

(1) Kontrol cihaz  durumunun uzaktan gösterimi için R1 röle kontaklar .
(2) Dahili + 24 V c. Harici bir kaynak kullan l yorsa (+ 30 V c maksimum), kayna n 0 V'unu COM terminaline ba lay n ve kontrol
cihaz ndaki + 24 V c terminalini kullanmay n.
(3) Referans potansiyometre SZ1RV1202 (2,2 k ) veya benzeri (maksimum 10 k ).
(4) leri

Kod Aç klama De er sayfa

bFr Standart motor frekans 50 Hz 45

UnS Nominal motor gerilimi 230 V 57

ACC H zlanma 3 saniye 64

dEC Yava lama 3 saniye 64

LSP Dü ük h z 0 Hz 45
89

HSP Yüksek h z 50 Hz 90

Ctt Motor kontrol tipi Standart U/F kanunu 57

UFr IR kompanzasyonu (kanun U/
F)

%100 58

Ith Motor termik ak m nominal motor ak m na e it (kontrol cihaz  de eri taraf ndan belirlenen de er) 94

SdC1 Otomatik DC enjeksiyon ak m 0,7 x kontrol cihaz  nominal ak m , 0,5 saniye için. 67

SFr Anahtarlama frekans 4 kHz 59
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Temel fonksiyonlar

Durum rölesi, kilit açma
R1 durum rölesine, kontrol cihaz  gücü hata alg lanmadan uyguland nda güç verilir. Alg lanan bir hata olmas  veya kontrol cihaz  gücünün
kesilmesi durumunda gücü kesilir.

Bir hata alg land ktan sonra kontrol cihaz  resetlenir:
• ekran tamam yla kapanana kadar sürücüyü kapat p sonra tekrar açarak
• "otomatik yeniden yolverme" fonksiyonunda (FLt- menüsü, Otomatik yeniden yolverme Atr sayfa 91, YES olarak ayarlanm t r) 

aç klanan durumlarda otomatik olarak
• lojik giri in "kontrol cihaz  resetleme" fonksiyonuna (FLt- menüsü, Alg lanan hata resetlemesi atama rSF sayfa 91, LpH olarak 

ayarlanm t r) atanm  olmas  durumunda bu giri  yoluyla.

Kontrol cihaz  termik alg lamas
Termik alg lama, güç modülünde bulunan dahili bir PTC alg lay c s  taraf ndan sa lan r.

Kontrol cihaz  havaland rmas
0,75 kW'e (1 HP) kadar de erler bir fan içermez. Fan yaln zca, kontrol cihaz  termik durumu havaland rma gerektirdi inde çal r.

Motor termik alg lamas
Fonksiyon:
I2t de erinin hesaplanmas yla termik alg lama.

Not: Motor termik durumu belle i MtM (sayfa 94) YES olarak ayarlanmam sa, kontrol cihaz  gücü kesilip tekrar uyguland nda
motor termik durum belle i s f ra döner.

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
A a daki ko ullar alt nda harici a r  yük korumas  kullan lmas  gerekmektedir:
• Motor termik durum belle i olmad ndan ürüne tekrar güç verilirken.
• Birden fazla motor çal t r rken
• Kontrol cihaz  nominal ak m n n %20'sinden daha dü ük de erlere sahip motorlar çal t r rken
• Motor anahtarlamas  kullan rken

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

D KKAT
MOTOR A IRI ISINMASI
• Bu kontrol cihaz , motor için do rudan termik koruma sa lamaz.
• Tüm h zlarda veya yükleme ko ullar nda koruma için motorda termik sensör kullan lmas  gerekebilir.
• stenen h z aral n n üzerinde çal t r lmas  durumunda motorun termik özelliklerini ö renmek için motor üreticisine dan n

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.
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Programlama

HMI aç klamalar
Ekran ve tu lar n i levleri

(a)  Yanmas , bir de erin görüntülendi ini gösterir, örne in, 
(b)Bir de er de i tirilirken, Konfigürasyon modu LED'i ve de er LED'i sabit bir ekilde yanar.
(c) Yanmas , bir birimin görüntülendi ini gösterir; örne in, "Amp" için AMP görüntülenir

1. De er LED'i (a) (b).
2. arj LED'i
3. Birim LED'i (c)
4. ESC dü mesi: Bir menü veya parametreden ç kar veya bellekteki 

bir önceki de ere dönmek için görüntülenen de eri iptal eder. 
LOKAL konfigürasyonda ESC dü mesine 2 sn süreyle bas lmas , 
kontrol/programlama modlar  aras nda geçi  sa lar.

5. STOP dü mesi: motoru durdurur (fonksiyonun devre d  olmas  
durumunda kapak ile gizlenebilir). Not: "RUN/STOP" kapak 
ç karma talimatlar na bak n.

6. RUN dü mesi: LOKAL konfigürasyonda ve e er fonksiyon 
konfigüre edilmi se UZAKTAN konfigürasyonda çal may  
ba lat r (fonksiyonun devre d  olmas  durumunda kapak ile 
gizlenebilir).

7. Navigasyon tekeri
- LOKAL konfigürasyonda ve e er fonksiyon konfigüre edilmi se 
UZAKTAN konfigürasyonda potansiyometre görevi görür. 
- Saat yönünde veya saatin aksi yönünde çevrildi inde gezinme 
için
- bas ld nda seçim / onaylama için.
Bu i lem, bu simge ile ifade edilir 

8. MODE dü mesi
Kontrol/programlama modlar  aras nda geçi  yapar. MODE 
dü mesine 3 sn süreyle bas lmas , UZAKTAN/LOKAL 
konfigürasyonlar aras nda geçi  sa lar. 
MODE dü mesine yaln zca HMI kapa  aç kken ula labilir.

9. KONF GÜRASYON modu LED'i (b)
10. ZLEME modu LED'i
11. REFERANS modu LED'i
12. Dört "7 bölmeli" ekran
Not: LOKAL konfigürasyonda üç Led (9, 10, 11), programlama
modunda ayn  anda yan p söner ve kontrol modunda Led menü
takipçisi olarak çal r.

"0,5" için  görüntülenir.0,5
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Programlama

Uzaktan kumanda
Opsiyonel uzak HMI parças  VW3A1006 kullanarak HMI yoluyla uzaktan çal t rma ve programlama mümkündür. Boyutlar 70 mm
(2,76 inç) x 50 mm'dir (2,76 inç). 

Not: uzaktan kumanda, ba land nda kontrol cihaz  ekran n n ayn s n  gösterir ve dahili tu  tak m  ile tam etkile imlidir.
Not: Uzak tu  tak m n  a a daki de erlerle ayarlay n

- Modbus h z  = 19,2 Kbps, (bkz. tbr)
- Modbus format  = 8E1, 8 bit, çift parite, 1 duru  biti (bkz. tFO)
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Programlama

lk aç l
lk aç l ta Standart motor frekans  bFr parametresini ayarlaman z istenir, sayfa 45. Sonraki aç l ta rdY görüntülenir. Bunun ard ndan,

MODE tu una bas larak a a da ayr nt l  olarak anlat lan ekilde çal ma modu seçimi yap labilir.

Menülerin yap s
Menülere ve parametrelere 3 mod yoluyla eri ilebilir: Referans rEF sayfa 37, zleme MOn sayfa 38 ve konfigürasyon COnF sayfa 44.
MODE tu unu veya navigasyon tekerle ini kullanarak bu modlar aras nda istedi iniz zaman geçi  yapabilirsiniz. MODE tu una bir kez
bas ld nda mevcut konumdan menü a ac n n ba na gidilir. kinci kez bas ld nda bir sonraki moda geçilir.

SoMove kullan larak menünün özelle tirilmesi
ATV12 fabrika ayarlar , kontrol cihaz n n ço u uygulamayla birlikte çal mas n  sa lar. Hangi menülerin ve parametrelerin kullan c  için gizli
veya eri ilebilir olaca n  seçerek, COnF modunda (bkz. sayfa 44) "MyMenu" ve FULL menülerini özelle tirmek için SoMove yaz l m n
kullanabilirsiniz. Ayarland ktan sonra konfigürasyon, kontrol cihaz n  bilgisayara ba layarak veya multiloader veya simpleloader ile
ATV12'ye yüklenebilir.
SoMove, kontrol cihaz n  test ve devreye alma amac yla çal t rmak için kullan labilir.

Daha fazla bilgi için lütfen SoMove yard m na ba vurun.

Aç klama Referanslar
SoMove -
USB/RJ45 kablosu TCSMCNAM3M002P
Simple-loader arac VW3A8120
Multi-loader arac VW3A8121
Bluetooth adaptörü VW3A8114

COnFMOnrEF

LOC

35.

rdY

rEN

3s
MODE

3s
MODE

2s
ESC

rdY

ESC ENT

ESCESC
ESC

[SPEED REFERENCE] [MONITORING] [CONFIGURATION]

MODE MODE MODE

[UZAKTAN [LOKAL konfigürasyon]

[Analog giri  sanal 
(Hz)]
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Parametre tablolar n n yap s

Modlar, bölümler, menüler, alt menüler ve parametre tablolar  aç klamalar  a a daki ekilde düzenlenmi tir.
Not: Kod sütununda  i areti bulunan parametreler, kontrol cihaz  çal rken veya durdu unda de i tirilebilir

Örnek:

Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad / Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü
CtL! Kontrol menüsü
FLO M Zorlamal  lokal atama nO

nO

LIH

L2H

L3H

L4H

v No
v L1h
v L2h
v L3h
v L4h

3

4

1

5

8

2

7

6

9

10

1. Mod ad

2. Bölüm ad , varsa

3. 4 basamakl  ekranda "-" i areti ile devam eden menü kodu

4. 4 basamakl  ekrandaki alt menü kodu, varsa

5. Parametre kodu

6. De er kodu

7. Menü ad

8. Alt menü ad

9. Parametre aç klamas

10. Olas  de er / parametre durumu, varsa.
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Fonksiyon uyumlulu u tablosu

Durdurma fonksiyonlar , çal t rma komutlar na göre önceliklidir.
Lojik komut yoluyla h z referanslar , analog referanslara göre önceliklidir. 

Ö
nc

ed
en

 a
ya

rl
 h

z 
(s

ay
fa

 7
0)

P
I r

eg
ül

at
ör

ü 
(s

ay
fa

 7
2 )

Jo
g 

ça
l

m
a 

(s
ay

fa
 6

8 )

O
to

m
at

ik
 D

C
 e

nj
ek

si
yo

nu
 (s

ay
fa

67
)

D
ön

en
 y

ük
ü 

ya
ka

la
m

a 
(s

ay
fa

 9
2 )

H
zl

 d
ur

u
 (s

ay
fa

 6
6 )

S
er

be
st

 (s
ay

fa
 6

6)

Önceden ayarl  h z (sayfa 70) A

PI regülatörü (sayfa 72) p

Jog çal ma (sayfa 68) X p X

Otomatik DC enjeksiyonu (sayfa67) A A

Dönen yükü yakalama (sayfa 92) X

H zl  duru  (sayfa 66) A

Serbest (sayfa 66) X A X

Uyumsuz fonksiyonlar Uyumlu fonksiyonlar Geçerli de il

Okla gösterilen fonksiyon di erine göre önceliklidir.

Öncelik fonksiyonu (ayn  anda etkin olabilen fonksiyon)
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Referans Modu rEF

Referans modunu izlemek ve e er lokal kontrol etkinle tirilmi se (Referans kanal  1 Fr1 sayfa 45, AIU1 olarak ayarlanm t r) navigasyon
tekerini çevirerek gerçek referans de erini ayarlamak için kullan n.
Lokal kontrol etkinken, HMI üzerindeki navigasyon tekeri, di er parametreler (LSP veya HSP) taraf ndan önceden ayarlanm  limitler dahilinde
referans de erini art ran ve azaltan bir potansiyometre i levi görür. Referans de i ikli ini onaylamak için ENT tu una bas lmas  gerekli de ildir.
E er lokal komut modu devre d  ise, Komut kanal  1 Cd1 (sayfa 63) kullan larak yaln zca referans de erler ve birimler görüntülenir. De er
yaln zca "salt okunur" olacakt r ve navigasyon tekeri kullan larak de i tirilemez (referans navigasyon tekerinden de il AI veya di er bir kaynaktan
verilir).
Görüntülenen gerçek referans, Referans kanal  1 Fr1'de (sayfa 62) yap lan seçime ba l d r.

Organizasyon a ac

(1) Referans de i ikli ini onaylamak için ENT tu una bas lmas  gerekli de ildir.

(1) Aktif referans kanal na ba l  olarak
Olas  de erler:
LFr

AIU1

FrH

rPI

rPC

(2) 2sn veya ESC

Görüntülenen parametre de eri ve emadaki 
birim örnek olarak verilmi tir

 

De er - Birim

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika 
ayarlar

LFr

(1)

M Harici referans de eri -400 - +400 Hz -

Aktif referans kanal  uza a ta nabilir ekran ise frekans referans  görünürdür. 
Referans kanal  1 Fr1 sayfa 62, LCC olarak ayarlanm t r 
veya Zorlamal  lokal referans FLOC sayfa 63, LCC olarak ayarlanm t r.
Bu parametre, frekans referans n n navigasyon tekeri ile de i tirilmesine olanak verir.
Görünürlük, kontrol cihaz  ayarlar na ba l d r.

AIU1

(1)

M Analog giri  sanal HSP'nin % 0 - 100'ü -

Bu parametre, bir analog giri  ile frekans referans n n de i tirilmesine olanak verir. 
Referans kanal  1 Fr1 sayfa 62, AIU1 olarak ayarlanm t r 
veya Zorlamal  lokal referans FLOC sayfa 63, AIU1 olarak ayarlanm t r 
veya PID manuel referans  PIM sayfa 74, AIU1 olarak ayarlanm t r. 
Görünürlük, kontrol cihaz  ayarlar na ba l d r.

FrH M H z referans 0 Hz - HSP -

AI1

LCC

Mdb

AIUI

Gerçek frekans referans . Bu parametre salt okunur moddad r. Görünürlük, kontrol cihaz  ayarlar na ba l d r.
v Terminal
v Uza a ta nabilir ekran
v Modbus
v Navigasyon tekerli dahili ekran

rPI

(1)

M Dahili PID referans %0 - 100 -

Bu parametre, PID dahili referans n n navigasyon tekeri ile de i tirilmesine olanak verir.
Görünürlük, kontrol cihaz  ayarlar na ba l d r.

rPC M PID referans de eri %0 - 100 -

Bu parametre, yüzde olarak ifade edilen PID referans d r.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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zleme modu MOn

Kontrol cihaz  çal rken görüntülenen de er, izleme parametrelerinden birinin de eridir. Görüntülenen varsay lan de er, motor Ç k
frekans  rFr parametresidir (sayfa 39).
stenen yeni izleme parametresinin de eri görüntülenirken birimleri görüntülemek için navigasyon tekerine ikinci kez bas n.

Organizasyon a ac

(1) Aktif referans kanal na ba l  olarak.
Olas  de erler:
LFr

AIU1

(2) 2 sn veya ESC

Görüntülenen parametre de erleri ve emadaki birimler örnek olarak 
verilmi tir.

de erl
biriml
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zleme modu MOn

Kod Ad/Aç klama Birim

LFr M Harici referans de eri Hz

Harici tu  tak m  veya lokal mod konfigüre edilmi . Zorlamal  lokal referans FLOC (sayfa 63) LCC olarak 
ayarlanm  ve Zorlamal  lokal atama FLO (sayfa 63) nO de erinden farkl . 
Uzak tu  tak m ndan gelen h z referans n  gösterir. Bu de er, fabrika ayarlar nda görünmez.

AIU1 M Analog giri  sanal %

Dahili tu  tak m  etkin veya lokal mod konfigüre edilmi , Zorlamal  lokal referans FLOC (sayfa 63) AIU1 
olarak ayarlanm  ve Zorlamal  lokal atama FLO (sayfa 63) nO de erinden farkl . 
Navigasyon tekerinden gelen h z referans n  gösterir. Bu de er, fabrika ayarlar nda görünmez.

FrH M H z referans Hz

Gerçek frekans referans .

rFr M Ç k  frekans Hz

Bu fonksiyon, tahmini motor h z n  sa lar. Tahmini motor frekans na (motor aft ndaki) kar l k gelir. 
Standart kanunda (Std, sayfa 57) Ç k  frekans  rFr stator frekans na e ittir.
Performans kanununda (PErF, sayfa 57) Ç k  frekans  rFr motor h z  tahmini motor h z na e ittir. 
Aral k: -400 - 400 Hz

LCr M Motor ak m A

%5 do rulukla faz ak m  ölçümlerinden etkin motor ak m  tahmini.
DC enjeksiyon s ras nda görüntülenen ak m, motora enjekte edilen ak m n maksimum de eridir.

rPE M PID hatas %

Yaln zca PID fonksiyonu konfigüre edildi inde görülebilir (PID geri besleme atama PIF sayfa 
72, nO olarak ayarlanm ). Bkz. 71. sayfadaki PID emas .

rPF M PID Geri besleme %

Yaln zca PID fonksiyonu konfigüre edildi inde görülebilir (PID geri besleme atama PIF sayfa 
72, nO olarak ayarlanm ). Bkz. 71. sayfadaki PID emas .

rPC M PID referans %

Yaln zca PID fonksiyonu konfigüre edildi inde görülebilir (PID geri besleme atama PIF sayfa 
72, nO olarak ayarlanm ). Bkz. 71. sayfadaki PID emas .

ULn M Ana gerilim V

DC baras , çal an motor veya durdurulmu  motor aç s ndan hat gerilimi.

tHr M Motor s cakl k durumu %

Motor termik durumu ekran . %118'in üzerinde kontrol cihaz  Motor a r  yükü OLF (sayfa 109) ile açar.

tHd M H z kontrol cihaz  s cakl k durumu %

Kontrol cihaz  termik durumu ekran . %118'in üzerinde kontrol cihaz  Kontrol cihaz  a r  s nmas  OHF 
(sayfa 109) ile açar.

Opr M Ç k  gücü %

Bu parametre, kontrol cihaz  taraf ndan tahmin edilen motor gücünü ( aftta) gösterir. 

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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zleme modu MOn

Kod Ad/Aç klama

StAt M Ürün durumu
Bu parametre kontrol cihaz  ve motorun durumunu gösterir.

rdY

rUn

ACC

dEc

dCb

CLI

nSt

Obr

CtL

tUn

FSt

nLP

FrF

rEM

LOC

v Kontrol cihaz  haz r
v Kontrol cihaz  çal yor, kodun sa  taraf ndaki son alt  segment yön ve h z  gösterir.
v H zlanma, kodun sa  taraf ndaki son alt  segment yön ve h z  gösterir.
v Yava lama, kodun sa  taraf ndaki son alt  segment yön ve h z  gösterir.
v DC enjeksiyonlu frenleme çal yor
v Ak m s n r , ekran n sa  alt k sm nda yer alan dört segment yan p söner.
v Serbest duru  kontrolü
v Otomatik uyarlamal  yava lama
v ebeke faz kayb nda kontrollü durma
v Otomatik tan ma devam ediyor
v H zl  duru
v Hat gücü yok. RJ45 konnektörü yoluyla kumanda k sm na enerji verildi inde, ana giri te güç 

bulunmad nda ve çal ma emri olmad nda.
v Kontrol cihaz  çal yor ve geri çekilme referans  LFF kullan yor
v Uzaktan konfigürasyon
v Lokal konfigürasyon
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zleme modu MOn

Kod Ad/Aç klama Birim

MAI! Bak m menüsü
MAI menüsü parametreleri izleme için seçilemez

LIS1 M LI1 - LI4 aras ndaki lojik giri lerin durumu -

4 LI lojik giri inin durumunu görüntülemek için kullan labilir. 

Yukar daki örnek: LI1 ve LI3, durum 1'de; LI2 ve LI4, durum 0'da.

LOS1 M LO1 lojik giri inin ve R1 rölesinin durumu -

LO durumunu görüntülemek için kullan labilir. 

HSU M Yüksek h z de erinin görüntülenmesi Hz

Yüksek h z de erinin görüntülenmesi. Aral k: Dü ük h z LSP (sayfa 45) - Maksimun frekans tFr (sayfa 
57). Yaln zca 2 HSP atama SH2 veya 4 HSP atama SH4 (sayfa 90) konfigüre edilmi se görülebilir.

nCU M Kontrol cihaz  Güç de eri -

Kontrol cihaz  güç de erini gösterir. Kontrol cihaz  referans n n bir parças d r; bkz. sayfa 11. Olas  de erler: 
018 = 0,18 kW (0,25 HP)
037 = 0,37 kW (0,50 HP)
055 = 0,55 kW (0,75 HP)
075 = 0,75 kW (1 HP)
U15 = 1,5 kW (2 HP)
U22 = 2,2 kW (3 HP)
U30 = 3 kW (3 HP)
U40 = 4 kW (5 HP) 

UCAL M Kontrol cihaz  gerilim de eri -

Kontrol cihaz  besleme gerilimi. Kontrol cihaz  referans n n bir parças d r; bkz. sayfa 11. Olas  de erler:
F1 = 100-120 V 1 faz giri , 200-240 V 3 faz ç k
M2 = 200-240 V 1 faz giri , 200-240 V 3 faz ç k
M3 = 200-240 V 3 faz giri , 200-240 V 3 faz ç k

SPn M Özel Ürün Numaras -

Bu parametre, ürünün olas  spesifikasyonlar n  belirlemek için kullan l r. 
Yaln zca SPn s f rdan farkl  ise görülebilir.

C1SU M Kart 1 Yaz l m Sürümü -

Uygulama yaz l m sürümü. 
Örnek: 1.1 ie 05 için 1105. 
1 (sürüm, ana). 1 (sürüm, ikincil). 05 (ie, geli tirme numaras )

C2SU M Kart 2 Yaz l m Sürümü -

Motor yaz l m sürümü. 
Örnek: 1.1 ie 05 için 1105. 
1 (sürüm, ana). 1 (sürüm, ikincil). 05 (ie, geli tirme numaras )

Durum
1

LI1    LI2   LI3    LI4   

Durum
1

r1                             LO1
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zleme modu MOn

Kod Ad/Aç klama Birim

MAI! Bak m menüsü (devam )

rtHI M Geçen çal ma süresi göstergesi 0,01

Motorun enerjilendirdi i toplam süre. Aral k: 0 - 65535 saat. Görüntülenen de er, a a daki tabloda 
aç klanan ekildedir. Parametre, servisler taraf ndan resetlenebilir

Saatler Gösterge
1 0,01

10 0,10
100 1,00

1000 10,0
10000 100

PtH M Gücün aç k oldu u süre göstergesi 0,01

Kontrol cihaz n n aç k kald  toplam süre. Aral k: 0 - 65535 saat. Görüntülenen de er, yukar daki 
tabloda aç klanan ekildedir. Parametre, servisler taraf ndan resetlenebilir.

FtH M Fan süresi göstergesi 0,01

Aral k: 0 - 65535 saat. Görüntülenen de er, yukar daki tabloda aç klanan ekildedir. Parametre, mü teri 
taraf ndan resetlenebilir.

PEt M Geçen i lem süresi 0,01

Aral k: 0 - 65535 saat. Görüntülenen de er, yukar daki tabloda aç klanan ekildedir. Parametre, mü teri 
taraf ndan resetlenebilir.

COM1 M Modbus haberle me durumu -

r0t0

rOt1

r1t0

r1t1

v Modbus al m  yok, aktar m  yok = haberle me çal m yor
v Modbus al m  yok, aktar m var
v Modbus al m  var, aktar m  yok
v Modbus al m  ve aktar m  var

dP1 M Son alg lanan hata 1 -

Bu parametre, son alg lanan hatay  aç klar.

EP1 M Alg lanan hata 1'de kontrol cihaz  durumu -

Bu parametre, alg lanan 1. hata an ndaki durumu aç klar.
bit 0 bit 1 bit 2 bit 3 bit 4

ETA.1: Aç k ETA.5: 
H zl  durdurma

ETA.6: 
Açma devre d  

Zorlamal  lokal 
etkin

ETA.15 : 
leri yönde motor dönü ü (veya 

motor durmu ) 

bit 5 bit 6 bit 7 bit 8 bit 9
ETI.4: Çal ma 

emri var
ETI.5: 

DC enjeksiyonu 
çal yor 

ETI.7: 
Motor termik 

e i ine eri ildi

ETI.8: Ayr lm ETI.9: 
Ürün h zlan yor

bit 10 bit 11 bit 12 bit 13 - 14 bit 15
ETI.10: Ürün 

yava l yor
ETI.11: Ak m 

s n rlamas  veya 
moment 

s n rlamas  
çal yor

H zl  duru  devam 
ediyor

ETI.14= 0 + ETI.13=0 : 
Kontrol cihaz  terminal veya lokal tu  

tak m  ile kontrol ediliyor 
ETI.14= 0 + ETI.13=1 : 

Kontrol cihaz  uzak tu  tak m  ile kontrol 
ediliyor 

ETI.14= 1 + ETI.13=0 : 
Kontrol cihaz  Modbus ile kontrol 

ediliyor 
ETI.14= 1 + ETI.13=0: Ayr lm

ETI.15: 
Rampaya ters 

yön 
uygulanm

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.

 
efesotomasyon.com



BBV28581  05/2010 43

zleme modu MOn

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

MAI! Bak m menüsü (devam )

dP2 M Son alg lanan hata 2 -

Bu parametre, alg lanan 2. hatay  aç klar.

EP2 M Alg lanan hata 2'de kontrol cihaz  durumu -

Bu parametre, alg lanan 2. hata an ndaki durumu aç klar. Bkz. EP1.

dP3 M Son alg lanan hata 3 -

Bu parametre, alg lanan 3. hatay  aç klar.

EP3 M Alg lanan hata 3'te kontrol cihaz  durumu -

Bu parametre, alg lanan 3. hata an ndaki durumu aç klar. Bkz. EP1

dP4 M Son alg lanan hata 4 -

Bu parametre, alg lanan 4. hatay  aç klar.

EP4 M Alg lanan hata 4'te kontrol cihaz  durumu -

Bu parametre, alg lanan 4. hata an ndaki durumu aç klar. Bkz. EP1

COd M HMI Parolas 2 - 9999 OFF

OFF

On

Olas  durum de eri: 
v Kod devre d
v Kod etkin 

Aral k, 2 - 9999

Kodunuzu kaybetmeniz halinde lütfen Schneider Electric ile ileti im kurun.

Bu parametre, kontrol cihaz na eri imi k s tlamak için kullan l r.
Kontrol cihaz n  kilitlemek için HMI Parolas  COd parametresine gidin ve yukar daki aral kta yer alan bir 
kod girin.

Etkinle tirildi inde kod durumu On olarak de i ir:
Koruma, SoMove kullan m  hariç yaln zca rEF (bkz. sayfa 37) ve MOn (bkz. sayfa 38) modlar na eri im 
sa lar. Fabrika ayarlar na dönü  veya FULL bölümüne eri im devre d d r,
SoMove yaz l m ndan konfigürasyon yüklemek mümkündür,
SoMove yaz l m na konfigürasyon yüklemek devre d d r.
Kontrol cihaz n n kilidini açmak için COd parametresine gidin, geçerli kodu girin ve ENT butonuna bas n.
Kod korumas n n kald r lmas  bunun ard ndan mümkündür ve navigasyon tekeri ile OFF girilerek ve 
ard ndan ENT butonuna bas larak gerçekle tirilir.
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Konfigürasyon Modu ConF

Konfigürasyon modu 3 parçadan olu ur:

1. MyMenu, fabrikada ayarlanm  11 parametre içerir (varsay lan olarak 9'u görülür). SoMove yaz l m  kullan larak 25 adete kadar 
parametre kullan c  taraf ndan özelle tirilebilir.

2. parametre seti sakla/ça r: bu 2 fonksiyon, mü teri ayarlar n n saklanmas  ve ça r lmas  için kullan l r.

3. FULL: Bu menü, di er tüm parametrelere eri im sa lar. 6 alt menü içerir: 
- Makro konfigürasyon CFG! sayfa 47
- Giri  Ç k  menüsü I_O! sayfa 48
- Motor kontrol menüsü drC! sayfa 58
- Kontrol menüsü CtL! sayfa 62
- Fonksiyon menüsü FUn! sayfa 64
- Hata alg lama yönetimi menüsü FLt! sayfa 91
- Haberle me menüsü COM!sayfa 97.

Organizasyon a ac

Motor frekans

Referans kanal  1

H zlanma

Yava lama

Dü ük h z

Yüksek h z

Motor nominal gücü

Motor nominal ak m

AI1 Tipi

Kullan c  parametre 
setini sakla

Fabrika / kullan c  
parametre setini ça r

FULL 

Görüntülenen parametre de erleri yaln zca örnek olarak verilmi tir

(1) Aktif referans kanal na ba l  olarak.
Olas  de erler: LFr veya AIU1

(2) 2 saniye veya ESC. (3) ayr ca, SoMove kullan larak 14 farkl  özelle tirilebilir parametre 
daha seçilebilir ("FULL" listesinde).
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Konfigürasyon Modu - MyMenu

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

LFr M Harici referans de eri -400 Hz - 400 Hz -

Bu parametre, frekans referans n n navigasyon tekeri ile de i tirilmesine olanak verir.
Harici tu  tak m  veya lokal mod konfigüre edilmi .  Zorlamal  lokal referans FLOC (sayfa 63) LCC olarak 
ayarlanm  ve Zorlamal  lokal atama FLO (sayfa 63) nO de erinden farkl . Görünürlük, kontrol cihaz  
ayarlar na ba l d r.

AIU1 M Analog giri  sanal %0 - %100 -

Bu parametre, a a daki durumlarda frekans referans n n de i tirilmesini olanak verir. 
• Zorlamal  lokal referans FLOC (sayfa 63) AIU1 olarak ayarlanm sa 
• ve Zorlamal  lokal atama FLO (sayfa 63) nO de erinden farkl ysa.
Aktif referans kanal  dahili ekran ise görülebilir (Referans kanal  1 Fr1 AIU1 olarak ayarlanm t r).

bFr M Standart motor frekans 50 Hz

50

60

Harici tu  tak m  veya lokal cebri mod konfigüre edilmi  (FLOC = LCC) (fabrika ayarlar nda görülmez).
v 50 Hz 
v 60 Hz

Motor de er plakas nda bulunan 50 Hz veya 60 Hz de erine ayarlan r. bFr parametresinin de i tirilmesi 
a a daki parametreleri yeniden ayarlar: 
FrS, Ftd ve HSP: 50 Hz veya 60 Hz 
itH, nCr olarak ayarlan r
nCr, kontrol cihaz  de erlerine göre
nPr, Watt veya HP
nSP, kontrol cihaz  de erlerine göre
tFr, 60 Hz veya 72 Hz

Fr1 M Referans kanal  1 AI1

AI1

LCC

Mdb

AIUI

Bu parametre, referans kayna n n seçilmesine olanak verir.
v Terminal
v Uza a ta nabilir ekran
v Modbus
v Navigasyon tekerli dahili ekran

ACC M H zlanma 0,0 sn - 999,9 sn 3,0 sn

0 Hz ve Nominal motor frekans  FrS (sayfa 57) aras ndaki h zlanma süresi.
Bu de erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu undan emin olun.

dEC M Yava lama 0,0 sn - 999,9 sn 3,0 sn

Nominal motor frekans  FrS (sayfa 57) de erinden 0 Hz'ye yava lamak için geçen süre.
Bu de erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu undan emin olun.

LSP M Dü ük h z 0 Hz - HSP 0 Hz

Minimum referansta motor frekans
HSP, HSP2, HSP3 ve HSP4 ayarlanm sa, LSP bu de erlerin minimumu ile s n rl d r.

HSP M Yüksek h z LSP - tFr (Hz) BFr'ye göre 50 
veya 60 Hz, maks 
TFr

Maksimum referansta motor frekans .
Bu ayar n motor ve uygulama için uygun olup olmad n  kontrol edin. HSP, HSP2, HSP3 ve HSP4 
de erleri ba ms zd r; ancak her HSP de eri, a a daki kurallara göre Dü ük h z LSP ve Maksimun 
frekans tFr (sayfa 57) de erleriyle ba lant l d r:
• HSPx, LSP ve tFr ile s n rl d r (LSP y HSPx y�tFr).
• tFr, geçerli HSPx de erinin alt na inerse, HSPx otomatik olarak yeni tFr de erine azal r.
• HSP, HSP2, HSP3 ve HSP4 ayarland nda LSP, bunlar n minimumu ile s n rlan r.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - MyMenu

Kontrol cihaz n n lokal olarak kontrol edilmesi
Fabrika ayarlar nda "RUN" ve navigasyon tekeri aktif de ildir. Kontrol cihaz n  lokal olarak kontrol etmek için a a daki parametreyi
ayarlay n:
Referans kanal  1 Fr1 parametresini (sayfa 45) AIU1 olarak ayarlay n (navigasyon tekerli dahili ekran).

 LI atama bilgileri
ATV12 ile çoklu atama fonksiyonunu kullanmak mümkündür (örn: ayn  Ll üzerinde AC2 ve rrS).
Ayr ca baz  fonksiyonlarda LIH (yüksek) veya LIl (dü ük) atamak mümkündür. Bu, atanm  fonksiyonun Ll'nin yüksek (LIH) veya dü ük (LIl)
seviyesinde etkinle tirilece i anlam na gelir.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

nPr M Nominal Motor Gücü NCV -5 - NCV +2 Kontrol cihaz  
de erlerine göre

Yaln zca Motor parametresi seçimi MPC (sayfa 60) nPr olarak ayarlanm sa görünür. nPr mevcutsa, 
CoS kaybolur.
Etiket plakas nda belirtilen nominal motor gücü. Motorlar, kontrol cihaz  de erlerinden be  de er dü ük ile 
iki de er yüksek aral nda de i ebilir. Performans, maksimum bir de er fark  olmas  durumunda 
optimumdur.
Standart motor frekans  bFr (sayfa 45) 50Hz olarak ayarlanm sa, Nominal motor gücü nPr birimi kW, 
aksi durumda HP olur.

SCS M Kullan c  parametre setini sakla nO

nO

Str1

Bu fonksiyon mevcut konfigürasyonun yede ini olu tur:
v Fonksiyon devre d
v Geçerli konfigürasyonu kontrol cihaz  belle ine kaydeder. Kay t i lemi gerçekle tirildi inde SCS 

otomatik olarak nO de erine geçer.

H z kontrol cihazlar n n geçerli konfigürasyonu ve yedek konfigürasyonu, fabrika konfigürasyonuyla 
ba lat lm  olarak gelir.

FCS M Fabrika / kullan c  parametre setini ça r nO

nO

rEC1

InI

InI1

Bu fonksiyon, bir konfigürasyonun geri yüklenebilmesini sa lar.
v Fonksiyon devre d .

A a daki i lemlerden biri gerçekle tirildi inde FCS otomatik olarak nO de erine geçer.
v Geçerli konfigürasyon, daha önce SCS taraf ndan kaydedilen yedek konfigürasyonla ayn  olur. Bu i lem 

geçekle tirildi inde, FCS otomatik olarak nO de erine geçer. rEC1, yaln zca yedekleme 
gerçekle tirilmi se görünür. Bu de er görüntülenirse InI1 görünmez.

v Geçerli konfigürasyon fabrika ayar yla ayn  olur. Bu de er görüntülenirse InI1 görünmez.
v Geçerli konfigürasyon daha önce SoMove yaz l m  taraf ndan tan mlanan yedek konfigürasyonla ayn  

olur. Bu de er görüntülenirse Ini ve rEC1 görünmez. 

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

Geçerli konfigürasyon de i ikli inin, kullan lan kablo ba lant  emas yla uyumlu olup olmad n  kontrol edin.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

  Bu parametrenin atamas n  de i tirmek için 2 sn boyunca “ENT” tu unu bas l  tutun.

2

2

2
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

CFG M Makro konfigürasyon StS

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

Seçili makro konfigürasyonun kullan lan kablo ba lant  emas yla uyumlu olup olmad n  kontrol edin.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

StS

PId

SPd

Makro konfigürasyon, belirli bir uygulama alan na uygun parametre setinin konfigürasyonu için k sa yol 
sa lar.
3 makro konfigürasyonu bulunmaktad r:

v Yolverme/durdurma. Yaln zca ileri atanm t r
v PID regülasyonu. PID fonksiyonunu, geri besleme için özel AI1'i ve referans için AIV1'i etkinle tirin.
v H z. LI'y , belirli bir uygulama alan  için fonksiyonlar n konfigürasyonunu h zland rma imkan  sa layan 

önceden ayarl  h za atay n (ATV11 ile ayn  atama).

Bir makro konfigürasyon seçilmesi, bu makro konfigürasyonundaki parametreleri atar.
Her makro konfigürasyonu, di er menülerde de i tirmek mümkündür.

  Bu parametrenin atamas n  de i tirmek için 2 sn boyunca “ENT” tu unu bas l  tutun.

2

Giri  / ç k  veya parametre Ba latma / 
Durdurma PID regülasyonu H z

AI1 Ref.kanal   1 PID geri besleme No
AIV1 No Referans kanal  1
AO1 No
LO1 No
R1 Kontrol cihaz  alg lanan hatas  yok
L1h (2 telli) leri
L2h (2 telli) No Geri

L3h (2 telli) No Otomatik/Manuel 2 önceden ayarl  
h z

L4h (2 telli) No 4 önceden ayarl  
h z

L1h (3 telli) Stop
L2h (3 telli) leri
L3h (3 telli) No Geri

L4h (3 telli) No Otomatik / Manuel 2 önceden ayarl  
h z

Fr1 (Referans kanal  1) AIUI AIUI

Ctt (Motor kontrol tipi) PUMP

rIn (Ters önleme) YES

AI1t (AI1t tip) 0A

LFLl (4-20 mA kay p) YES

SP2 (Ön ayarl  h z 2) 10.0

SP3 (Ön ayarl  h z 3) 25.0

SP4 (Ön ayarl  h z 4) 50.0

MPC (Motor parametresi seçimi) COS

2
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

I_O! Giri  Ç k  menüsü

tCC M Kontrol tipi 2C

2C

3C

v 2 telli kontrol (bkz. sayfa 51)
Giri in aç k veya kapal  hali, çal t rma veya durdurmay  kontrol eder.
"Kaynak" kablo ba lant s na örnek: 

LI1: ileri
LIx: geri

v 3 telli kontrol (bkz. sayfa 51)
Yolvermeyi kontrol etmek için bir "ileri" veya "geri" darbe, durdurmay  kontrol etmek için ise bir "durdurma" 
darbesi yeterlidir.
"Kaynak" kablo ba lant s na örnek:

LI1: durdurma
LI2: ileri
LIx: geri

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

Bu parametre de i tirildi inde, 2 telli kontrol tipi  tCt (sayfa 51) ve lojik giri lerle ilgili tüm atamalar varsay lan 
de erlerine geri döner.
Bu de i ikli in kullan lan kablo ba lant  emas yla uyumlu olup olmad n  kontrol edin.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

  Bu parametrenin atamas n  de i tirmek için 2 sn boyunca “ENT” tu unu bas l  tutun.

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!

2

2
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

2 kablolu kontrol emalar  (bkz. sayfa 51)

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!

t

Geri (1)

leri

leri

leri

Geri (1)

Geçici alg lamal  2 telli

Geçici alg lamas z 2 telli

geçici alg lama ileri önceli i

Kontrol cihaz na güç verilmi

t

Geri (1)

leri

Geri (1)

(1) Ters yön fabrika ayarlar nda atanmam t r. Bkz. Ters yön rrS sayfa 66.

Ayn  anda gerçekle tirilen leri ve Geri, leri yönde motor yolvermesi sa lar.

t

t

t

H z

LI

LI

H z

H z

Kontrol cihaz
yolvermeye haz r

Geçici alg lamas z 2 telli
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

3 telli kontrol emas  (bkz. sayfa 51)

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!

F: motor frekans

LI Run Etkin

LI leri

t

t

t

Referans

Kontrol cihaz  komutlara yan t vermeye

t

LI Geri
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

I_O! Giri  Ç k  menüsü (devam )

tCt M 2 telli kontrol tipi trn

LEL

trn

PFO

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

2 telli kontrol tipi de i ikli inin kullan lan kablo ba lant  emas yla uyumlu olup olmad n  kontrol edin.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

2 telli kontrol tipi parametresine yaln zca, Kontrol tipi tCC parametresinin (sayfa 48) 2C olarak 
ayarlanmas  durumunda eri ilebilir.

v Seviye: Çal t rma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate al n r.
v Geçi : Bir güç kayna  kesintisinin ard ndan istenmeyen yeniden yolvermelerin önlenmesi amac yla 

çal may  ba latmak için bir durum de i ikli i (geçi  veya kenar) gerekir.
v Öncelik FW: Çal t rma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate al n r, ancak "ileri" giri i "geri" giri ine 

göre önceliklidir.

nPL M Lojik giri lerin tipi POS

POS

nEG

EnEG

v Pozitif: giri ler, 11 V'a e it veya daha yüksek gerilimde aktiftir (durum 1) (örne in, +24 V terminal). Kontrol 
cihaz n n ba lant s  kesildi inde veya 5 V'tan daha dü ük gerilimlerde devre d d r (durum 0).

v Dahili besleme kullanan negatif: giri ler, 10 V'un alt ndaki gerilimlerde aktiftir (durum 1) (örne in, COM 
terminali). 16 V'a e it veya daha yüksek gerilimlerde veya kontrol cihaz n n ba lant s  kesildi inde devre 
d d r (durum 0).

v Harici besleme kullanan negatif: giri ler, 10 V'un alt ndaki gerilimlerde aktiftir (durum 1) (örne in, COM 
terminali). 16 V'a e it veya daha yüksek gerilimlerde devre d d r (durum 0).

Not: De i iklik, yaln zca bir sonraki kontrol enerjisi verildi inde dikkate al nacakt r

Bkz. Kontrol ba lant  emalar , sayfa 25.

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

I_O! Giri  Ç k  menüsü (devam )

AI1! AI1 konfigürasyon menüsü
AI1t M AI1 Tipi 5U

5U

10U

0A

Bu fonksiyon, analog giri  sinyalinden kontrol cihaz  dahili de erine arayüz sa lar.
v Gerilim: 0-5 Vdc
v Gerilim: 0-10 Vdc
v Ak m:  x-y mA. Aral k, a a daki AI1 ak m ölçekleme parametresi %0 CrL1 ve AI1 ak m ölçekleme 

parametresi %100 CrH1 de erleriyle belirlenir, bkz. sayfa 52.

CrL1 M AI1 ak m ölçekleme parametresi %0 0 - 20 mA 4 mA

Yaln zca AI1 Tipi AI1t parametresinin 0A olarak 
ayarlanmas  durumunda görünür

CrH1 M AI1 ak m ölçekleme parametresi %100 0 - 20 mA 20 mA

Yaln zca AI1 Tipi AI1t parametresinin 0A olarak 
ayarlanmas  durumunda görünür

I_O! Giri  Ç k  menüsü (devam )

r1 M R1 atama FLt

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

ULA

OLA

AP1

v Atanmam  
v Hata alg lanmad
v Kontrol cihaz  çal yor 
v Frekans e i ine eri ildi
v HSP'ye eri ildi 
v l e i ine eri ildi 
v Frekans referans na eri ildi 
v Motor termik e i ine eri ildi 
v Dü ük yük alarm  
v A r  yük alarm
v AI1 Al. 4-20 - Yaln zca AI1t parametresi 0A olarak ayarlanm sa görünür (bkz. yukar da)

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

I_O! Giri  Ç k  menüsü (devam )

LO1! LO1 Konfigürasyon menüsü (LO1-)
LO1 M LO1 atama nO

Lojik ç k n uygulama gereksinimine uyarlanmas na olanak verir.
De erler, r1 ile ayn d r. Bkz. önceki sayfa. 
MdE = YES ise, LO1 ç k  PMP'ye zorlan r (Bkz. sayfa 78).

LO1S M LO1 durumu (aktif ç k  seviyesi) POS

UYARI
KONTROL KAYBI
LO1S = nEG ve LO1 FLt olarak ayarlanm  ise, kontrol cihaz  hata alg lad nda ç k  aktif olur. 
Kablo ba lant lar  herhangi bir nedenle hasar gördüyse, kontrol cihaz  durumu alg lanmaz.
Sinyalinizin her durumda mevcut olaca ndan emin olmad kça "nEG" seçimini yapmay n.

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.

POS

nEG

v Pozitif: yüksek etkinle tirme seviyesi
v Negatif: dü ük etkinle tirme seviyesi

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

I_O! Giri  Ç k  menüsü (devam )

tOL M Uygulama A r  yük zaman gecikmesi 0 - 100 sn 0 sn

Bu fonksiyon, bir uygulama a r  yük durumunda motoru durdurmak için kullan labilir. Bu, motor veya 
kontrol cihaz  termik a r  yükü de ildir. Motor ak m n n Uygulama A r  yük e i i LOC de erini a mas  
durumunda Uygulama A r  yük zaman gecikmesi tOL etkinle tirilir. Bu zaman gecikmesi tOL geçtikten 
sonra, ak m hala a r  yük e i i LOC -%10 de erinden yüksekse, kontrol cihaz  çal may  durdurur ve 
OLC Proses a r  yükü görüntüler.
A r  yük alg lama yaln zca sistemin kararl  durumda olmas  halinde etkindir (h z referans na eri ildi).
0 de eri, uygulama a r  yük alg lamas n  devre d  b rak r.

FtO M A r  yük hatas  için otomatik yolverme 
öncesindeki zaman gecikmesi

0 - 6 dak 0 dak

Atr = YES ise, bir a r  yük hatas n n (OLC) ard ndan bu zaman gecikmesi geçtikten sonra kontrol 
cihaz na otomatik olarak yeniden yolverilir.
Bir a r  yükün alg lanmas  ve otomatik yeniden yolverme aras ndaki izin verilen minimum süre.
Otomatik yolvermenin mümkün olmas  için Maksimum yolverme süresi tAr parametresinin (sayfa 91) bu 
parametre de erini en az bir dakika a mas  gerekir.

Yaln zca, yukar daki Uygulama A r  yük zaman gecikmesi tOL parametresi nO olarak ayarlanmam sa 
görünür.

LOC M Uygulama A r  yük e i i nCr de erinin % 70 - 
150'si

nCr de erinin 
%90'

Yaln zca, yukar daki Uygulama A r  yük zaman gecikmesi tOL parametresi 0 olarak ayarlanmam sa 
görünür.
Bu parametre, "uygulama a r  yükünü" alg lamak için kullan l r. LOC, kontrol cihaz  nominal ak m n n % 
70 - 150'si aras nda ayarlanabilir. Bu, motor veya kontrol cihaz  termik a r  yükü de ildir.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!

LOC

Motor ak m

LOC -%10

Kontrol cihaz
OLC alg lanan hata

tOL< tOL

(histeresiz)

t
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

(1) In = kontrol cihaz  nominal ak m

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

I_O! Giri  Ç k  menüsü (devam )

ULt M Uygulama dü ük yük zaman gecikmesi 0 - 100 sn 0 sn

ULt, 0 - 100 sn aras nda ayarlanabilir.
Motor ak m , ayarlanabilir zaman gecikmesinden (ULt) daha uzun bir süre dü ük yük e i inin (LUL) 
alt nda kal rsa kontrol cihaz  çal may  durdurur ve ULF (Proses dü ük yük hatas ) (sayfa 110) görüntüler.

Dü ük yük alg lama yaln zca sistemin kararl  durumda olmas  halinde etkindir (h z referans na eri ildi).
0 de eri, uygulama dü ük yük alg lamas n  devre d  b rak r. 

LUL M Uygulama Dü ük yük e i i nCr de erinin % 20 - 
100'ü %60

Yaln zca, yukar daki Uygulama dü ük yük zaman gecikmesi ULt parametresi 0 olarak ayarlanmam sa 
görünür. Bu parametre, motordaki uygulama dü ük yük durumunu alg lamak için kullan l r. Uygulama 
Dü ük yük e i iLUL, kontrol cihaz  nominal ak m n n % 20 - 100'ü aras nda ayarlanabilir.

FtU M Dü ük yük hatas  için otomatik yolverme 
öncesindeki zaman gecikmesi

0 - 6 dak 0 dak

Atr = YES ise, bir dü ük yük hatas n n (ULF) ard ndan bu zaman gecikmesi geçtikten sonra kontrol 
cihaz na otomatik olarak yeniden yolverilir.
Bir a r  yükün alg lanmas  ve otomatik yeniden yolverme aras ndaki izin verilen minimum süre.
Otomatik yolvermenin mümkün olmas  için Maksimum yolverme süresi tAr parametresinin (sayfa 91) bu 
parametre de erini en az bir dakika a mas  gerekir.

Yaln zca, yukar daki Uygulama dü ük yük zaman gecikmesi ULt parametresi nO olarak 
ayarlanmam sa görünür.

Ftd M Motor frekans  e i i 0 - 400 Hz 50 veya 60 Hz 
Kontrol cihaz  
de erlerine göre

Yaln zca, R1 atama r1 (sayfa 52) veya LO1 atama LO1 (sayfa 53) FtA olarak ayarlanm sa görünür.

Ctd M Motor ak m  e i i 0 - 1,5 In (1) InV

Yaln zca, R1 atama r1 (sayfa 52) veya LO1 atama LO1 (sayfa 53) CtA olarak ayarlanm sa görünür.

ttd M Motor termik durum e i i tHr de erinin % 0 - 
118'i %100

Yaln zca R1 atama r1 (sayfa 52) tSA olarak ayarlanm sa görünür.
Motor termik alarm  için açma e i i (lojik ç k  veya röle)

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!

LUL +%10

Motor ak m

LUL

Kontrol cihaz , ULF 
alg lanan hatas  

ULt< ULt

(histeresiz)

t
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

I_O! Giri  Ç k  menüsü (devam )

AO1! AO1 konfigürasyon menüsü
AO1 M AO1 atama nO

nO

OCr

OFr

OrP

OPS

OPF

OPE

OPr

tHr

tHd

Bu parametre, bir analog ç k n de erini ayarlamak için kullan l r.
v Atanmam  
v Motor ak m , 0 ve 2 In aras nda (In = kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m )
v Ç k  frekans , 0 - Maks frekans tFr  
v Pampa ç k , 0 - Maks frekans tFr  
v PID referans , PID ayar noktas n n %0 - 100'ü aras nda - Yaln zca PID geri besleme atama PIF 

parametresi (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür
v PID geri besleme, PID geri beslemenin %0 - 100'ü aras nda - Yaln zca PID geri besleme atama PIF 

parametresi (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür
v PID hatas , PID geri beslemenin % - 5 ile + 5'i aras nda - Yaln zca PID geri besleme atama PIF 

parametresi (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür
v Ç k  gücü, Nominal motor gücü nPr de erinin 0 ile 2,5 kat  aras nda
v Motor termik durumu, nominal termik durumun %0 ile 200'ü aras nda
v Kontrol cihaz  termik durumu, nominal termik durumun %0 ile 200'ü aras nda 

AO1t M AO1 tipi 0A

10U

OA

4A

Bu parametre, kontrol cihaz  dahili de eri ile bir analog ç k  sinyali aras nda arayüz sa lar.
v Gerilim: 0-10 Vdc
v Ak m: 0-20 mA
v Ak m: 4-20 mA

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

(1) In = kontrol cihaz  nominal ak m

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

drC! Motor kontrol menüsü
bFr M Standart motor frekans 50 Hz

Bkz. sayfa 45.

nPr M Nominal motor gücü NCV -5 - 
NCV +2

Kontrol cihaz  de erlerine 
göre

Bkz. sayfa 46.

CoS M Nominal motor cos phi 0,5 - 1 Kontrol cihaz  de erlerine 
göre

Yaln zca Motor parametresi seçimi MPC (sayfa 60) CoS olarak ayarlanm sa görünür. Nominal motor cos 
phi CoS mevcutsa, Nominal motor gücü nPr kaybolur.
Motor etiket plakas  güç faktörü (pf).
Not: Motor "Servis Faktörü" ile kar t r lmamal d r. CoS parametresinin 1'e veya buna çok yak n bir de ere 
ayarlanmas , yetersiz motor çal mas na yol açabilir. Motor güç faktörü etiket plakas nda gösterilmiyorsa, 
bu parametreyi fabrika varsay lan ayar nda (yakla k 0,80) b rak n

UnS M Nominal motor gerilimi 100 - 480 V 230 V

Etiket plakas nda belirtilen nominal motor gerilimi. Hat gerilimi nominal motor geriliminden daha dü ükse 
Nominal motor gerilimi UnS parametresi, kontrol cihaz  terminallerine uygulanan hat gerilimi de erine 
ayarlanmal d r.

nCr M Nominal motor ak m 0,25 In - 1,5 In 
(1)

Kontrol cihaz  de erlerine 
göre

Etiket plakas nda belirtilen nominal motor ak m . Nominal motor ak m  nCr, Motor termik ak m  ItH 
parametresini (sayfa 94) de i tirir.

FrS M Nominal motor frekans 10 - 400 Hz 50 Hz

Etiket plakas nda belirtilen nominal motor frekans .
Fabrika ayar  50 Hz'dir. Standart motor frekans  bFr (sayfa 45) 60 Hz olarak ayarlanm sa önceden 60 
Hz'ye ayarlanm  olarak gelir.

nSP M Nominal motor h z 0 - 24000 dev/
dak

Kontrol cihaz  de erlerine 
göre

Etiket plakas nda belirtilen nominal motor h z .

tFr M Maksimun frekans 10 - 400 Hz 60 Hz

Maksimun frekans tFr, Yüksek h z HSP (sayfa 90) için mümkün olan üst de eri verir.
Fabrika ayar  60 Hz'dir. Standart motor frekans  bFr (sayfa 57) 60 Hz olarak ayarlanm sa önceden 72 
Hz'ye ayarlanm  olarak gelir.

Ctt M Motor kontrol tipi Std

PErF

Std

PUMP

Uygulamaya ve gereken performansa uygun motor kontrol tipinin seçilmesine olanak verir.
v Performans: SVCU; gerilim geri besleme hesaplamas na ba l  olarak dahili h z döngülü sensörsüz vektör kontrolü. 

Yolverme veya çal ma s ras nda yüksek performans gerektiren uygulamalar için. 
v Standart: U/F 2 noktal  (Volts/Hz), dahili h z döngüsüz

Yüksek performans gerektirmeyen basit uygulamalar için. E ri alt k sm  olas  ayar yla sabit bir Gerilim Frekans 
oran n  koruyan basit motor kontrol kanunu.
Bu kanun, genellikle paralel ba lanm  motorlar için kullan l r. Paralel motorlar ve yüksek performans seviyelerine 
sahip baz  özel uygulamalar PErF gerektirebilir.

v Pompa: U²/F; de i ken moment pompalar  ve yüksek yolverme momenti gerektirmeyen fan uygulamalar na özel.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

drC! Motor kontrol 
menüsü (devam )

UFr M IR kompanzasyonu (kanun U/F) %25 - 200 %100

Çok dü ük h zda momenti optimize etmek veya özel durumlara uyarlamak için kullan l r (örne in: paralel 
ba lanm  motorlar için IR kompanzasyonu (kanun U/F) UFr de erini dü ürün). Dü ük h zda moment 
yetersizse IR kompanzasyonu (kanun U/F) UFr de erini yükseltin. Çok yüksek bir de er motorun 
çal mamas na (kilitlenme) veya ak m s n rlama moduna geçilmesine neden olabilir.

SLP M Kayma kompanzasyonu %0 - 150 %100

Yaln zca Motor kontrol tipi Ctt (sayfa 57) PUMP olarak ayarlanmam sa görünür
Kayma kompanzasyonunu nominal motor kaymas  taraf ndan ayarlanan de er civar nda ayarlamak veya 
özel durumlara uyarlamak için kullan l r (örnek: paralel ba lanm  motorlar için Kayma kompanzasyonu 
SLP de erini dü ürün).
Ayarlanan kayma kompanzasyonu gerçek kayma kompanzasyonundan daha dü ükse motor, kararl  
durumda nominal h zda çal maz, referanstan daha dü ük bir h zda çal r.
Ayarlanan kayma kompanzasyonu gerçek kayma kompanzasyonundan daha büyükse, motor h z  
de i kendir.

StA M Frekans döngüsü kararl l %0 - 100 %20

StA parametresi, h zlanman n sonundaki a mlar  ve dalgalanmalar  azaltmak için kullan labilir. Bir 
h zlanma veya yava lama süresi sonras nda StA, makinenin dinami ine göre kararl  duruma geri 
dönü ü uyarlar;
Çok yüksek bir de er, yan t süresinin uzamas na neden olur.
Çok dü ük bir de er, a r  h za ve hatta karars zl a neden olur.

Dü ük StA Do ru StA Yüksek StA

Bu durumda, StA'y  yükseltin Bu durumda, StA'y  dü ürün

Yaln zca, Motor kontrol tipi Ctt (sayfa 57) PErF olarak ayarlanm sa görünür.

FLG M Frekans döngü kazan m %0 - 100 %20

FLG parametresi, kontrol edilen makinenin ataletine göre h z art  e imini ayarlar.
Çok yüksek bir de er, a r  h za ve hatta karars zl a neden olur.
Çok dü ük bir de er, yan t süresinin uzamas na neden olur

Dü ük FLG Do ru FLG Yüksek FLG

Bu durumda, FLG'yi yükseltin Bu durumda, FLG'yi dü ürün

Yaln zca, Motor kontrol tipi Ctt (sayfa 57) PErF olarak ayarlanm sa görünür.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

drC! Motor kontrol menüsü (devam )

PFL M Ak  Profili %0 - 100 %20

S f r frekans nda m knat slama ak m n , nominal m knat slama ak m n n yüzdesi cinsinden tan mlar.
PUMP (pompa) kanununun ayarlanmas .

Frekans

Yaln zca Motor kontrol tipi Ctt (sayfa 57) PUMP olarak ayarlanm sa görünür

SFr M Anahtarlama frekans 2 - 16 kHz 4 kHz

Anahtarlama frekans  ayar .
A r  s nma durumunda kontrol cihaz , anahtarlama frekans n  otomatik olarak dü ürür. 
S cakl k normale döndü ünde orijinal de er otomatik olarak geri yüklenir.

D KKAT
KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK
ATV12ppppM2 de erlerinde, filtre ba lant lar n n kesilmesi durumunda kontrol cihaz  anahtarlama frekans  4 kHz'i 
geçmemelidir. 

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

SFt M Anahtarlama frekans  tipi HF1

HF1

HF2

Kontrol cihaz  dahili s cakl  çok yüksek oldu unda, motor anahtarlama frekans  her zaman de i tirilir 
(dü ürülür).

v HF1: Is tma optimizasyonu. 
Sistemin, anahtarlama frekans n  motor frekans na göre uyarlamas na olanak verir.

v HF2: Motor gürültüsü optimizasyonu (yüksek anahtarlama frekans  için). 
Sistemin, motor frekans  (rFr) ne olursa olsun seçilen anahtarlama frekans n  (SFr) sabit tutmas n  sa lar.

A r  s nma durumunda kontrol cihaz , anahtarlama frekans n  otomatik olarak dü ürür. 
S cakl k normale döndü ünde orijinal de er otomatik olarak geri yüklenir.

nrd M Motor gürültüsü azaltma nO

nO

YES

Gürültü, duyulabilirdir. Çevreye ba l  olarak, motor gürültüsünü ayarlamak mümkün olmal d r. Düzensiz 
frekans modülasyonu, sabit frekansta ortaya ç kabilecek olas  rezonans gürültülerini engeller.

v No 
v Yes 

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

drC! Motor kontrol menüsü (devam )

tUn M Ototan ma nO

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
• Ototan ma s ras nda motor nominal ak mda çal r.
• Ototan ma s ras nda motoru servise almay n.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

UYARI
KONTROL KAYBI
• Ototan ma ba latmadan önce UnS, FrS, nCr, nSP ve nPr veya COS parametrelerinin do ru ekilde 
konfigüre edilmesi önemlidir.
• Ototan ma gerçekle tirildikten sonra bu parametrelerden bir ya da birden fazlas n n de i tirilmesi durumunda, 
tUn parametresi nO de erine geri döner ve prosedürün tekrarlanmas  gerekir.

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.

nO

YES

dOnE

v No: Standart motor fabrika parametrelerinde
v Yes: Ototan ma ba lat r 
v Done: Ototan ma daha önce yap ld ysa

Dikkat: 
• Ototan ma, motor ba l  ve so ukken gerçekle tirilmelidir.
• Nominal Motor Gücü nPr (sayfa 46) ve Nominal motor ak m  nCr (sayfa 57) parametreleri tutarl  

olmal d r.
• Ototan ma yaln zca, herhangi bir durdurma komutu etkinle tirilmedi inde gerçekle tirilir. Bir lojik giri e 

serbest duru  veya h zl  duru  atanm sa, bu giri  1 (0’da aktiftir) olarak ayarlanmal d r.
• Ototan ma, tüm çal t rma ve ön ak  komutlar na göre önceliklidir; bunlar ototan ma s ras ndan sonra 

gerçekle tirilir.
• Ototan ma 1 – 2 saniye sürebilir. lemi kesmeyin, tUn de erinin dOnE veya nO olarak 

de i mesini bekleyin.

Not: Ototan ma s ras nda motor nominal ak mda çal r.

MPC M Motor parametresi seçimi nPr

nPr

COS

Bu parametre, hangi motor parametresinin konfigüre edilece inin seçilmesine olanak verir (npr veya 
CoS).

v Nominal Motor Gücü nPr sayfa 46
v Nominal motor cos phi CoS sayfa 57
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kontrol menüsü
Kontrol kanal  emas

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!

Stop
tu u

önceli i

Önceden ayarl
h z

PID
reg.

JOG veya PIF

 
efesotomasyon.com



62 BBV28581  05/2010

Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

CtL! Kontrol menüsü
Fr1 M Referans kanal  1 AI1

AI1

LCC

Mdb

AIUI

v Terminal
v Uza a ta nabilir ekran
v Modbus
v Navigasyon tekerli dahili ekran

Bu parametre, "my menu" bölümünde yer almaktad r, sayfa 45.

LFr M Harici referans de eri -400 Hz - 400 Hz -

Bu parametre, "my menu" bölümünde yer almaktad r, sayfa 45.

AIU1 M Analog giri  sanal %0 - %100

Bu parametre, "my menu" bölümünde yer almaktad r, sayfa 45.

rIn M Ters önleme nO

l

nO

YES

Ters yöndeki hareketin engellenmesi, lojik giri ler taraf ndan gönderilen yön istekleri için geçerli de ildir.
- Lojik giri ler taraf ndan gönderilen ters yön istekleri dikkate al n r.
- Ekran taraf ndan gönderilen ters yön istekleri dikkate al nmaz.
- Hat taraf ndan gönderilen ters yön istekleri dikkate al nmaz.
- PID, vs. kaynakl  her türlü ters h z referans , s f r referans (0 Hz) olarak yorumlan r.

v No
v Yes

PSt M Stop tu u önceli i YES

Bu parametre, kontrol cihaz nda ve uzaktan kumandada bulunan stop butonunu etkinle tirebilir veya devre 
d  b rakabilir.
Aktif komut kanal  kontrol cihaz  tu  tak m ndan veya uzaktan kumandadan farkl ysa, stop butonunun devre 
d  b rak lmas  etkindir

UYARI
KONTROL KAYBI
Kontrol cihaz nda ve uzaktan kumandada bulunan stop butonunu devre d  b rakacaks n z.
Harici durdurma yöntemleri mevcut olmad kça nO seçimini yapmay n.

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.

nO

YES

v No: Durdurma devre d
v Yes: Durdurma etkin 

Bu fonksiyonun YES olarak ayarlanm  olmas  durumunda, ön kapa n veya "run" ve "stop" tu lar  
üzerindeki ekran kapa n n kullan lmas  önerilir.

CHCF M Kanal konfigürasyonu SIM

SIM

SEP

Kanal konfigürasyonu CHCF a a dakilerin seçimine olanak verir:
- Ayr  olmayan mod, (komut ve referans ayn  kanaldan gelir) 
- Ayr  mod (komut ve referans farkl  kanallardan kanaldan gelir) 
Ayr  olmayan mod

v Ayr  mod

  Bu parametrenin atamas n  de i tirmek için 2 sn boyunca “ENT” tu unu bas l  tutun.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

CtL! Kontrol menüsü (devam )

Cd1 M Komut kanal  1 tEr

tEr

LOC

LCC

Mdb

Bu parametre, komut kanal n n seçilmesine olanak verir. 
v Terminaller
v Lokal
v Uza a ta nabilir ekran
v Modbus

Bu parametre, Kanal konfigürasyonu CHCF (sayfa 62) Ayr  olarak ayarlanm sa bulunur

FLO M Zorlamal  lokal atama nO

nO

L1H

!

L4H

v Fonksiyon devre d
v L1h - L4h: Giri  1 durumundayken, zorlamal  lokal mod etkindir.

FLOC M Zorlamal  lokal referans nO

nO

AI1

LCC

AIU1

Yaln zca Zorlamal  lokal atama FLO nO olarak ayarlanmam sa görünür.
v Atanmam
v Terminal
v Uza a ta nabilir ekran
v Navigasyon tekerli dahili ekran
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

2<D! Fonksiyon menüsü
H:I! Rampa menüsü
ACC M H zlanma 0,0 sn - 999,9 sn 3,0  sn

0 Hz ve Nominal motor frekans  FrS (sayfa 57) aras ndaki h zlanma süresi.
Bu de erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu undan emin olun.

dEC M Yava lama 0,0 sn - 999,9 sn 3,0 sn

Nominal motor frekans  FrS (sayfa 57) de erinden 0 Hz'ye yava lamak için geçen süre
Bu de erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu undan emin olun.

rPt M Rampa ekli atama Lin

LIn

S

U

v Do rusal 
v S ekli
v U ekli 

                         S ekli

                         U ekli

Yuvarlama katsay s  sabittir,
t1 = 0,6 ayarl  rampa süresi (do rusal)
t2 = 0,4 ayarl  rampa süresi (yuvarlak)
t3 = 1,4 ayarl  rampa süresi

Yuvarlama katsay s  sabittir,
t1 = 0,5 ayarl  rampa süresi (do rusal)
t2 = ayarl  rampa süresi (yuvarlak)
t3 = 1,5 ayarl  rampa süresi

rPS M Rampa anahtarlama nO

nO

LIH

L2H

L3H

L4H

LIL

L2L

L3L

L4L

v Atanmam
v L1H: LI1 aktif Yüksek
v L2H: LI2 aktif Yüksek
v L3H: LI3 aktif Yüksek
v L4H: LI4 aktif Yüksek
v L1L: LI1 aktif dü ük
v L2L: LI2 aktif dü ük
v L3L: LI3 aktif dü ük
v L4L: LI4 aktif dü ük

Bkz. LI atama bilgileri, sayfa 46.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

rPt! Rampa menüsü (devam )

AC2 M H zlanma 2 0,0 - 999,9 sn 5,0 sn

Yaln zca Rampa anahtarlama rPS (sayfa 64) nO olarak ayarlanmam sa görünür.
kinci h zlanma rampa süresi, 0,0 - 999,9 sn aral nda ayarlanabilir

Bu rampa yaln zca, yolverme ve uyanma fazlar  için PID kullan l rken aktif rampa olur; bkz. PID uyanma 
seviyesi sayfa 75.

dE2 M Yava lama 2 0,0 - 999,9 sn 5,0 sn

Yaln zca Rampa anahtarlama rPS (sayfa 64) nO olarak ayarlanmam sa görünür.
kinci yava lama rampa süresi, 0,0 - 999,9 sn aral nda ayarlanabilir

brA M Yava lama Rampas  Adaptasyon atama YES

nO

YES

dYnA

v Fonksiyon devre d . Kontrol cihaz , normal yava lama ayar na ba l  olarak yava lar. Bu ayar, 
kullan l yorsa, opsiyonel dinamik frenleme ile uyumludur.

v Bu fonksiyon, DC baras  a r  gerilimi veya a r  frenlemesini önlemeye yard mc  olmak için yüksek atalet 
yüklerinin h z n  durdurur veya yava lat rken yava lama süresini otomatik olarak art r r.

v Motor Frenlemesi: Bu mod, kontrol cihaz n n, dinamik fren direncini kullanmadan mümkün olan en h zl  
durdurmay  denemesine olanak verir. Rejenerasyondan gelen enerjiyi harcamak için motor kay plar n  
kullan r. Bu fonksiyon, konumland rma ile uyumlu olmayabilir. Opsiyonel frenleme direnci veya modülü 
kullan l yorsa bu fonksiyon kullan lmamal d r.

Dikkat: Frenleme direnci kullan rken brA parametresini nO olarak ayarlay n.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!

 
efesotomasyon.com



66 BBV28581  05/2010

Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

Stt! Durdurma konfigürasyonu menüsü
Stt M Durdurma tipi rMP

rMP

FSt

nSt

Run komutu kayboldu unda veya stop komutu verildi inde gerçekle en durdurma modu
v Rampa durdurma
v H zl  duru
v Serbest

nSt M Serbest duru  atama nO

nO

L1L

L2L

L3L

L4L

Giri  veya bit 0 olarak de i irse durdurma etkinle tirilir. Giri  1 durumuna dönerse ve run komutu hala 
etkinse, motora yaln zca, Kontrol tipi tCC (sayfa 48) = 2C ve 2 telli kontrol tipi tCt (sayfa 51) = LEL 
veya PFO olmas  halinde yeniden yolverilir. De ilse, yeni bir çal t rma komutu gönderilmelidir.

v Atanmam  
v L1L: LI1 Aktif Durdurmak için dü ük
v L2L: LI2 Aktif Durdurmak için dü ük
v L3L: LI3 Aktif Durdurmak için dü ük
v L4L: LI4 Aktif Durdurmak için dü ük

FSt M H zl  duru  atama nO

nO

L1L

L2L

L3L

L4L

v Atanmam
v L1L: LI1 Aktif Durdurmak için dü ük
v L2L: LI2 Aktif Durdurmak için dü ük
v L3L: LI3 Aktif Durdurmak için dü ük
v L4L: LI4 Aktif Durdurmak için dü ük

dCF M Rampa böleni 1 - 10 4

Yaln zca, H zl  duru  atama FSt (sayfa 63) nO olarak ayarlanmam sa veya FSt Durdurma tipi Stt 
(sayfa 66) olarak ayarlanm sa görünür.
Etkinle tirilen rampa (Yava lama dEC sayfa 45 veya Yava lama 2 dE2 sayfa 65), durdurma talepleri 
gönderildi inde bu katsay  ile bölünür.
10 de eri, minimum rampa süresine e it olur.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

rrS M Ters yön nO

nO

LIH

L2H

L3H

L4H

LI1 - LI4: ters yön komutuna atanan giri  seçimi
v Fonksiyon devre d
v L1h: L1 aktif yüksek
v L2h: L2 aktif yüksek
v L3h: L3 aktif yüksek
v L4h: L4 aktif yüksek

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

AdC! Otomatik DC enjeksiyonu menüsü
AdC M Otomatik DC enjeksiyon YES

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
AdC = Ct oldu unda, bir run komutu gönderilmemi  olsa bile ak m enjeksiyonu yap l r.
Bu i lemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir ekilde tehlike yaratmayaca ndan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

UYARI
TUTMA MOMENT  YOK
• DC enjeksiyonlu frenleme, s f r h z nda tutma momenti sa lamaz.
• DC enjeksiyonlu frenleme, güç kayb  oldu unda veya kontrol cihaz  bir hata alg lad nda çal maz.
• Gerekti inde, moment seviyelerini korumak için ayr  bir fren kullan n.

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.

nO

YES

Ct

v Fonksiyon devre d , DC enjeksiyon ak m  yok.
v Süre s n rl  DC enjeksiyonu
v Sürekli DC enjeksiyonu

SdC1 M Otomatik DC enjeksiyon ak m nCr de erinin %0 - 
120'si %70

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
Motorun a r  s nma olmadan bu ak ma dayan p dayanamayaca n  kontrol edin.

Bu talimata uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

Yaln zca Otomatik DC enjeksiyon AdC nO olarak ayarlanmam sa görünür.
Durdurma s ras nda enjeksiyon ak m  ve sürekli DC enjeksiyonu.

tdC1 M Otomatik DC enjeksiyonu süresi 0,1 - 30 sn 0,5 sn

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun a r  s nmas na ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaç narak motoru koruyun.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

Yaln zca Otomatik DC enjeksiyon AdC nO olarak ayarlanmam sa görünür.
Durdurma s ras nda enjeksiyon süresi.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

JOG M Jog atama nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Bu parametre, 2 ve 3 telli kontrol lojik giri iyle ili kili bir lojik giri i kullanarak motor çal mas n n ad m ad m 
kontrolünü sa lar. Jog frekans  5 Hz olarak sabitlenmi tir. Jog fonksiyonunda dikkate al nan h zlanma ve 
yava lama rampalar  0,1 sn'dir.

v Fonksiyon devre d . 
v L1h: LI1 aktif yüksek
v L2h: LI2 aktif yüksek
v L3h: LI2 aktif yüksek
v L4h: LI4 aktif yüksek

2 telli kontrol

3 telli kontrol
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Önceden ayarl  h zlar
S ras yla 1, 2 veya 3 lojik giri lerini kullanarak 2, 4 veya 8 h z önceden ayarlanabilir.

Önceden ayarlanm  h z giri leri için birle im tablosu

8 h z LI (PS8) 4 h z
LI (PS4)

2 h z
LI (PS2)

H z referans

0 0 0 Referans

0 0 1 SP2

0 1 0 SP3

0 1 1 SP4

1 0 0 SP5

1 0 1 SP6

1 1 0 SP7

1 1 1 SP8
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

PSS! Önceden ayarl  h z menüsü
PS2 M 2 Önceden ayarl  h z nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

v Fonksiyon devre d  
v L1h: LI1 aktif yüksek
v L2h: LI2 aktif yüksek
v L3h: LI2 aktif yüksek
v L4h: LI4 aktif yüksek

PS4 M 4 Ön ayarl  h z nO

PS2 gibi

PS8 M 8 Ön ayarl  h z nO

PS2 gibi

SP2 M Ön ayarl  h z 2 0 - 400 Hz 10 Hz

Yaln zca 2 Önceden ayarl  h z PS2 nO olarak 
ayarlanmam sa görünür.

SP3 M Ön ayarl  h z 3 0 - 400 Hz 15 Hz

Yaln zca 4 Ön ayarl  h z PS4 nO olarak ayarlanmam sa 
görünür.

SP4 M Ön ayarl  h z 4 0 - 400 Hz 20 Hz

Yaln zca 2 Önceden ayarl  h z PS2 ve 4 Ön ayarl  h z PS4 nO olarak ayarlanmam sa görünür.

SP5 M Ön ayarl  h z 5 0 - 400 Hz 25 Hz

Yaln zca 8 Ön ayarl  h z PS8 nO olarak ayarlanmam sa görünür.

SP6 M Ön ayarl  h z 6 0 - 400 Hz 30 Hz

Yaln zca 2 Önceden ayarl  h z PS2 ve 8 Ön ayarl  h z PS8 nO olarak ayarlanmam sa görünür.

SP7 M Ön ayarl  h z 7 0 - 400 Hz 35 Hz

Yaln zca 4 Ön ayarl  h z PS4 ve 8 Ön ayarl  h z PS8 nO olarak ayarlanmam sa görünür.

SP8 M Ön ayarl  h z 8 0 - 400 Hz 40 Hz

Yaln zca 2 Önceden ayarl  h z PS2, 4 Ön ayarl  h z PS4 ve 8 Ön ayarl  h z PS8 nO olarak 
ayarlanmam sa görünür.

JPF M Atlama frekans 0 - 400 Hz 0 Hz

v Bu parametre, kontrol edilen frekans civar nda uzun süreli çal may  engeller. Bu fonksiyon, rezonansa neden olabilecek 
kritik bir h za ula lmas n  engellemek için kullan labilir. Fonksiyon 0 olarak ayarland nda devre d  kal r.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

PID emas
I!O!
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

PId! PID menüsü
PIF M PID geri besleme atama nO

nO

A11

v Atanmam
v Terminal. Fr1 AI1 olarak ayarlanm sa seçim mümkün de ildir

rPG M PID oransal kazan m 0,01 - 100 1

Yaln zca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmam sa görünür.

rIG M PID integral kazan m 0,01 - 100 1

Yaln zca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmam sa görünür.

rdG M PID türev kazan m 0,00 - 100,00 0,00

Yaln zca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmam sa görünür.

FbS M PID geri besleme ölçek katsay s 0,1 - 100,0 1,0

Bu parametre, i lem aral  ile geri besleme aral  aras ndaki ili kiyi verir. 
Yaln zca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmam sa görünür.

PII M Aktivasyon dahili PID referans nO

nO

YES

Yaln zca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmam sa görünür.
v No
v Yes 

Pr2 M Önceden ayarl  2 PID atama nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Yaln zca PID geri besleme atama PIF nO olarak ayarlanmam sa görünür.
v No 
v L1h 
v L2h 
v L3h 
v L4h 

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

PId! PID menüsü (devam )

Pr4 M 4 ön ayarl  PID atamas nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür.
v No 
v L1h 
v L2h 
v L3h 
v L4h 

4 ön ayarl  PID atamas  Pr4 atanmadan önce Önceden ayarl  2 PID atama Pr2 (sayfa 72) atanmal d r.

rP2 M 2. ön ayar PID referans %0 - 100 %25

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve Önceden ayarl  2 PID atama Pr2 (sayfa 72) nO 
olarak ayarlanmam sa görünür.

rP3 M 3. ön ayar PID referans %0 - 100 %50

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve 4 ön ayarl  PID atamas  Pr4 (sayfa 72) nO olarak 
ayarlanmam sa görünür.

rP4 M 4. ön ayar PID referans %0 - 100 %75

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve Önceden ayarl  2 PID atama Pr2 ve 4 ön ayarl  
PID atamas  Pr4 (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür.

rPI M Dahili PID referans %0 - 100 %0

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa ve e er Aktivasyon dahili 
PID referans  PII (sayfa 72) YES olarak veya Referans kanal  1 Fr1 (sayfa 45) LCC olarak 
ayarlanm sa görünür.

PrP M PID referans rampas %0 - 100 %0

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür.

rPL M PID minimum de er referans %0 - 100 %0

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür.

rPH M PID maksimum de er referans %0 - 100 %100

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür

SFS M PID tahmini h z 0,1 - 400 Hz nO

Bu parametre, ayarlanm  bir h z referans na do rudan gidilmesini sa lar.
Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

PId! PID menüsü (devam )

AC2 M H zlanma 2 0,0 - 999,9 sn 5,0 sn

Bu parametre, yaln zca sistem ba lat l rken etkindir.
kinci h zlanma rampa süresi, 0,1 - 999,9 sn aral nda ayarlanabilir

0'dan Nominal motor frekans  FrS (sayfa 57) de erine h zlanma süresi. Bu de erin, tahrik edilen ataletle 
uyumlu oldu undan emin olun.

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve PID tahmini h z  SFS (sayfa 73) nO olarak 
ayarlanmam sa görünür.

PIC

nO

YES

M PID düzeltme yönünün çevrilmesi nO

Bu parametre, PID sisteminin dahili hata de erini tersine çevirir.
v No 
v Yes

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa 
görünür.

PAU M PID otomatik/manuel atama nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Giri in 0 durumunda, PID etkindir. 
Giri in 1 durumunda, manuel çal t rma etkindir

v No 
v L1h: LI1 aktif yüksek
v L2h: LI2 aktif yüksek
v L3h: LI3 aktif yüksek
v L4h: LI4 aktif yüksek

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür.

PIM M PID manuel referans nO

nO

A11

A1U1

Bu parametre, PID'yi devre d  b rakmaya ve standart manuel sistemde çal maya olanak verir.
v No 
v Terminal 
v AIV1 

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve PID otomatik/manuel atama PAU (sayfa 74) nO 
olarak ayarlanmam sa görünür.

tLS M Dü ük h zda çal ma süresi 0,1 – 999,9 sn nO

Belirli bir süre için Dü ük h z LSP (sayfa 89) de erinde çal t ktan sonra otomatik olarak motorun durmas  
istenir. Frekans referans  Dü ük h z LSP de erinden büyükse ve bir run komutu hala mevcutsa, motor 
yeniden çal r.
Not: nO de eri s n rs z süreye kar l k gelir.

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür. 

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

PId! PID menüsü (devam )

rSL M PID uyanma seviyesi %0 - 100 %0

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI
stenmeyen yeniden yolvermelerin herhangi bir tehlike olu turmayaca ndan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

PID fonksiyonlar  ve Dü ük h zda çal ma süresitLS ayn  anda ayarland ysa, PID regülatörü LSP 
de erinden daha dü ük bir h z ayarlamaya çal abilir; bunun sonucunda, yolverme, LSP'de çal ma, 
durma, vb. gibi istenmeyen çal ma olabilir.
PID uyanma seviyesi rSL parametresi, LSP'de uzun süreli durdurman n ard ndan yeniden yolverme için 
bir minimum PID hata e i i ayarlamak için kullan l r. 

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve Dü ük h zda çal ma süresi tLS (sayfa 74) nO 
olarak ayarlanmam sa görünür.

UPP M Uyanma e i i %0 - 100 %0

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI
stenmeyen çal malar n insanlar  veya ekipman  hiçbir ekilde tehlikeye atmayaca ndan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

E er PID düzeltme yönünün çevrilmesi PIC (sayfa 74) nO olarak ayarlanm sa, PID geri besleme 
e i inin ayarlanmas n  sa lar. Bu e i in üzerinde PID regülatörü, tLS dü ük h zda maksimum çal ma 
süresi de erinin a lmas n n neden oldu u bir durdurman n ard ndan yeniden etkinle tirilir (uyanma).
E er PIC YES olarak ayarlanm sa, PID geri besleme e i inin ayarlanmas n  sa lar. Bu e i in üzerinde 
PID regülatörü, tLS h zda maksimum çal ma süresi de erinin a lmas n n neden oldu u bir 
durdurman n ard ndan yeniden etkinle tirilir (uyanma).

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) ve Dü ük h zda çal ma süresi tLS (sayfa 89) nO 
olarak ayarlanmam sa görünür.

SLE M Uyku E ik Ofseti 0 - HSP 1 Hz

Dü ük h z LSP + Uyku Ofseti E i i SLE de erinde uzun süreli çal ma sonras nda Hz cinsinden 
ayarlanabilir yeniden yolverme e i i. Referans (LSP + SLE) de erini a arsa ve bir run komutu hala 
mevcutsa motor yeniden çal r.

Yaln zca Dü ük h z zaman a m  tLS (sayfa xx) nO olarak ve PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) 
nO olarak ayarlanmam sa görünür.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

PId! PID menüsü (devam )

LPI M PI geri besleme denetim e i i nO - %100 nO

Bir röleye veya lojik ç k a bir alarm atanabilir.
Ayar aral : 

v No: Fonksiyon devre d  (di er fonksiyon parametrelerine eri mek mümkün olmaz)
v minimum ve maksimum PID geri besleme aras nda.

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür.

tPI M PI geri besleme denetim fonksiyonu zaman 
gecikmesi

0 - 600 sn 0 sn

Yaln zca yukar daki PI geri besleme denetim e i i LPI nO olarak ayarlanmam sa görünür.

AP0 M Maksimum frekans alg lama histeresizi 0 - HSP 0 Hz

Yaln zca yukar daki PI geri besleme denetim e i i LPI nO olarak ayarlanmam sa görünür.

MPI M PI geri besleme denetimi YES

PI geri besleme denetim fonksiyonu için geri çekilme modu.
v YES: serbest duru
v LFF: hata devam ettikçe ve run komutu devre d  b rak lmad kça geri çekilme h z  LFF'ye geçer.

Yaln zca yukar daki PI geri besleme denetim e i i LPI nO olarak ayarlanmam sa görünür.

LFF M Geri çekilme h z 0 - HSP 0 Hz

PID regülatörü geri besleme denetleme hatas  için geri çekilme h z .

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

PId! PID menüsü (devam )

PMP! Pompa alt menüsü
tOL M Uygulama A r  yük zaman gecikmesi 0 - 100 sn 0 sn

Bkz. sayfa 54

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür.

LOC M Uygulama A r  yük e i i nCr de erinin % 70 - 
150'si %90

Bkz. sayfa 54

Yaln zca, yukar daki Uygulama A r  yük zaman gecikmesi tOL parametresi nO olarak ayarlanmam sa 
görünür.

FtO M A r  yük hatas  için otomatik yolverme 
öncesindeki zaman gecikmesi

0 - 6 dak 0 dak

Atr = YES ise, bir a r  yük hatas n n (OLC) ard ndan bu zaman gecikmesi geçtikten sonra kontrol 
cihaz na otomatik olarak yeniden yolverilir.
Bir a r  yükün alg lanmas  ve otomatik yeniden yolverme aras ndaki izin verilen minimum süre.
Otomatik yolvermenin mümkün olmas  için Maksimum yolverme süresi tAr parametresinin (sayfa 91) bu 
parametre de erini en az bir dakika a mas  gerekir.

Yaln zca, yukar daki Uygulama A r  yük zaman gecikmesi tOL parametresi nO olarak ayarlanmam sa 
görünür.

ULt M Uygulama dü ük yük zaman gecikmesi 0 - 100 sn 0 sn

Bkz. sayfa 55

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür.

LUL M Uygulama Dü ük yük e i i nCr de erinin % 20 - 
100'ü %60

Bkz. sayfa 55

Yaln zca, yukar daki Uygulama dü ük yük zaman gecikmesi ULt parametresi nO olarak 
ayarlanmam sa görünür.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

PId! PID menüsü (devam )

PMP! Pompa alt menüsü (devam )

FtU M Dü ük yük hatas  için otomatik yolverme 
öncesindeki zaman gecikmesi

0 - 6 dak 0 dak

Atr = YES ise, bir dü ük yük hatas n n (ULF) ard ndan bu zaman gecikmesi geçtikten sonra kontrol 
cihaz na otomatik olarak yeniden yolverilir.
Bir dü ük yükün alg lanmas  ve otomatik yeniden yolverme aras ndaki izin verilen minimum süre.
Otomatik yolvermenin mümkün olmas  için Maksimum yolverme süresi tAr parametresinin (sayfa 91) bu 
parametre de erini en az bir dakika a mas  gerekir.

Yaln zca, yukar daki Uygulama dü ük yük zaman gecikmesi ULt parametresi nO olarak 
ayarlanmam sa görünür.

MdE M Çal ma modunun seçilmesi nO

v nO: tek de i ken modu
v YES: yedek pompal  tek de i ken modu

MdE = YES ise, LO1 ç k  PMP'ye zorlan r (bkz. sayfa 53).

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 72) nO olarak ayarlanmam sa görünür.

FOn M Yedek pompa yolverme frekans 0 - tFr HSP

Bu frekans n üzerinde ve pompa yolverme zaman gecikmesinden (tOn)
sonra yedek pompa çal r.

Yaln zca yukar daki Çal ma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmam sa görünür.

tOn M Yedek pompa yolverme öncesindeki zaman 
gecikmesi

0 - 999,9 sn 2 sn

Bu süre, geçici bas nç dalgalanmas n n etkilerini ve dolay s yla osilasyonu (pompa yolverme/durdurma) 
önlemek için gereklidir.

Yaln zca yukar daki Çal ma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmam sa görünür.

rOn M Yedek pompa nominal h z na ula ma 
rampas

0 - 999,9 sn 2 sn

Yaln zca yukar daki Çal ma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmam sa görünür.

FOF M Yedek pompa durdurma frekans 0 - tFr 0 Hz

Bu frekans n alt nda ve yedek pompa durdurma için zaman gecikmesinin (tOF) ard ndan pompa durur.

Yaln zca yukar daki Çal ma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmam sa görünür.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

PId! PID menüsü (devam )

PMP! Pompa alt menüsü (devam )

tOF M Yedek pompa durdurma komutu 
öncesindeki zaman gecikmesi

0 - 999,9 sn 2 sn

Bu süre, geçici bas nç dalgalanmas n n etkilerini ve dolay s yla osilasyonu (pompa yolverme/durdurma) 
önlemek için gereklidir

Yaln zca yukar daki Çal ma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmam sa görünür.

rOF M Yedek pompa durdurma rampas 0 - 999,9 sn 2 sn

Yaln zca yukar daki Çal ma modunun seçilmesi MdE nO olarak ayarlanmam sa görünür.

nFd M S f r ak  alg lama süresi nO - 20 dak nO

0 de eri s f r ak  alg lamas n  devre d  b rak r.

Yaln zca PID geri besleme atama PIF (sayfa 70) nO olarak ayarlanmam sa görünür.

FFd M S f r ak  alg lama aktivasyon e i i 0 - 400 Hz 0 Hz

Bu e i in alt nda, e er nFd > 0 ise ve yedek pompa durmu sa,
s f r ak  alg lama etkinle tirilir.

Yaln zca yukar daki S f r ak  alg lama süresi (nFd) nO olarak ayarlanmam sa görünür

LFd M S f r ak  alg lama ofseti 0 - 400 Hz 0 Hz

Yaln zca yukar daki S f r ak  alg lama süresi (nFd) nO olarak ayarlanmam sa görünür

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Pompa tesisat  mimarisi
Tek de i ken modu - 1 tek de i ken h zl  pompa

Motor kontrol menüsündeki (drC) motor de er plakas nda verilen de erleri girin
1. seviye ayar parametreleri
ACC H zlanma: 0,7 sn
dEC Yava lama: 0,7 sn
LSP Dü ük h z: 30 Hz
HSP Yüksek h z: 60 Hz
Analog giri  menüsü AIt
AI1t Analog giri  AI1 ölçe i: 0-20 mA
Motor kontrol menüsü drC
SLP Nominal motor kaymas : 0 Hz
FLG Frekans döngü kazan m : %70
UFr IR kompanzasyonu: %0
Uygulama fonksiyonlar  menüsü FUn
tCt 2 telli kontrol tipi: LEL
PI alt menüsü
PIF PI fonksiyonu geri besleme atamas : AI1
rPG PI regülatörü orant sal kazanç: 5,00
rIG PI regülatörü integral kazanç: 8,00
rPI Dahili PI regülatörü referans : %39
rSL Yeniden yolverme hatas  e i i: %40
MPI PI regülatörü fonksiyon denetimi: LFF
LPI PI geri besleme denetimi e i i: %17
tPI PI geri besleme denetim fonksiyonu zaman gecikmesi: 1 sn
LFF Geri çekilme h z : 50 Hz
Pompa alt menüsü PMP
nFd S f r ak  alg lama: 1 dak
FFd S f r ak  alg lama etkinle tirme e i i: 50 Hz
LFd S f r ak  alg lama ofseti: 5 Hz
tLS Uyku e i i çal ma süresi: 3 sn
SFS H zl  ba latma e i i: 25 Hz
SLE Uyku e ik ofseti: 10 Hz
Otomatik DC enjeksiyonu alt menüsü AdC
AdC Otomatik DC enjeksiyonu atama: nO
Otomatik yeniden yolverme fonksiyonu Atr
Atr Otomatik yeniden yolverme: YES 
Hata menüsü FLt
LOC A r  yük e i i: %11
FtO A r  yük hatas  için otomatik yolverme öncesindeki zaman gecikmesi: 1
Ap0 Frekans histeresizine eri ildi: 2 kHz

 
De i ken ATV12

Bas nç sensörü
0-20 mA
4-20 mA
0+5 V
0+10 V
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Yedek pompa modlu tek de i ken modu - 1 de i ken h zl  pompa (de i ken pompa) ve bir sabit h zl  
pompa (yedek pompa)

Yedek pompa LO lojik ç k  yoluyla Altivar 12 taraf ndan kontrol edilir.

Motor kontrol menüsündeki (drC) motor de er plakas nda verilen de erleri girin
1. seviye ayar parametreleri
ACC H zlanma: 0,1 sn
dEC Yava lama: 0,1 sn
LSP Dü ük h z: 35 Hz
Analog giri  menüsü AIt
AI1t Analog giri  AI1 ölçe i: 0-20 mA
Motor kontrol menüsü drC
SLP Nominal motor kaymas : 0 Hz
FLG Frekans döngü kazan m : %70
UFr IR kompanzasyonu: %0
Uygulama fonksiyonlar  menüsü FUn
tCt 2 telli kontrol tipi: LEL
PI alt menüsü
PIF PI fonksiyonu geri besleme atamas : AI1
rPG PI regülatörü orant sal kazan m : 5,00
rIG PI regülatörü integral kazan m : 8,00
rPI Dahili PI regülatörü referans : %51
rSL Yeniden yolverme hatas  e i i: %42
Pompa alt menüsü PMP
MdE Çal ma modunun seçilmesi: YES
FOn Yedek pompan n yolverme frekans : 49 Hz
tOn Yedek pompa yolverme öncesindeki zaman gecikmesi: 1 sn
rOn Yedek pompa nominal h z na ula ma rampas : 1 sn
FOF Yedek pompa durdurma frekans : 39,6 Hz
tOF Yedek pompa durdurma komutu öncesindeki zaman gecikmesi: 1 sn
rOF Yedek pompa durdurma rampas : 1 sn
nFd S f r ak  alg lama: 1 dak
FFd S f r ak  alg lama etkinle tirme e i i: 42 Hz
LFd S f r ak  alg lama ofseti: 2 Hz
tLS Uyku e i i çal ma süresi: 5 sn
SLE Uyku e ik ofseti: 3 Hz 
LO1 Lojik/analog ç k  olarak atama PMP
Otomatik DC enjeksiyonu alt menüsü AdC
AdC Otomatik DC enjeksiyonu atama: nO
Otomatik yeniden yolverme fonksiyonu Atr
Atr Otomatik yeniden yolverme: YES
Hata menüsü FLt
tUL Dü ük yük fonksiyonu zaman gecikmesi 5 sn
LUL Dü ük yük e i i: %59
FtU Dü ük yük hatas  için otomatik yeniden yolverme öncesindeki zaman gecikmesi: 1 

 De i ken pompa ATV12

Sabit h zl  yedek pompa

Bas nç 
sensörü
0-20 mA
4-20 mA
0+5 V
0+10 V
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Ba lant  emas

(1) Kontrol cihaz  durumunun uzaktan gösterimi için hata rölesi kontaklar .

Not: Kontrol cihaz  yak n ndaki veya ayn  devreye ba l  tüm endüktif devrelere (röleler, kontaktörler, solenoid valfleri, vb.) parazit bast r c lar
tak n.

Not: Bu kablo ba lant  örne i, dahili besleme kullanan giri  kayna d r.
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ATV12

Monofaze besleme
200... 230 V

De i ken 
pompa

Bas nç sensörü
0-20 mA
4-20 mA
0+5 V
0+10 V

Yedek pompa

Monofaze motor
200...230 V
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

PI geri besleme denetimi (MPI)
Ayarlanan limitten daha dü ük bir PI geri beslemesi tespit edildi inde çal ma modunu tan mlamak için kullan l r.

De i ken pompa maksimum h zda (HSP - AP0 de erinden daha yüksek) çal yorken ve ayn  zamanda PI geri besleme, LPI - %2 denetim
e i inden daha dü ükken bir zaman gecikmesi (tPI) balat l r. Bu zaman gecikmesi sonunda PI geri besleme de eri LPI + %3 denetim
e i inden hala dü ükse, kontrol cihaz  MPI parametresiyle tan mlanan geri çekilme moduna geçer.
- MPI = YES:
Kontrol cihaz , serbest duru  gerçekle tirir ve SPI hata kodu görüntüler.
- MPI = LFF:
Kontrol cihaz  LFF sabit frekans nda çal r ve FrF hata kodu görüntüler.
Her iki durumda da kontrol cihaz , PI geri besleme LPI + %3 denetim e i inden daha yüksek olur olmaz PI regülasyon moduna geri döner.
Yedek pompa modlu tek de i ken modunda (MdE = YES), PI geri besleme denetim fonksiyonu yaln zca, her iki pompa da çal rken
etkindir.

LPI + 3 %
LPI

LPI - 2 %

HSP
HSP - AP0

LFF
MPI = LFF

MPI = YES

< tPI tPI

 

PI geri 

Motor h z

Zaman gecikmesi 

Geri çekilme modu
MPI taraf ndan 
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Pompa alt menüsü PMP
Burada temel amaç, ak  h z  ne olursa olsun, sabit bas nç sa layarak tek bir ATV12 kontrol cihaz  kullanarak tüm pompa tesisat n  kontrol
etmektir.
Sistem, sabit h zl  bir yedek pompa ve tek ba na gerekli ak  aral n n tamam n  sa layamayan de i ken h zl  bir pompa kullan larak
çal t r l r. Kontrol cihaz  kontrol için bir PI regülatörü kullan l r. Bas nç sensörü, sistem geri beslemesi sa lar.
De i ken h zl  pompaya de i ken pompa ad  verilir.
Sabit h zl  pompaya yedek pompa ad  verilir.

Çal ma modunun seçilmesi
ATV12, 2 çal ma modu sunar:
• Tek de i ken modu: 1 tek de i ken h zl  pompa (de i ken pompa).
• Yedek pompa modlu tek de i ken modu: 1 de i ken h zl  pompa (de i ken pompa) ve bir sabit h zl  pompa (yedek pompa).

Yedek pompa kontrolü
PI regülatör ç k  (de i ken pompa frekans referans ), a a daki ekilde gösterilen ekilde, histeresiz ile yedek pompa yolverme veya
durdurma i lemlerini kontrol etmek için kullan l r:

Frekans yolverme e i ini (FOn) a t nda, geçici ak  dalgalanmalar n n etkilerini önlemek için bir zaman gecikmesi (tOn) ba lat l r. Bu
zaman gecikmesinin ard ndan frekans, yolverme e i inin üzerinde kal rsa yedek pompaya yolverilir. Yolverme komutu gönderildi inde
de i ken pompa, yedek pompan n nominal h z na ula mas  için geçen süreye e it olan bir rampay  (rOn) izleyerek mevcut h z
referans ndan yedek pompa durdurma frekans na (FOF) geçer. rOn parametresi, yedek pompa yolverme s ras ndaki yükseltme etkisini
minimuma indirmek için kullan l r.

De i ken pompa
frekans Yedek pompa yolverme

Yedek pompa 
durdurma

Yedek pompa ak  
h z na kar l k gelen 
frekans

HSP

Yolverme frekans
FOn

Durdurma frekans
FOF

Tesisat ak  h z

HSP

FOn

FOF

tOn

LSP

rOn
0 t

De i ken pompa
frekans

Yedek pompa yolverme
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Frekans, durdurma e i inden (FOF) daha dü ük oldu unda geçici ak  dalgalanmalar n n etkilerini önlemek için bir zaman gecikmesi (tOF)
ba lat l r. Bu zaman gecikmesinin ard ndan frekans, yolverme e i inin alt nda kal rsa yedek pompa durdurulur. Durdurma komutu
gönderildi inde de i ken pompa, yedek pompa durdurma süresine e it bir rampay  (rOF) izleyerek mevcut h z referans ndan yedek pompa
yolverme frekans na (FOn) geçer. rOF parametresi, yedek pompa durdurma s ras ndaki yükseltme etkisini minimuma indirmek için
kullan l r.

HSP
FOn

FOF

tOF

LSP

rOF
t

De i ken pompa
frekans

Yedek pompa
durdurma

 
efesotomasyon.com



86 BBV28581  05/2010
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"Uyku" fonksiyonu/"Uyanma" fonksiyonu
Bu fonksiyon, s f r ak  oldu unda (yedek pompa durdu unda) de i ken pompay  durdurmak için kullan l r. Bu durumda, de i ken pompa
frekans  "uyku" e i inden (LSP + SLE) dü ükse biz zaman gecikmesi (tLS) ba lat l r. Bu zaman gecikmesinin ard ndan frekans, LSP + SLE
e i inin alt nda kal rsa de i ken pompa durur. Tesisat "uyku" modundad r.
"Uyanma" moduna geçmek için bas nç geri beslemesi "uyanma" e i inin (UPP) alt na dü melidir. Bunun ard ndan de i ken pompaya
yolverilir.

H zl  ba latma fonksiyonu
H zl  ba latma fonksiyonu, yüksek rPG ve rIG kazançlar yla ba lant l  sorunlar n (yolverme s ras nda dengesizlik) üstesinden gelmek için
kullan labilir. Kontrol cihaz , bir rampay (ACC) izleyerek h zl  ba latma e i ine (SFS) eri ene kadar h zlan r. E i e ula ld nda PI
regülatörü etkinle tirilir.

LSP + SLE

t

UPP

t

LSP

tLS

PI geri 

Motor frekans

Dü ük h z veya h z e i i 
çal ma süresi

HSP

SFS

ACC t

De i ken pompa
frekans
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

S f r ak  alg lama
Bu fonksiyon yaln zca, yedek pompa durduruldu unda ve motor frekans  FFd e i inin alt nda oldu unda etkindir.
Bu fonksiyon, s f r ak n yaln zca uyku fonksiyonu taraf ndan alg lanamad  uygulamalarda kullan l r. S f r ak  için test etmek amac yla
kontrol cihaz  frekans referans n  belirli aral klarla (her seferinde aral k nFd) LSP + LFd'ye zorlar.

• Talep hala mevcutsa, PI hatas  artarak kontrol cihaz na yeniden yolverilmesine neden olur.

• Talep mevcut de ilse (s f r ak ), PI hatas  artmaz.

• Uyku fonksiyonunu, s f r ak  alg land nda (LFd  SLE) kontrol cihaz  uyku moduna geçecek ekilde ayarlay n.

FFd

LSP + LFd

nFd

LSP t

t

nFd

PI geri besleme

PI hatas

Frekans referans

LSP
LSP + LFd

nFd tLS

FFd
 

t

t

HSP

PI geri 

Frekans referans

Uyku e i i LSP + SLE
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(1) In = kontrol cihaz  nominal ak m

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

CLI! Ak m s n rlama menüsü
LC2 M 2. ak m s n rlama için anahtarlama nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

L1L

L2L

L3L

L4L

Atama
v Fonksiyon devre d . 
v L1H: LI1 aktif yüksek
v L2H: LI2 aktif yüksek
v L3H: LI3 aktif yüksek
v L4H: LI4 aktif yüksek
v L1L: LI1 aktif dü ük
v L2L: LI2 aktif dü ük
v L3L: LI3 aktif dü ük
v L4L: LI4 aktif dü ük

Atanan giri  0'da ise, birinci ak m s n rlamas  etkindir.
Atanan giri  1'de ise, ikinci ak m s n rlamas  etkindir.
Bkz.LI atama bilgileri, sayfa 46

CLI M Ak m s n rlamas 0,25 - 1,5 In (1) 1,5 In

Birinci ak m s n rlamas .

D KKAT
MOTOR VE KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK
Motorun ak ma dayan p dayanamayaca n  kontrol edin.
Profilin görevinin, montaj k lavuzunda verilen de er kayb  e risiyle uyumlu olup olmad n  kontrol edin.

Bu talimata uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

CL2 M Ak m s n rlamas  2 0,25 - 1,5 In (1) 1,5 In

kinci ak m s n rlamas
Bu fonksiyon, kontrol cihaz  ak m s n r n n dü ürülmesine olanak verir.

Yaln zca 2. ak m s n rlama için anahtarlama LC2 nO olarak ayarlanmam sa görünür.

D KKAT
MOTOR VE KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK
Motorun ak ma dayan p dayanamayaca n  kontrol edin.
Profilin görevinin, montaj k lavuzunda verilen de er kayb  e risiyle uyumlu olup olmad n  kontrol edin.

Bu talimata uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

SPL! H z limiti menüsü
LSP M Dü ük h z 0 Hz - HSP 0 Hz

Minimum referansta motor frekans .
Bu parametre, "my menu" bölümünde yer almaktad r, sayfa 45.

tLS M Dü ük h zda çal ma süresi 0,1 – 999,9 sn nO

Belirli bir süre için Dü ük h z LSP de erinde çal t ktan sonra otomatik olarak motor durdurma istenir. 
Frekans referans  Dü ük h z LSP de erinden büyükse ve bir run komutu hala mevcutsa, motor yeniden 
çal r.
Not: nO, s n rs z süreye kar l k gelir.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!
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Yüksek h z konfigürasyonu
Lojik giri ler, istenen yüksek h z n seçilmesini sa lar.

stenen
Yüksek h z

Ayar

Parametre Durum

HSP SH2 nO

SH4 nO

HSP2 SH2 atanm

SH4 nO

HSP3 SH2 nO

SH4 atanm

HSP4 SH2 atanm

SH4 atanm

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FUn! Fonksiyon menüsü (devam )

SPL! H z limiti menüsü
HSP M Yüksek h z LSP - tFr BFr'ye göre 50 

veya 60 Hz, maks 
TFr

Maksimum referansta motor frekans , Dü ük h z LSP ve Maksimun frekans tFr (sayfa 57) aras nda 
ayarlanabilir.
E er tFr HSP için tan mlanan de erin alt na dü tüyse, HSP otomatik olarak yeni tFr de erine 
dü er
Bu parametre, "my menu" bölümünde yer almaktad r, sayfa 45.

SH2 M 2 HSP atama nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

v No 
v L1h: LI1 aktif yüksek
v L2h: LI2 aktif yüksek
v L3h: LI3 aktif yüksek
v L4h: LI4 aktif yüksek

SH4 M 4 HSP atama nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

v No 
v L1h: LI1 aktif yüksek
v L2h: LI2 aktif yüksek
v L3h: LI3 aktif yüksek
v L4h: LI4 aktif yüksek

HSP2 M Yüksek h z 2 LSP - tFr HSP gibi

Yaln zca 2 HSP atama SH2 nO olarak ayarlanmam sa görünür.

HSP3 M Yüksek h z 3 LSP - tFr HSP gibi

Yaln zca 4 HSP atama SH4 nO olarak ayarlanmam sa görünür.

HSP4 M Yüksek h z 4 LSP - tFr HSP gibi

Yaln zca 2 HSP atama SH2 ve 4 HSP atama SH4 nO olarak ayarlanmam sa görünür.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!
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Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FLt! Hata alg lama yönetimi menüsü
rSF M Alg lanan hata resetlemesi atama nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Manuel hata resetleme.
v Fonksiyon devre d
v L1h: LI1 aktif yüksek
v L2h: LI2 aktif yüksek
v L3h: LI3 aktif yüksek
v L4h: LI4 aktif yüksek

Atanm  giri  veya bit 1 olarak de i ti inde hata nedeni ortadan kalkt ysa hatalar resetlenir.
Ekran terminalindeki STOP/RESET butonu ayn  i levi görür.
Ayr ca bkz. Diagnostik ve Sorun giderme, sayfa 107.

Atr! Otomatik yeniden yolverme menüsü
Atr M Otomatik yeniden yolverme nO

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

•Otomatik yeniden yolverme yaln zca, personel veya ekipman için herhangi bir tehlike olu turmayan makinelerde 
veya tesisatlarda kullan labilir.
• Otomatik yeniden yolverme etkinle tirilmi se, R1 yaln zca, yeniden yolverme i lemi için zaman a m  süresi 
doldu unda alg lanan bir hata oldu unu gösterir.
• Ekipman, yerel ve bölgesel güvenlik yönetmeliklerine uygun kullan lmal d r.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

nO

YES

Bu fonksiyon, hata alg lanmas  durumunda kontrol cihaz n n davran n  tan mlar.
Onaylanm sa bu fonksiyon, alg lanan hata nedeni ortadan kalkt nda ve di er çal ma ko ullar  yeniden 
yolvermeye izin verdi inde kontrol cihaz na yeniden yolverilmesine olanak verir.

v Fonksiyon devre d
v Hata nedeni ortadan kalkm sa ve di er çal ma ko ullar  yeniden yolvermeye izin veriyorsa, alg lanm  

hata otomatik olarak resetlenir. Yeniden yolverme, giderek artan bekleme süreleriyle birbirinden ayr lan 
bir dizi otomatik ba latma giri imi ile gerçekle tirilir: 1 sn, 5 sn, 10 sn ve daha sonraki giri imler için 1 dak.
Bu fonksiyon etkinse, kontrol cihaz  durum rölesi etkin kal r. H z referans  ve çal ma yönü korunmal d r.
2 telli kontrol (Kontrol tipi tCC, sayfa 48 = 2C ve 2 telli kontrol tipi tCt, sayfa 51 = LEL) kullan n.
Maks. otomatik yeniden yolverme süresi tAr süresi geçtikten sonra yeniden yolverme gerçekle memi se, 
prosedür iptal edilir ve h z kontrol cihaz  kapat l p aç lana kadar kilitli kal r.
Bu fonksiyona izin veren alg lanabilir hatalar 109. sayfada listelenmektedir: 

tAr M Maks. otomatik yeniden yolverme  süresi 5 dak

5

10

30

1H

2H

3H

Ct

v 5 dak
v 10 dak
v 30 dak
v 1 saat
v 2 saat
v 3 saat
v Sonsuz

Yaln zca Otomatik yeniden yolverme Atr nO olarak ayarlanmam sa görünür. Tekrarlanan bir hatada 
art arda yeniden yolvermelerin say s n  s n rland rmak için kullan labilir.

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FLt! Hata alg lama yönetimi menüsü (devam )

FLr M Dönen yükü yakalama nO

nO

YES

Çal t rma komutunun a a daki durumlar sonras nda korunmas  durumunda yumu ak yolverme sa lamak 
için kullan l r:
• Hat beslemesi kayb  veya ba lant  kesilmesi
• Mevcut hatan n resetlenmesi veya otomatik ba latma
• Serbest duru .
Kontrol cihaz  taraf ndan sa lanan h z, yeniden yolverme an nda motorun tahmini h z ndan itibaren devam 
eder ve ard ndan referans h za kadar rampay  izler.
Bu fonksiyon 2 telli seviye kontrolü gerektirir.

v Fonksiyon devre d
v Fonksiyon etkin

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Motor termik koruma
Fonksiyon:
I2t de erinin hesaplanmas yla termik koruma.

• Do al so utmal  motorlar:
Açma e rileri, motor frekans na ba l d r.

• Cebri so utmal  motorlar:
Motor frekans ndan ba ms z olarak sadece 50 Hz açma e risinin dikkate al nmas  gerekir.

Saniye cinsinden açma süresi

Motor ak m /ItH

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
A a daki ko ullar alt nda harici a r  yük korumas  kullan lmas  gerekmektedir:

• Motor termik durum belle i olmad ndan ürüne tekrar güç verilirken.
• Birden fazla motor çal t r rken
• Kontrol cihaz  nominal ak m n n 0,2 kat ndan dü ük de erlere sahip motorlar çal t r rken
• Motor anahtarlamas  kullan rken

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir

I!O!

drC!

CtL!

FUN!

FLt!

COM!

 
efesotomasyon.com



94 BBV28581  05/2010

Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

(1) In = kontrol cihaz  nominal ak m

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FLt! Hata alg lama yönetimi menüsü (devam )

tHt! Motor termik koruma menüsü
ItH M Motor termik ak m 0,2 - 1,5 In (1) Kontrol cihaz  

de erlerine göre

Motor termik alg lamas  için kullan lan ak m. ItH de erini, motor etiket plakas nda belirtilen nominal ak ma ayarlay n.

tHt M Motor koruma tipi ACL

ACL

FCL

v Kendinden havaland rmal  
v Motorla havaland rmal  

OLL M A r  yük hata yönetimi YES

nO

YES

Motor termik hatas  durumunda durdurma tipi.
v Hata göz ard  edilir
v Serbest duru

A r  yük hata yönetimi OLL parametresinin nO olarak ayarlanmas , Motor a r  yükü OLF (sayfa 109) 
durumunu engeller.

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
OLL parametresi nO olarak ayarlanm sa, motor termik korumas  art k kontrol cihaz  taraf ndan sa lanmaz. 
Alternatif bir termik koruma sa lay n.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

MtM M Motor termik durumu belle i nO

nO

YES

v Güç kapatma durumunda motor termik durumu saklanmaz.
v Güç kapatma durumunda motor termik durumu saklan r. 

FLt! Hata alg lama yönetimi menüsü (devam )

OPL M Ç k  Faz  kayb YES

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
OPL parametresi nO olarak ayarlanm sa, kablo kayb  alg lanmaz. Alternatif bir termik koruma sa lay n.
Bu i lemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir ekilde tehlike yaratmayaca ndan emin olun

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

nO

YES

v Fonksiyon devre d
v Serbest duru  ile OPF1 (1 faz kayb ) veya OPF2 (3 faz kayb ) hatas  üzerine açma.

IPL M Giri  Faz  kayb Kontrol cihaz   
de erine göre

nO

YES

Bu parametreye yaln zca, 3 fazl  kontrol cihazlar nda bu menüde eri ilebilir.

v Hata göz ard  edilir. Kontrol cihaz  monofaze besleme yoluyla besleniyorsa kullan l r.
v Serbest duru  ile hata.

Bir faz n kaybolmas  durumunda kontrol cihaz  Giri  Faz  kayb IPL hata moduna geçer fakat 2 veya 3 
faz n kaybolmas  durumunda kontrol cihaz , dü ük gerilim hatas nda aç lana kadar çal maya devam eder.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FLt! Hata alg lama yönetimi menüsü (devam )

USb! Dü ük gerilim menüsü
USb M Dü ük gerilim hata yönetimi 0

O

1

Dü ük gerilim durumunda sürücünün davran
v Alg lanan hata ve R1 rölesi aç k.
v Alg lanan hata ve R1 rölesi kapal .

StP M Dü ük gerilim önleme nO

nO

rMP

Dü ük gerilim hata önleme seviyesine ula lmas  durumundaki davran
v lem yok (serbest)
v Ayarlanabilir rampa Dü ük gerilim rampa yava lama süresi StM izleyerek durdurma.

StM M Dü ük gerilim rampa yava lama süresi 0,0 - 10,0 sn 1,0 sn

Dü ük gerilim önleme StP = rMP ise rampa süresi.

FLt! Hata alg lama yönetimi menüsü (devam )

Strt M IGBT testi nO

nO

YES

v Test yok
v IGBT'ler güç aç l nda ve her çal t rma komutu gönderildi inde test edilir. Bu testler, küçük bir gecikmeye 

(birkaç msn) neden olur. Bir hata durumunda kontrol cihaz  kilitlenir. A a daki hatalar alg lanabilir:
- Kontrol cihaz  ç k  k sa devresi (U-V-W terminalleri): SCF ekran
- IGBT: xtF; burada x, ilgili IGBT say s n  göstermektedir

IGBT k sa devre yapm : x2F; burada x, ilgili IGBT say s n  göstermektedir

LFL1 M 4-20 mA kay p davran nO

nO

YES

v Hata göz ard  edilir. E er AI1 ak m ölçekleme parametresi %0 CrL1 (sayfa 52) 3 mA de erinden büyük 
de ilse veya AI1 Tipi AI1t = 10U ise bu, mümkün olan tek konfigürasyondur.

v Serbest duru .

InH M Alg lanan hata engellemesi atama nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Hata engelleme atamak için “ENT” tu unu 2 sn süreyle bas l  tutun.
v Fonksiyon devre d
v L1h: LI1 aktif yüksek
v L2h: LI2 aktif yüksek
v L3h: LI3 aktif yüksek
v L4h: LI4 aktif yüksek

A a daki alg lanan hatalar önlenebilir:
InFb, SOF, tnF,OHF, OLF, OPF1, OPF2, OSF, SLF1, SLF2, SLF3, tJF, ve USF.

TEHL KE
PERSONEL VE EK PMAN KORUMASI KAYBI
InH hata engelleme parametresinin etkinle tirilmesi, kontrol cihaz  koruma özelliklerini devre d  b rak r.
• Bu ekipman n tipik uygulamalar  için InH etkile tirilmemelidir.
• InH yaln zca, ayr nt l  bir risk analizinin, ayarlanabilir h z kontrol cihaz  korumas  varl n n personel yaralanmas  veya 
ekipman hasar ndan daha büyük bir risk olu turdu unu gösterdi i s ra d  durumlarda etkinle tirilmelidir.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

  Bu parametrenin atamas n  de i tirmek için 2 sn boyunca “ENT” tu unu bas l  tutun.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FLt! Hata alg lama yönetimi menüsü (devam )

SLL M Modbus hata yönetimi YES

nO

YES

Dahili bir Modbus ile haberle me hatas  olmas  durumunda sürücünün davran
v Hata göz ard  edilir
v Serbest duru

UYARI
KONTROL KAYBI
E er Modbus hatas  mgt SLL n0 olarak ayarlanm sa, haberle me kontrolü engellenir. Güvenlik nedeniyle, 
haberle me hatas  engelleme yaln zca ayarlama i lemleri veya özel uygulamalar için kullan lmal d r.

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.

drn M Dü ük hat beslemesi çal mas nO

D KKAT
KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK
Derated operation = Yes ise bir ok bobini kullan n.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

nO

YES

Nominal hat geriliminin %50'sine kadar dü ük hat beslemesinde çal mak için USF hatas  açma e i ini 
dü ürür. Bu durumda, kontrol cihaz  performans  garanti edilemez

v nO 
v Yes 

rPr

nO

FtH

M Çal ma resetleme nO

Bu resetleme, MOn bölümünde, MAI� menüsünde, 41. sayfada bulunan ayarlar  ba lat r
v nO
v Fan zaman göstergesini resetle

  Bu parametrenin atamas n  de i tirmek için 2 sn boyunca “ENT” tu unu bas l  tutun.

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

COM! Haberle me menüsü
Not: A a daki parametreler için de i iklik, yaln zca bir sonraki kontrol enerjisi verildi inde dikkate al nacakt r.

Add M Modbus adresi OFF - 247 OFF

 Modbus adresi, OFF - 247 aral nda ayarlanabilir. OFF olarak ayarland nda haberle me etkin 
de ildir.

tbr M Modbus baud h z 19,2

4.8
9.6

19.2
38.4

v 4,8 kbps
v 9,6 kbps
v 19,2 kbps
v 38,4 kbps 

tFO M Modbus format 8E1

8o1

8E1

8n1

8n2

v 8o1
v 8E1
v 8N1
v 8N2

ttO M Modbus zaman a m 0,1 - 30 sn 10 sn

Kontrol cihaz , önceden tan mlanm  bir süre içinde (zaman a m ) Modbus adresinde herhangi bir talep 
almazsa Modbus hatas  alg lar.

ICS! Giri  taray c  menüsü (de erler, onalt l k sistemde ifade edilir)

nMA1 M Com taray c  okuma adresi parametresi 1 0C81

1. giri  Word adresi.

nMA2 M Com taray c  okuma adresi parametresi 2 219C

2. giri  Word adresi.

nMA3 M Com taray c  okuma adresi parametresi 3 0

3. giri  Word adresi.

nMA4 M Com taray c  okuma adresi parametresi 4 0

4. giri  Word adresi.

OCS! Ç k  taray c  menüsü (de erler, onalt l k sistemde ifade edilir)

nCA1 M Com taray c  yazma adresi parametresi 1 2135

1. ç k  Word adresi.

nCA2 M Com taray c  yazma adresi parametresi 2 219A

2. ç k  Word adresi.

nCA3 M Com taray c  yazma adresi parametresi 3 0

3. ç k  Word adresi.

nCA4 M Com taray c  yazma adresi parametresi 4 0

4. ç k  Word adresi.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

COM! Haberle me menüsü (devam )

ISA! Giri  taray c  eri im menüsü (de erler, onalt l k sistemde ifade edilir)

nM1 M Com taray c  okuma adresi de eri 1 ETA DE ER

1. giri  Word’ü de eri

nM2 M Com taray c  okuma adresi de eri 2 RFRD de eri

2. giri  Word’ü de eri

nM3 M Com taray c  okuma adresi de eri 3 8000

3. giri  Word’ü de eri

nM4 M Com taray c  okuma adresi de eri 4 8000

4. giri  Word’ü de eri

OSA! Ç k  taray c  eri im menüsü (de erler, onalt l k sistemde ifade edilir)

nC1 M Com taray c  yazma adresi de eri 1 CMD de eri

1. ç k  Word’ü de eri

nC2 M Com taray c  yazma adresi de eri 2 LFRD de eri

2. ç k  Word’ü de eri

nC3 M Com taray c  yazma adresi de eri 3 8000

3. ç k  Word’ü de eri

nC4 M Com taray c  yazma adresi de eri 4 8000

4. ç k  Word’ü de eri

Çal ma veya durma s ras nda de i tirilebilen parametre.
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Bak m

Servis
Altivar 12, herhangi bir önleyici bak m gerektirmez. Ancak a a daki kontrollerin düzenli olarak yap lmas  tavsiye edilmektedir:

• Ba lant lar n durumunu ve s k l n  kontrol edin.
• Ünite etraf ndaki s cakl n kabul edilebilir seviyede ve havaland rman n etkili oldu undan emin olun. Fanlar n ortalama kullan m 

ömrü: 10 y l.
• Kontrol cihaz n n tozunu al n.
• Uygun fan çal mas  sa lay n.
• Kapaklarda fiziksel hasar olup olmad n  kontrol edin.

Bak m konusunda yard m, alg lanan hata ekran
Kurulum veya çal ma s ras nda bir sorun ya an rsa ortam, montaj ve ba lant lara ili kin tavsiyelerin uygulanm  oldu undan emin olun. 

Alg lanan ilk hata kaydedilir ve ekranda yan p sönerek görüntülenir: kontrol cihaz  kilitlenir ve durum rölesi R1 konta  aç l r.

Alg lanan hatan n silinmesi
Resetlenemeyen bir alg lanan hata olmas  durumunda:

• Kontrol cihaz na giden gücü kesin. 
• DC bara kapasitörlerinin yükünün bo almas  için 15 DAK KA BEKLEY N. Ard ndan, DC geriliminin 42 V de erinden daha az 

oldu undan emin olmak için 14. sayfadaki “Bara Gerilimi Ölçüm Prosedürü”nü uygulay n. Kontrol cihaz  LED'leri, DC bara geriliminin 
olmad n n göstergesi de ildir.

• Alg lanan hatay  bulun ve giderin. 
• Alg lanan hatan n düzeltildi inden emin olmak için kontrol cihaz na tekrar güç verin.

Baz  alg lanan hatalar, neden ortadan kalkt ktan sonra otomatik yeniden yolverme için programlanabilir.
Bu alg lanan hatalar ayr ca, kontrol cihaz  gücü kapat l p aç larak veya lojik giri  ya da kontrol biti yoluyla resetlenebilir.

Gösterge menüsü
Gösterge menüsünü, alg lanan hatalar n nedenlerini bulmada yard m olarak kontrol cihaz  durumunu ve geçerli de erlerini göstermek için
kullan n.

Yedek parçalar ve onar mlar
Servis yap labilir ürün: Yedek parçalar n de i tirilmesi için katalo a ba vurun. 

Uzun süreli depolaman n ard ndan izlenecek prosedür

UYARI
LK AÇILI TA PATLAMA R SK

 Uzun süreli depolama sonras nda kapasitörlerde sorun olabilir. 2 ila 3 y ll k bir depolama süresinin ard ndan: 
• L1, L2 ve L3 aras na ba lanm  bir AC besleme de i keni kullan n. 
• A a dakileri sa lamak için AC besleme gerilimini yükseltin: 

- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %25'i 
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %50'si 
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %75'i 
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %100'ü 

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.
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ATV11'den ATV12'ye geçi

ATV12, ATV11 (en son sürüm) ile uyumludur; bununla birlikte, iki kontrol cihaz  aras nda baz  farklar olabilir.
Her iki model de (ATV11 ve ATV12) so utma bloklu veya gövde plakal  sürümlerdir.

Dikkat: ATV11 "E" Boyutlar , potansiyometre olmadan verilmi tir. Yeni boyut için 7 mm derinlik ekleyin.

Boyutlar
Dikkat: bu boyutlar sabitleme delikleriyle ilgilidir.

Güç de eri ATV ürünü H z kontrol cihaz G (geni lik) Y (yükseklik) D (derinlik)

kW HP mm inç mm inç mm inç

0,18 0,25 12 018F1 60 2,36 131 5,16 102 4,01

0,18 0,25 11 U05F1U/A 60 2,36 131 5,16 101 (+7) 3,98 (+0,27)

0,18 0,25 12 018M2 60 2,36 131 5,16 102 4,01

0,18 0,25 11 U05M2 E/U/A 60 2,36 131 5,16 101 (+7) 3,98 (+0,27)

0,18 0,25 12 018M3 60 2,36 131 5,16 102 4,01

0,18 0,25 11 U05M3 U/A 60 2,36 131 5,16 101 (+7) 3,98 (+0,27)

0,37 0,5 12 037F1 60 2,36 120 4,72 121 4,76

0,37 0,5 11 U09F1 U/A 60 2,36 131 5,16 125 (+7) 4,92 (+0,27)

0,37 0,5 12 037M2 60 2,36 120 4,72 121 4,76

0,37 0,5 11 U09M2 E 60 2,36 120 4,72 125 4,92

0,37 0,5 11 U09M2 U/A 60 2,36 131 5,16 125 (+7) 4,92 (+0,27)

0,37 0,5 12 037M3 60 2,36 120 4,72 121 4,76

0,37 0,5 11 U09M3 U/A 60 2,36 131 5,16 125 (+7) 4,92 (+0,27)

0,55 0,75 12 055M2 60 2,36 120 4,72 131 5,16

0,55 0,75 11 U12M2 E 60 2,36 120 4,72 138 5,43

0,75 1 12 075M2 60 2,36 120 4,72 131 5,16

0,75 1 11 U18M2E 60 2,36 120 4,72 138 5,43

0,75 1 11 U18M2 U/A 60 2,36 131 5,16 138 (+7) 5,43 (+0,27)

0,75 1 12 075M3 60 2,36 120 4,72 131 5,16

0,75 1 11 U18M3 U/A 60 2,36 131 5,16 138 (+7) 5,43 (+0,27)

0,75 1 12 075F1 93 3,66 120 4,72 156 6,14

0,75 1 11 U18F1 U/A 106 4,17 131 5,16 156 (+7) 6,14 (+0,27)

1,5 2 12 U15M2 93 3,66 120 4,72 156 6,14

1,5 2 11 U29M2 106 4,17 131 5,16 156 (+7) 6,14 (+0,27)

2,2 3 12 U22M2 93 3,66 120 4,72 156 6,14

2,2 3 11 U41M2 E/U/A 106 4,17 131 5,16 156 (+7) 6,14 (+0,27)

1,5 2 12 U15M3 93 3,66 120 4,72 131 5,16

1,5 2 11 U29M3 U/A 106 4,17 131 5,16 156 (+7) 6,14 (+0,27)

2,2 3 12 U22M3 93 3,66 120 4,72 131 5,16

2,2 3 11 U41M3 U/A 106 4,17 131 5,16 156 (+7) 6,14 (+0,27)

3 4 12 U30M3 126 4,96 159 6,26 141 5,55

3 4 11 - - - - - - -

4 5,5 12 U40M3 126 4,96 159 6,26 141 5,55

4 5,5 11 - - - - - - -
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ATV11'den ATV12'ye geçi

Terminaller
Güç

• Güç terminalleri kablo ba lant lar n  yapmadan önce, ç k  terminallerinin alt nda bulunan topraklama vidalar n n topraklama 
terminalini koruyucu topra a ba lay n (bkz. gösterge B sayfa 20).

• Güç ba lant lar , güç terminali kapa  ç kar lmadan yap labilir. Ancak, gerekli olmas  durumunda, uygun bir araç kullan larak 
ç kar labilirler (IP20 koruma gereksinimi). Halka terminaller kullan lmas  durumunda ç kar lacak olan kapak (bas nç gerilimi 1 boyu 
için 14 N, 2 ve 3 boylar  için 20 N'dir).

• Konektörün sa  taraf nda bulunan giri  toprak terminaline dikkat edin (ATV11'de soldayd ). Toprak ba lant s , giri  güç terminali 
kapa nda aç kça belirtilmi tir ve vida rengi ye ildir.

Kontrol

Not: Kontrol terminalleri farkl  ekilde düzenlenmi  ve i aretlenmi tir:

(1) ATV11'de DO, lojik ç k  olarak konfigüre edilebilen bir analog ç k t r. ATV12'de DO, konfigürasyona ba l  olarak LO1 veya AO1'e
ba lanabilir.

ATV11'de 15V dahili besleme gerilimi bulunurken ATV12'de dahili besleme 24V'dir.

UYARI
HATALI KONTROL KABLO BA LANTISI UYGULAMALARI
• ATV11'de 15 V olan kontrol cihaz  dahili beslemesi ATV12'de 24 V'dir. ATV11 kontrol cihaz n  ATV12 ile de i tirirken, harici

otomasyon sistemlerine besleme için kullan l yorsa 24 V beslemeye bir gerilim adaptörü (referans VW3A9317) ba lanmal d r. LI
beslemesi için 24 V kullan ld nda adaptör gerekmez.

• ATV11 kontrol cihaz n  ATV12 kontrol cihaz yla de i tirirken, ATV12 kontrol cihaz na gelen tüm kablo ba lant lar n n, bu k lavuzdaki
kablo ba lant  talimatlar na uygun oldu undan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamas  ölüme, a r yaralanmaya veya cihaz n hasar görmesine neden olabilir.

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
• Güç uygulanmadan önce kontrol cihaz  paneli düzgün ekilde topraklanmal d r.
• Sa lanan toprak ba lant  noktas n  kullan n. Toprak terminali (ye il vida), ATV11'de bulundu u konumun ters taraf ndad r.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur.

(1) ATV11'de "DO" 
kullan ld ysa
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ATV11'den ATV12'ye geçi

Ayarlar
A a daki bilgiler, de i tirmeye yard mc  olmak amac yla ATV11 ile ATV12 aras ndaki farklar  aç klamaktad r. Bu bilgiler, kontrol cihaz
dahili HMI's n n yönetimi için yararl dr (RUN, STOP tu  tak m  ve potansiyometre - kadran).

ATV11…E de i tirme
ATV11E'de RUN / STOP butonlar  ve potansiyometre bulunmaz. 
Fabrika ayarlar ndaki ATV12, ATV11E'e e de erdir. 
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmam t r.

ATV11…U de i tirme
Ana de i iklik, bFr ve HSP ayarlar ndad r. ATV12'de fabrika ayar  olarak 50 Hz'dir.
EMC filtreleri ATV12ppppM2'de entegredir.
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmam t r.

ATV11…A de i tirme
EMC filtreleri ATV12ppppM2'de entegredir.
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmam t r.
ATV12'de aktif komut kanal  terminallerdedir (ATV11…A'da ön tu  tak m yd ).
Dahili HMI'y  etkinle tirmek için Referans kanal  1 Fr1 parametresini (sayfa 45) AIU1 olarak ayarlamak gerekir

ATV11…E327’nin yerine de i tirme
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmam t r.
ATV12'de aktif komut kanal  terminaldedir (ATV11…A'da ön tu  tak m yd ).

ATV12 fabrika ayar  özellikleri: bkz. sayfa 30.
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ATV11'den ATV12'ye geçi

Fonksiyonlar - ATV11pppE sürümleriyle k yaslama

Fonksiyon ATV11 ATV12 Yorumlar, lem

Kod De er Kod De er

Frekans bFr 50 bFr 50 De i iklik yok.

Yüksek H z HSP 50 HSP 50 De i iklik yok.

LI çal ma Lojik'i - (Pozitif) nPL POS "Her fonksiyonda LI atamas na ba l d r (LI1 - LI4 L 
veya H).
Bkz fonksiyon atama sayfas  51"

Dahili EMC filtresi - Yes - Yes De i iklik yok.

LI atama LI1 leri LI1 leri De i iklik yok.

LI2 Geri LI2 - rrS'de (COnF, FULL, Fun, rrS) de i iklik, LI2.

LI3 2 Önceden 
ayarl  h z

LI3 - PS2'de (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2) de i iklik, LI3.

LI4 4 Önceden 
ayarl  h z

LI4 - PS4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4) de i iklik, LI4.

H z referans SP2 10 SP2 10 De i iklik yok.

SP3 25 SP3 15 SP3'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3) de i iklik, 25.

SP4 50 SP4 20 SP4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4) de i iklik, 50.

AO atama (dO, ACt), 
rFr

Motor 
frekans

AO1 - AO1'de (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1) de i iklik, 
OFr.

AI atama (AIt, 
ACt), 5U

H z ref. 5V AI1t H z ref. 5V De i iklik yok.

Komut kanal LSr - Fr1 - De i iklik yok.

SSr - FLO - De i iklik yok. (FLO ve FLOC'de olas  ayar)

FLOC -

Motor parametresi 
seçimi

COS De ere göre COS - COS yaln zca, Motor parametresi seçimi "MPC" 
COS olarak ayarlanm sa görünür.
MPC'de (COnF, FULL, drC-, MPC) de i iklik, COS.
COS'de (COnF, FULL, drC-, COS) de i iklik, De ere 
göre.

Motor kontrol tipi de i tirileme
z

SVC Ctt STD (U/F) CTT'de (COnF, FULL, drC-, CTT) de i iklik, PERF 
(SVCU).

Uygulama Dü ük 
yük zaman 
gecikmesi 

tUL 5 ULt 0 Fonksiyon, fabrika ayar nda devre d d r.

Uygulama A r  yük 
zaman gecikmesi 

tOL 5 OLt 0 Fonksiyon, fabrika ayar nda devre d d r.
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ATV11'den ATV12'ye geçi

Fonksiyonlar - ATV11pppU sürümleriyle k yaslama

Fonksiyon ATV11 ATV12 Yorumlar, lem

Kod De er Kod De er

Frekans bFr 60 bFr 50 bFr'de (COnF, bFr) de i iklik, 50.

Yüksek H z HSP 60 HSP 50 HSP'de (COnF, HSP) de i iklik, 50.

LI çal ma Lojik'i - (Pozitif) nPL POS "Her fonksiyonda LI atamas na ba l d r (LI1 - LI4 L 
veya H).
Bkz fonksiyon atama sayfas  51"

Dahili EMC filtresi - Yes - Yes "IT jumper kullanarak filtreyi devre d  b rakmak 
mümkündür. Bkz. sayfa 28."

LI atama LI1 leri LI1 leri De i iklik yok.

LI2 Geri LI2 - rrS'de (COnF, FULL, Fun, rrS) de i iklik, LI2.

LI3 2 Önceden 
ayarl  h z

LI3 - PS2'de (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2) de i iklik, LI3.

LI4 4 Önceden 
ayarl  h z

LI4 - PS4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4) de i iklik, LI4.

H z referans SP2 10 SP2 10 De i iklik yok.

SP3 25 SP3 15 SP3'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3) de i iklik, 25.

SP4 50 SP4 20 SP4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4) de i iklik, 50.

AO atama (dO, ACt), 
rFr

Motor 
frekans

AO1 - AO1'de (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1) de i iklik, 
OFr.

AI atama (AIt, 
ACt), 5U

H z ref. 5V AI1t H z ref. 5V De i iklik yok.

Komut kanal LSr - Fr1 - De i iklik yok.

SSr - FLO - De i iklik yok. (FLO ve FLOC'de olas  ayar)

FLOC -

Motor parametresi 
seçimi

COS De ere göre COS - COS yaln zca, Motor parametresi seçimi "MPC" 
COS olarak ayarlanm sa görünür.
MPC'de (COnF, FULL, drC-, MPC) de i iklik, COS.
COS'de (COnF, FULL, drC-, COS) de i iklik, De ere 
göre.

Motor kontrol tipi de i tirileme
z

SVC Ctt STD (U/F) CTT'de (COnF, FULL, drC-, CTT) de i iklik, PERF 
(SVCU).

Uygulama Dü ük 
yük zaman 
gecikmesi 

tUL 5 ULt 0 Fonksiyon, fabrika ayar nda devre d d r.

Uygulama A r  yük 
zaman gecikmesi 

tOL 5 OLt 0 Fonksiyon, fabrika ayar nda devre d d r.
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ATV11'den ATV12'ye geçi

Fonksiyonlar - ATV11pppA sürümleriyle k yaslama

Fonksiyon ATV11 ATV12 Yorumlar, lem

Kod De er Kod De er

Frekans bFr 50 bFr 50 De i iklik yok.

Yüksek H z HSP 50 HSP 50 De i iklik yok.

LI çal ma Lojik'i - (Pozitif) nPL POS "Her fonksiyonda LI atamas na ba l d r (LI1 - LI4 L 
veya H).
Bkz fonksiyon atama sayfas  51"

Dahili EMC filtresi - No - Yes "IT jumper kullanarak filtreyi devre d  b rakmak 
mümkündür. Bkz. sayfa 28."

LI atama LI1 leri LI1 leri De i iklik yok.

LI2 Geri LI2 - rrS'de (COnF, FULL, Fun, rrS) de i iklik, LI2.

LI3 2 Önceden 
ayarl  h z

LI3 - PS2'de (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2) de i iklik, LI3.

LI4 4 Önceden 
ayarl  h z

LI4 - PS4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4) de i iklik, LI4.

H z referans SP2 10 SP2 10 De i iklik yok.

SP3 25 SP3 15 SP3'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3) de i iklik, 25.

SP4 50 SP4 20 SP4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4) de i iklik, 50.

AO atama (dO, ACt), 
rFr

Motor 
frekans

AO1 - AO1'de (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1) de i iklik, 
OFr.

AI atama (AIt, 
ACt), 5U

H z ref. 5V AI1t H z ref. 5V De i iklik yok.

Komut kanal LSr LOC Fr1 AI1 FR1'de (COnF, FULL, CtL-, FR1) de i iklik, AIU1.

(tCC, 
Act), 
LOC

Lokal kontrol 
(RUN / 
STOP)

CHCF SIM De i iklik yok.

Cd1 -

Motor parametresi 
seçimi

COS De ere göre COS - COS yaln zca, Motor parametresi seçimi "MPC" 
COS olarak ayarlanm sa görünür.
MPC'de (COnF, FULL, drC-, MPC) de i iklik, COS.
COS'de (COnF, FULL, drC-, COS) de i iklik, De ere 
göre.

Motor kontrol tipi de i tirileme
z

SVC Ctt STD 
(U/F)

CTT'de (COnF, FULL, drC-, CTT) de i iklik, PERF 
(SVCU).

Uygulama Dü ük 
yük zaman 
gecikmesi 

tUL 5 ULt 0 Fonksiyon, fabrika ayar nda devre d d r.

Uygulama A r  yük 
zaman gecikmesi 

tOL 5 OLt 0 Fonksiyon, fabrika ayar nda devre d d r.
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ATV11'den ATV12'ye geçi

Fonksiyonlar - ATV11pppE327 sürümleriyle k yaslama

Fonksiyon ATV11 ATV12 Yorumlar, lem

Kod de er Kod de er

Frekans bFr 50 bFr 50 De i iklik yok.

Yüksek H z HSP 50 HSP 50 De i iklik yok.

LI çal ma Lojik'i - (Pozitif) nPL POS "Her fonksiyonda LI atamas na ba l d r (LI1 - LI4 L 
veya H).
Bkz fonksiyon atama sayfas  51"

Dahili EMC filtresi - Yes - Yes "IT jumper kullanarak filtreyi devre d  b rakmak 
mümkündür. Bkz. sayfa 28."

Li atama LI1 leri LI1 leri De i iklik yok.

LI2 Geri LI2 - rrS'de (COnF, FULL, Fun, rrS) de i iklik, LI2.

LI3 2 Önceden 
ayarl  h z

LI3 - PS2'de (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2) de i iklik, LI3.

LI4 4 Önceden 
ayarl  h z

LI4 - PS4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4) de i iklik, LI4.

H z referans SP2 10 SP2 10 De i iklik yok.

SP3 25 SP3 15 SP3'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3) de i iklik, 25.

SP4 50 SP4 20 SP4'te (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4) de i iklik, 50.

AO atama (dO, ACt), 
rFr

Motor 
frekans

AO1 - AO1'de (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1) de i iklik, 
OFr.

AI atama (AIt, 
ACt), 5U

H z ref. 5V AI1t H z ref. 5V De i iklik yok.

Komut kanal LSr LOC Fr1 AI1 FR1'de (COnF, FULL, CtL-, FR1) de i iklik, AIU1.

(tCC, 
Act), 
LOC

Lokal kontrol 
(RUN / 
STOP)

CHCF SIM De i iklik yok.

Cd1 -

Motor parametresi 
seçimi

COS De ere  göre COS - COS yaln zca, Motor parametresi seçimi "MPC" 
COS olarak ayarlanm sa görünür.
MPC'de (COnF, FULL, drC-, MPC) de i iklik, COS.
COS'de (COnF, FULL, drC-, COS) de i iklik, De ere  
göre.

Motor kontrol tipi de i tirileme
z

SVC Ctt STD (U/F) CTT'de (COnF, FULL, drC-, CTT) de i iklik, PERF 
(SVCU).

Uygulama Dü ük 
yük zaman 
gecikmesi 

tUL 5 ULt 0 Fonksiyon, fabrika ayar nda devre d d r.

Uygulama A r  yük 
zaman gecikmesi 

tOL 5 OLt 0 Fonksiyon, fabrika ayar nda devre d d r.
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Diagnostik ve Sorun giderme

Kontrol cihaz  çal m yor, herhangi bir hata kodu görüntülenmiyor
• Ekran n yanmamas  halinde, kontrol cihaz na giden güç kayna n  kontrol edin (topraklama ve giri  fazlar  ba lant s , bkz. sayfa 20).

• "H zl  duru " veya "serbest duru " fonksiyonlar n n atanmas , ilgili lojik giri lere güç verilmiyorsa kontrol cihaz na yolverilmesini önler. Bu
durumda ATV12 serbest duru  modunda nSt, h zl  duru  modunda FSt görüntüler, serbest duru  modunda rdY görüntüleyecektir.
Bu fonksiyonlar s f r konumunda aktif oldu u için kablo kopmas  durumunda kontrol cihaz n n durmas  normaldir. LI atamas  COnF/
FULL/FUn!/Stt! menüsünde kontrol edilecektir.

• Run komutu giri inin/giri lerinin seçilen kontrol moduna uygun olarak etkinle tirildi inden emin olun (parametreler Kontrol tipi tCC sayfa
48 ve 2 telli kontrol tipi tCt sayfa 51, COnF/FULL/ I_O!menüsünde).

• Güç kayna  ba l yken Modbus'a referans kanal  veya komut kanal  atanm sa kontrol cihaz  "nSt" serbest duru  görüntüler ve
haberle me veriyolu bir komut gönderene kadar durdurma modunda kal r.

• Fabrika ayar nda "RUN" butonu etkin de ildir. Kontrol cihaz n  yerel olarak kontrol etmek için Referans kanal  1 Fr1 (sayfa 62) ve
Komut kanal  1 Cd1 (sayfa 63) parametrelerini ayarlay n (COnF/FULL/CtL!menüsü). Bkz. Kontrol cihaz n n lokal olarak kontrol
edilmesi sayfa 46.

Otomatik olarak silinemeyen hata alg lama kodlar
Kapat p açarak silmeden önce alg lanan hatan n nedeni ortadan kald r lmal d r. 

SOF ve tnF ayr ca, lojik giri  yoluyla uzaktan silinebilir (parametre Alg lanan hata resetlemesi atama rSF sayfa 91, COnF/FULL/
FLt�menüsünde).

Kod Ad Olas  nedenler Çözüm

CrF1 Ön arj • arj rölesi kontrol hatas  veya arj 
rezistöründe hasar

• Kontrol cihaz n  kapat n ve tekrar aç n
• Ba lant lar  kontrol edin
• Ana beslemenin stabilitesini kontrol edin
• Yerel Schneider Electric temsilcinizle 

ileti im kurun

InFI Bilinmeyen kontrol cihaz  de eri • Güç kart , depolanan karttan farkl • Yerel Schneider Electric temsilcinizle 
ileti im kurun

InF2 Bilinmeyen veya uyumsuz güç kart • Güç kart , kontrol kart yla uyumsuz • Yerel Schneider Electric temsilcinizle 
ileti im kurun

InF3 Dahili seri ba lant • Dahili kartlar aras nda haberle me 
kesintisi

• Yerel Schneider Electric temsilcinizle 
ileti im kurun

InF4 Dahili fabrikasyon hatas • Tutars z dahili veriler • Yerel Schneider Electric temsilcinizle 
ileti im kurun

InF9 Ak m ölçüm devresi • Donan m devresi nedeniyle ak m 
ölçümü do ru de il

• Yerel Schneider Electric temsilcinizle 
ileti im kurun

!!!! Uygulama Bellenimi sorunu • Multi-Loader arac  kullan larak 
geçersiz uygulama bellenimi 
güncellemesi

• Ürünün uygulama firmware’ini tekrar 
yükleyin

InFb Dahili termal sensör hatas • Kontrol cihaz  s cakl k sensörü 
düzgün ekilde çal m yor

• Kontrol cihaz  k sa devrede veya 
aç k

• Yerel Schneider Electric temsilcinizle 
ileti im kurun

InFE Dahili CPU • Dahili mikro i lemci • Kontrol cihaz n  kapat n ve tekrar aç n
• Yerel Schneider Electric temsilcisi ile ileti im 

kurun
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Diagnostik ve Sorun giderme

Otomatik olarak silinemeyen hata alg lama kodlar  (devam )

Kod Ad Olas  nedenler Çözüm

OCF A r  ak m • Motor kontrol menüsündeki 
drC! parametreleri (sayfa 57) 
do ru de il

• Atalet veya yük çok yüksek
• Mekanik kilitlenme

• Parametreleri kontrol edin
• Motor/kontrol cihaz /yük boyutlar n  kontrol 

edin
• Mekanizma durumunu kontrol edin
• ok bobinleri ba lay n
• Anahtarlama frekans n  SFr (sayfa 59) 

dü ürün
• Kontrol cihaz , motor kablosu ve motor 

yal t m  toprak ba lant s n  kontrol edin.

SCF1 Motor k sa devresi • Kontrol cihaz  ç k nda k sa devre 
veya topraklama

• Çal ma durumu s ras nda toprak 
hatas

• Çal ma durumunda motor ak m 
düzenleme

• Birden fazla motorun paralel 
ba lanmas  durumunda topra a 
önemli ölçüde ak m kaça

• Kontrol cihaz n  motora ba layan kablolar  
ve motor yal t m n  kontrol edin

• Motor bobinlerini ba lay nSCF3 Toprak k sa devresi

SCF4 IGBT k sa devresi • Güç açma s ras nda dahili güç 
bile eni k sa devresi alg land

• Yerel Schneider Electric temsilcinizle 
ileti im kurun

SOF A r  h z • Karars zl k
• Uygulama ataletine ba l  olarak 

a r  h z

• Motoru kontrol edin
• A r  h z Maksimum frekans tFr (sayfa 

57) de erinden %10 daha fazla, bu nedenle 
gerekirse bu parametreyi ayarlay n

• Bir frenleme rezistörü ekleyin
• Motor/kontrol cihaz /yük boyutlar n  kontrol 

edin
• H z döngüsü parametrelerini kontrol edin 

(kazanç ve kararl l k)

tnF Ototan ma • Motor, kontrol cihaz na ba l  de il
• Bir motor faz  kayb
• Özel motor
• Motor dönüyor (örne in, yük 

taraf ndan tahrik ediliyor)

• Motor/kontrol cihaz n n uyumlu olup 
olmad n  kontrol edin

• Ototan ma i lemi s ras nda motor bulunup 
bulunmad n  kontrol edin

• Bir ç k  kontaktörü kullan l yorsa, 
ototan ma s ras nda bunu kapat n

• Motorun tamamen durmu  olup olmad n 
kontrol edin
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Diagnostik ve Sorun giderme

Hata nedeni ortadan kalkt ktan sonra otomatik yeniden yolverme fonksiyonuyla
silinebilen hata alg lama kodlar
Bu hatalar ayr ca, kapat p açarak veya bir lojik giri i yoluyla silinebilir (parametre Alg lanan hata resetlemesi atama rSF sayfa 91).

Kod Ad Olas  nedenler Çözüm

LFFI AI ak m kayb  hatas A a daki durumlarda alg lama: 
• Analog giri  AI1 ak m olarak 

konfigüre edilmi  
• AI1 ak m ölçekleme parametresi 

%0 CrL1 (sayfa 52) 3 mA 
de erinden büyük

• Analog giri  ak m  2 mA'dan dü ük 

• Terminal ba lant s n  kontrol edin

ObF A r  frenleme • Frenleme çok ani veya sürülen yük 
çok yüksek

• Yava lama süresini art r n
• Gerekli olursa frenleme direnci bulunan bir modül tak n
• Kabul edilebilir maksimum de erin alt nda olundu undan 

emin olmak için hat besleme gerilimini kontrol edin 
(çal ma durumu s ras nda maksimum hat beslemesinin 
%20 üzerinde)

OHF Kontrol cihaz  a r  
s nmas

• Kontrol cihaz  s cakl  çok yüksek • Motor yükünü, kontrol cihaz  havaland rmas n  ve ortam 
s cakl n  kontrol edin. Yeniden yolvermeden önce 
kontrol cihaz n n so umas n  bekleyin. Bkz. Montaj ve 
s cakl k ko ullar  sayfa 13.

OLC Proses a r  yükü • Proses a r  yükü • Prosesi ve kontrol cihaz n n parametrelerinin proses 
uygunlu unu kontrol edin

OLF Motor a r  yükü • A r  motor ak m  taraf ndan 
tetiklenir

• Motor termik korumas n n ayar n  ve motor yükünü 
kontrol edin.

OPF1 1 ç k  faz  kayb • Kontrol cihaz  ç k ndaki bir faz 
kayb

• Kontrol cihaz ndan motora giden ba lant lar  kontrol edin
• Yük taraf  kontaktörü kullan lmas  durumunda ba lant , 

kablo ve kontaktörün do ru olup olmad n  kontrol edin

OPF2 3 ç k  faz  kayb • Motor ba l  de il
•  Motor gücü çok dü ük, kontrol 

cihaz  nominal ak m n n %6's n n 
alt nda

• Ç k  kontaktörü aç k
• Motor ak m nda anl k dengesizlik

• Kontrol cihaz ndan motora giden ba lant lar  kontrol edin
• Dü ük güçlü bir motorla veya motorsuz deneyin: Fabrika 

ayarlar  modunda motor faz kayb  alg lamas  etkindir 
Ç k  Faz  kayb  alg lama OPLsayfa94 = YES. Kontrol 
cihaz yla ayn  de erde bir motor kullanmadan kontrol 
cihaz n  test veya bak m ortam nda kontrol etmek için 
motor faz kayb  alg lamas n  devre d  b rak n Ç k  Faz  
kayb  alg lama OPL = nO

• A a daki parametreleri kontrol edin ve optimum hale 
getirin: IR kompanzasyonu (kanun U/F) UFr (sayfa 58), 
Nominal motor gerilimiUnS (sayfa57) ve Nominal motor 
ak m  nCr (sayfa 57) ve bir Ototan ma tUn (sayfa 60) 
gerçekle tirin.

OSF ebeke a r  gerilim • Hat gerilimi çok yüksek:
- Yaln zca kontrol cihaz  gücü 

aç kken besleme, kabul 
edilebilir maksimum gerilim 
seviyesinin %10 üzerinde

- Çal ma emri olmadan güç, 
maksimum hat beslemesinin 
%20 üzerinde

• Kesintili hat beslemesi

• Hat gerilimini kontrol edin
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Diagnostik ve Sorun giderme

Hata nedeni ortadan kalkt ktan sonra otomatik yeniden yolverme fonksiyonuyla
silinebilen hata alg lama kodlar  (devam )

Kod Ad Olas  nedenler Çözüm

PHF Giri  faz  kayb • Kontrol cihaz  beslemesi hatal  
veya sigorta yanm

• Bir fazda ar za
• Monofaze hat beslemesinde 

trifaze ATV12 kullan l yor
• Dengesiz yük
• Bu koruma, sadece yüklü kontrol 

cihaz nda çal r

• Güç ba lant s n  ve sigortalar  kontrol edin.
• Trifaze hat beslemesi kullan n.
• Giri  Faz  kayb  alg lama

IPL (sayfa 94) = nO olarak ayarlayarak hatay  devre 
d  b rak n

SCF5 Yük k sa devresi • Kontrol cihaz  ç k nda k sa devre
• E er parametre IGBT testi Strt 

(sayfa 95) YES olarak 
ayarlanm sa çal ma emrinde 
veya DC enjeksiyon emrinde k sa 
devre alg lama

• Kontrol cihaz n  motora ba layan kablolar  ve motor 
yal t m n  kontrol edin

SLF1 Modbus haberle me • Modbus a ndaki haberle mede 
kesinti

• Haberle me veriyolu ba lant lar n  kontrol edin.
• Zaman a m n  kontrol edin (Modbus zaman a m  ttO 

parametresi, sayfa 97)
• Modbus kullan m k lavuzuna ba vurun

SLF2 SoMove 
haberle mesi

• SoMove ile haberle mede kesinti • SoMove ba lant  kablosunu kontrol edin.
• Zaman a m n  kontrol edin

SLF3 HMI haberle mesi • Harici ekran terminaliyle 
haberle mede kesinti

• Terminal ba lant s n  kontrol edin

SPIF PI Geri besleme 
alg lanan hatas

• PID geri beslemesi alt limitin 
alt nda

• PID fonksiyonu geri beslemesini kontrol edin
• PI geri besleme denetim e i i LPI ve zaman gecikmesi 

tPI parametrelerini (sayfa 76) kontrol edin.

ULF Proses dü ük yük 
hatas

• Proses dü ük yükü
• Motor ak m , uygulamay  korumak 

için Uygulama dü ük yük zaman 
gecikmesi ULt parametresi (sayfa 
55) taraf ndan ayarlanan 
Uygulama Dü ük yük e i i LUL 
parametresi (sayfa 55) de erinin 
alt nda.

• Prosesi ve kontrol cihaz n n parametrelerinin proses 
uygunlu unu kontrol edin

tJF IGBT a r  s nmas • Kontrol cihaz  a r  s nm
• Ortam s cakl na ve yüke göre 

IGBT dahili s cakl  çok yüksek

• Yük/motor/kontrol cihaz  boyutlar n  kontrol edin.
• Anahtarlama frekans  SFr (sayfa 59) de erini dü ürün.
• Yeniden yolvermeden önce kontrol cihaz n n so umas n  

bekleyin
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Diagnostik ve Sorun giderme

Nedenleri ortadan kalkar kalkmaz silinecek hata kodlar
USF hatas , bir lojik giri  yoluyla uzaktan silinebilir (parametre Alg lanan hata resetlemesi atama rSF sayfa 91).

(1) Geçmi  hata menüsünde CFI'n n olmas , konfigürasyonun kesintiye u rad  veya tamamlanmad  anlam na gelir.

HMI blok de i tirildi
HMI blok, farkl  de erlere sahip bir kontrol cihaz  üzerinde konfigüre edilen HMI blok ile de i tirildi inde, aç l ta kontrol cihaz  Yanl
konfigürasyon CFF hata modunda kilitlenir. Kart n bilerek de i tirilmesi durumunda hata, fabrika ayarlar na geri dönerek silinebilir.

Kod Ad Olas  nedenler Çözüm

CFF Yanl  konfigürasyon • HMI blok, farkl  de erlere sahip bir 
kontrol cihaz  üzerinde konfigüre 
edilen HMI blok ile de i tirilmi

• Mü teri parametrelerinin geçerli 
konfigürasyonu tutars z

• Fabrika ayarlar na geri dönün veya e er geçerliyse yedek 
konfigürasyonu geri yükleyin.

• Fabrika ayarlar na döndükten sonra hata devam ederse, 
yerel Schneider Electric temsilcinizle ileti im kurun

CFI

(1)
Geçersiz 
konfigürasyon

• Geçersiz konfigürasyon
Kontrol cihaz na veriyolu veya 
haberle me a  üzerinden 
yüklenmi  konfigürasyon tutars z. 
Konfigürasyon yüklemesi kesintiye 
u ram  veya tamamlanmam .

• Daha önceden yüklenmi  olan konfigürasyonu kontrol 
edin.

• Uyumlu bir konfigürasyon yükleyin

CFI2 Geçersiz 
konfigürasyon 
yükleme

• Loader veya SoMove ile yükleme 
i leminin kesilmesi

• Loader veya SoMove ba lant s n  kontrol edin.
• Varsay lan  resetlemek için yükleme i lemini yeniden 

ba lat n veya fabrika ayarlar n  geri yükleyin

USF Dü ük gerilim • Hat beslemesi çok dü ük
• Geçici gerilim dü ü ü

• Gerilimi ve Dü ük Gerilim Faz Kayb  Menüsü USb! 
(sayfa 95) parametrelerini kontrol edin.
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Diagnostik ve Sorun giderme

Uza a ta nabilir ekran terminalinde görüntülenen hata alg lama kodlar

(1) Yan p söner

Kod Ad Aç klama

InIt Kendi kendine 
ba lat rken

• Mikro kontrol cihaz  ba lat l yor
• Haberle me konfigürasyonu arama

COM.E

(1)
Haberle me hatas • 50msn zaman a m  hatas  bulunmaktad r.

• Bu mesaj, 220 tekrar deneme giri iminden sonra gösterilir.

A!17

(1)
Tu  alarm • 10 saniyeden uzun bir süre boyunca tu a arka arkaya bas lm .

• Membran anahtar n n ba lant s  kesik.
• Bir tu a bas l rken tu  tak m  uyand r lm .

cLr

(1)
Hata resetlemeyi 
onayla

• Bir tu  tak m  hatas  durumunda STOP tu una bas l rsa bu mesaj görüntülenir.

dEU.E

(1)
Kontrol cihaz  
uyu mazl

• Kontrol cihaz  tipi (markas ) tu  tak m  tipiyle (markas yla) uyu mad

rOM.E 

(1)
ROM anormalli i • Toplam hesaplamas  taraf ndan tu  tak m  ROM anormalli i alg land .

rAM.E

(1)
RAM anormalli i • Tu  tak m  RAM anormalli i alg land .

CPU.E

(1)
Ba ka bir ar za • Ba ka bir ar za hatas .
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Uygulama notlar

2 telli kontrol (kaynak)

3 telli kontrol (blok)

(a): leri Yön Çal ma   (b): Geri Yön Çal ma

1. Toprak terminalini, ç k  terminallerinin alt nda bulunan topraklama vidalar na 
ba lay n. 

2. Güç terminallerini ba lay n.
3. Lojik giri leri ba lay n.
4. Run komutu vermeden kontrol cihaz n  aç n.
5. Kontrol cihaz na fabrika ayarlar n  atay n; Fabrika / kullan c  parametre setini ça r 

FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlan r.
6. Motor parametrelerini yaln zca, kontrol cihaz  fabrika konfigürasyonunun uygun 

olmamas  durumunda ayarlay n (COnF modunda).
7. Ototan ma gerçekle tirin.
8. Ters yön rrS parametresini (sayfa 66) LI2H olarak ayarlay n

9. Ba lat n

(a): leri Yön Çal ma

1. Toprak terminalini, ç k  terminallerinin alt nda bulunan topraklama vidalar na 
ba lay n. 

2. Güç terminallerini ba lay n.
3. Lojik giri leri ba lay n.
4. Run komutu vermeden kontrol cihaz n  aç n.
5. Kontrol cihaz na fabrika ayarlar n  atay n; Fabrika / kullan c  parametre setini ça r 

FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlan r.
6. tCC parametresini 3C olarak ayarlay n, bkz. sayfa 48
7. Motor parametrelerini yaln zca, kontrol cihaz  fabrika konfigürasyonunun uygun 

olmamas  durumunda ayarlay n (COnF modunda).
8. Ototan ma gerçekle tirin.
9. Lojik giri lerin tipi nPL parametresini (sayfa 51) nEG olarak ayarlay n

10. Ba lat n

LO+

LO-

COM

LI1

LI2

LI3

LI4

+24V

COM

AI1

5V

AO1

R1A

R1B

R1C

R S

UPA+ PC-PO V W

MODBUS

(a)

(b)

ConF

L2H

rrS

FUn

LO+

LO-

COM

LI1

LI2

LI3

LI4

+24V

COM

AI1

5V

AO1

R1A

R1B

R1C

R S T

UPA+ PC-PO V W

MODBUS

(a)

ConF

nEG

nPL

I-O-
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Uygulama notlar

2 telli kontrol (blok)

H z kontrolü 0-20 mA (kaynak)

(a): leri Yön Çal ma

1.  Toprak terminalini, ç k  terminallerinin alt nda bulunan topraklama vidalar na 
ba lay n. 

2. Güç terminallerini ba lay n.
3. Lojik giri leri ba lay n.
4. Run komutu vermeden kontrol cihaz n  aç n.
5. Kontrol cihaz na fabrika ayarlar n  atay n; Fabrika / kullan c  parametre setini ça r 

FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlan r.
6. tCC parametresini 3C olarak ayarlay n, bkz. sayfa 48
7. Motor parametrelerini yaln zca, kontrol cihaz  fabrika konfigürasyonunun uygun 

olmamas  durumunda ayarlay n (COnF modunda).
8. Ototan ma gerçekle tirin.
9. Lojik giri lerin tipi nPL parametresini (sayfa 51) EnEG olarak ayarlay n

10. Ba lat n

(a) leri Yön Çal ma

1. Toprak terminalini, ç k  terminallerinin alt nda bulunan topraklama vidalar na 
ba lay n. 

2. Güç terminallerini ba lay n.
3. LI1 lojik giri ini ve AI1 analog giri ini ba lay n.
4. Run komutu vermeden kontrol cihaz n  aç n.
5. Kontrol cihaz na fabrika ayarlar n  atay n; Fabrika / kullan c  parametre setini ça r 

FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlan r.
6. Motor parametrelerini yaln zca, kontrol cihaz  fabrika konfigürasyonunun uygun 

olmamas  durumunda ayarlay n (COnF modunda).
7. Ototan ma gerçekle tirin.
8. AI1 Tipi AI1t parametresini (sayfa 52) OA ve AI1 ak m ölçekleme parametresi %0 

CrL1 parametresini (sayfa 52) 0 A olarak ayarlay n. 
AI1 ak m ölçekleme parametresi %100 CrH1 parametresinin (sayfa 52) 20 mA olarak 
ayarlan p ayarlanmad n  kontrol edin.

9. Ba lat n.

LO+

LO-

COM

LI1

LI2

LI3

LI4

+24V

COM

AI1

5V

AO1

R1A

R1B

R1C

R S T

UPA+ PC-PO V W

MODBUS

(a)

(b)

ConF

FULL

EnEG

nPL

I-O-

LO+

LO-

COM

LI1

LI2

LI3

LI4

+24V

COM

AI1

5V

AO1

0-20 mA

R1A

R1B

R1C

R S T

UPA+ PC-PO V W

MODBUS

(a)

ConF

0A

AI1tAI1-

I-O-

2

1

CrL1

0AI1-
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Alternatif uygulama notlar

4 Önceden ayarl  h z (kaynak)

Not: Lütfen bkz. Fonksiyon uyumlulu u tablosu, sayfa 36.
1. Toprak terminalini, ç k  terminallerinin alt nda bulunan topraklama vidalar na 

ba lay n. 
2. Güç terminallerini ba lay n.
3. Lojik giri leri ba lay n.
4. Run komutu vermeden kontrol cihaz n  aç n.
5. Kontrol cihaz na fabrika ayarlar n  atay n; Fabrika / kullan c  parametre setini ça r 

FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlan r.
6. Motor parametrelerini yaln zca, kontrol cihaz  fabrika konfigürasyonunun uygun 

olmamas  durumunda ayarlay n (COnF modunda).
7. Ototan ma gerçekle tirin.
8. 2 Önceden ayarl  h z PS2 parametresini (sayfa 70) L2H olarak ayarlay n.

(a): leri Yön Çal ma
(b): 2 önceden ayarl  h z (c): 4 önceden ayarl  h z 

Ön ayarl  h z 2 SP2 parametresini (sayfa 70) 20 Hz olarak ayarlay n. 

4 Ön ayarl  h z PS4 parametresini (sayfa 70) L3H olarak ayarlay n. 

LO+

LO-

COM

LI1

LI2

LI3

LI4

+24V

COM

AI1

5V

AO1

R1A

R1B

R1C

R S T

UPA+ PC-PO V W

MODBUS

(b)

(c)

(a)

ConF

PS2PSS-

L2H

FUn

ConF

PSS-

20

SP2

FUn

ConF

PSS-

40

SP4

FUn
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Alternatif uygulama notlar

Ön ayarl  h z 3 SP3 parametresini (sayfa 70) 30 Hz olarak ayarlay n.

ConF

PSS-

30

SP3

FUn
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Alternatif uygulama notlar

4 Önceden ayarl  h z (kaynak) devam

Ön ayarl  h z 4 SP4 parametresini (sayfa 70) 40 Hz olarak ayarlay n.

Ç k  frekans

SP4 - 40 Hz

SP3 - 30 Hz

SP2 - 20 Hz

leri (LI1)

PS2 (LI2)

PS4 (LI3)

ConF

PSS-

40

SP4

FUn
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Alternatif uygulama notlar

Modbus referans kanal  ile terminaller komut kanal

LO+

LO-

COM

LI1

LI2

LI3

LI4

+24

COM

AI1

5V

AO1

R1A

R1B

R1C

R S T

UPA+ PC-PO V W

MODBUS

Not: Lütfen bkz. Fonksiyon uyumlulu u tablosu, sayfa 36.
1. Toprak terminalini, ç k  terminallerinin alt nda bulunan topraklama vidalar na 

ba lay n. 
2. Güç terminallerini ba lay n.
3. LI1 lojik giri ini ba lay n ve RJ45 kablosunu Modbus soketine tak n.
4. Run komutu vermeden kontrol cihaz n  aç n.
5. Kontrol cihaz na fabrika ayarlar n  atay n; Fabrika / kullan c  parametre setini ça r 

FCS (sayfa 46) InI olarak ayarlan r.
6. Motor parametrelerini yaln zca, kontrol cihaz  fabrika konfigürasyonunun uygun 

olmamas  durumunda ayarlay n (COnF modunda).
7. Ototan ma gerçekle tirin.
8. Kanal konfigürasyonu CHCF parametresini (sayfa 62) SEP olarak ayarlay n.

Referans kanal  1 Fr1 parametresini (sayfa 62) Mdb olarak ayarlay n.

Komut kanal  1 Cd1 parametresinin (sayfa 63) tEr olarak ayarlan p 
ayarlanmad n  kontrol edin.

ConF

CHCF

SEP

CtL-

ConF

Fr1

Mdb

CtL-

ConF

Cd1

tEr

CtL-

(a)

(a): leri Yön
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K sa devre de eri ve kol devre korumas

UL ve CSA gereksinimleri için önerilen sigorta de erleri. UL508 standard na uygun olarak bir arada kullan lacak komponentler 

1. Kullan labilecek muhafaza tipleri: 1, 12, 3, 3R, 4 ve 4X-tümü havaland rmas z.
2. GV2Ppp kendinden korumal  termik manyetik karakteristikli alter, UL 508 Tip E de erlerini kar lamak için GV2GH7 yal t m bariyeri ile 

kullan lmal d r.
3. GV3Ppp kendinden korumal  termik manyetik karakteristikli alter, UL 508 Tip E de erlerini kar lamak için GV3G66 yal t m bariyeri ve 

GVAM11 yard mc  kontak blo u ile kullan lmal d r.
4. ATV12 kontrol cihaz , cihaz n SCCR tasar m ndan daha yüksek ak m kullan labilirli i olan bir sistemde kullan l yorsa hat reaktörü 

gerekir.
5. Sigorta tipi belirtilmiyorsa, herhangi bir J veya CC S n f  kullan labilir. Sigorta üreticisi belirtilmiyorsa, herhangi bir sigorta üreticisi 

kullan labilir.
6. Giri  dayan m  de eri, ürünün termik olarak tasarlanm  oldu u de erdir. Bu seviyenin üzerinde beslemenin söz konusu oldu u bir 

tesisatta, bu seviyeyi kar lamak için ek endüktans gerekir.
7. Ç k  kesinti de eri, dahili dijital k sa devre korumas na dayan r. Bu, kol devre korumas  sa lamaz. Kol devre korumas , Ulusal Elektrik 

Yasas  ve di er yerel yasalara uygun ekilde sa lanmal d r. Bu, tesisat tipine ba l d r.

___Z 2___ maksimum de erinde ___Z1___ ile korundu unda, ___X___rms simetrik kilo Amper de erini a mayan, ___Y___Volt
maksimum de ere sahip devre üzerinde kullan ma uygundur.

ATV12 H z Kontrol Cihaz  K sa Devre Ak m  De erleri1

Giri  
Gerilimi

+%10/-%15
60 Hz

Y

(kW) (HP) giri  
dayan m

De eri (kA)6

Referans QO Devre Kesici ile GV2P/3P ile Sigortalar ile

QO QOB QOU A SCCR
(kA)7

X

GV2P/3P
Tip E 2,3

SCCR 
(kA)

Sigortalar(A)5

Z1, Z2
SCCR 
(kA)

Hat 
Reaktör

ü4

120 V,
1 faz

0,18 0,25 1 ATV12H018F1 var var var 10 1 GV2P10 1 Ferraz HSJ (15) 1 -
0,37 0,5 1 ATV12p037F1 var var var 20 1 GV2P14 1 Ferraz HSJ (25) 1 -
0,75 1 1 ATV12H075F1 var var var 25 1 GV2P20 1 Ferraz HSJ (40) 1 -

240 V,
1 faz

0,18 0,25 1 ATV12H018M2 var var var 10 1 GV2P08 1

H zl  Tepki 
Verebilen S n f 

CC Ferraz 
ATDR (7)

1 -

0,37 0,5 1 ATV12p037M2 var var var 10 1 GV2P10 1 Ferraz HSJ (15) 1 -
0,55 0,75 1 ATV12p055M2 var var var 15 1 GV2P14 1 Ferraz HSJ (25) 1 -
0,75 1 1 ATV12p075M2 var var var 20 1 GV2P14 1 Ferraz HSJ (25) 1 -
1,5 2 1 ATV12HU15M2 yok yok var 25 1 GV2P20 1 Ferraz HSJ (40) 1 -
2,2 3 1 ATV12HU22M2 yok yok var 35 1 GV2P22 1 Ferraz HSJ (45) 1 -

240 V,
3 faz

0,18 0,25 5 ATV12H018M3 var var var 10 5 GV2P07 5

H zl  Tepki 
Verebilen S n f 

CC Ferraz 
ATDR (7)

5 -

0,37 0,5 5 ATV12p037M3 var var var 10 5 GV2P08 5

H zl  Tepki 
Verebilen S n f 

CC Ferraz 
ATDR (7)

5 -

0,75 1 5 ATV12p075M3 var var var 15 5 GV2P14 5 Ferraz HSJ (15) 5 -
1,5 2 5 ATV12pU15M3 var var var 15 5 GV2P16 5 Ferraz HSJ (25) 5 -
2,2 3 5 ATV12pU22M3 var var var 25 5 GV2P20 5 Ferraz HSJ (25) 5 -
3 3 5 ATV12pU30M3 yok yok var 30 5 GV2P21 5 Ferraz HSJ (40) 5 -
4 5 5 ATV12pU40M3 yok yok var 40 5 GV2P22 Ferraz HSJ (45) 5 -

240 V,
3 faz

0,18 0,25 5 ATV12H018M3 var var var 10 10 GV2P07 50 3 65 %3
0,37 0,5 5 ATV12p037M3 var var var 10 10 GV2P08 50 8 65 %3
0,75 1 5 ATV12p075M3 var var var 15 10 GV2P14 50 15 65 %3
1,5 2 5 ATV12pU15M3 var var var 15 10 GV3P13 50 25 65 %3
2,2 3 5 ATV12pU22M3 var var var 25 10 GV3P18 50 30 65 %3
3 3 5 ATV12pU30M3 yok yok var 30 10 GV3P25 50 40 65 %3
4 5 5 ATV12pU40M3 yok yok var 40 10 GV3P32 50 50 65 %3
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Kablo Ba lant s

Monofaze Güç Kayna  ile monofaze giri  uygulamalar  için GV2P ve GV3P manuel kendinden korumal  kombinasyon yolvericiler
kullan rken yolvericinin ba lant lar n  a a daki ekilde yap n:

M1
3

1
2

3
4

5
6

Q1:
GV   P

ATV12
ATV12

F1
M2 R

/L
1

S
/L

2/
N

U
/T

1

V
/T

2

W
/T

3

U
1

V
1

W
1

M1:
200–240 V trifaze
asenkron motor
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Organizasyon a ac
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Parametre dizini

Kod Sayfa Ad Birim Olas  de er / Fonksiyon Fabrika ayar Kullan c  
ayar

AC2

65
74 H zlanma 2 sn 0,0 - 999,9 - 5 sn

ACC

45
64 H zlanma sn 0,0 - 999,9 - 3,0 sn

AdC 67 Otomatik DC enjeksiyon
nO

YES

Ct

No 
Yes 
Sürekli

YES

Add 97 Modbus adresi OFF - 247 - Off

AIIt 52 AI1 Tipi -
5U

10U

0A

Gerilim
Gerilim
Ak m

5U

AIU1

37
39
45
62

Analog giri  sanal % 0 - 100 - -

AO1 56 AO1 atama

nO

OCr

OFr

OrP

OPS

OPF

OPE

OPr

tHr

tHd

No 
Motor ak m  
Ç k  frekans
Rampa ç k
PID referans
PID geri besleme
PID hatas
Ç k  gücü 
Motor s cakl k durumu
H z kontrol cihaz  
s cakl k durumu

nO

AO1t 56 AO1 tipi
10U

OA

4A

Gerilim 
Ak m 
Ak m 

0A

Atr 91 Otomatik yeniden yolverme nO

YES

No
Yes nO

bFr

45
57 Standart motor frekans Hz 50

60

- 50 Hz

brA 65 Yava lama Rampas  
Adaptasyon atama

nO

YES

dYnA

No
Yes
Motor frenlemesi

YES

C1SU 41 Kart 1 Yaz l m Sürümü - - - - -

C2SU 41 Kart 2 Yaz l m Sürümü - - - - -

Cd1 63 Komut kanal  1

tEr

LOC

LCC

Mdb

Terminaller
Lokal
Uza a ta nabilir ekran
Modbus

CFG 47 Makro konfigürasyon - - - - -

CHCF 62 Kanal konfigürasyonu SIM

SEP

Ayr  de il modu
Ayr  mod SIM

CLI 88 Ak m s n rlamas A 0,25 - 1,5 - 1,5 A
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Parametre dizini

Kod Sayfa Ad Birim Olas  de er / Fonksiyon Fabrika ayar Kullan c  
ayar

CL2 88 Ak m s n rlamas  2 A 0,25 - 1,5 - 1,5 A

COd 43 HMI Parolas - OFF

On

Kod devre d
Kod etkin OFF

COM1 42 Modbus haberle me durumu -

r0t0

rOt1

r1t0

r1t1

- -

COS 57 Nominal motor cos phi - 0,5 - 1 -
kontrol cihaz  
de erlerine 

göre

CrH1 52 AI1 ak m ölçekleme 
parametresi %100 mA 0 - 20 - 20 mA

CrL1 52 AI1 ak m ölçekleme 
parametresi %0 mA 0 - 20 - 4 mA

Ctd 55 Motor ak m  e i i In 0 - 1,5 - InV

Ctt 57 Motor kontrol tipi -
Std

PErF

PUMP

Standart
Performans
Pompa

Std

dCF 66 Rampa böleni 1 - 10 - 4

dE2 65 Yava lama 2 sn 0,0 - 999,9 - 5 sn

dEC

45
64 Yava lama sn 0,0 - 999,9 - 3,0 sn

dP1 42 Son alg lanan hata 1 - bkz. sayfa 107 - -

dP2 42 Son alg lanan hata 2 - bkz. sayfa 107 - -

dP3 43 Son alg lanan hata 3 - bkz. sayfa 107 - -

dP4 43 Son alg lanan hata 4 - bkz. sayfa 107 - -

drn 96 Dü ük hat beslemesi çal mas nO

YES

No
Yes nO

EP1 42 Alg lanan hata 1'de kontrol 
cihaz  durumu - - - - -

EP2 43 Alg lanan hata 2'de kontrol 
cihaz  durumu - - - - -

EP3 43 Alg lanan hata 3'te kontrol 
cihaz  durumu - - - - -

EP4 43 Alg lanan hata 4'te kontrol 
cihaz  durumu - - - - -
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Parametre dizini

Kod Sayfa Ad Birim Olas  de er / Fonksiyon Fabrika ayar Kullan c  
ayar

FbS 72 PID geri besleme ölçek 
katsay s PID 0,1 - 100,0 - 1,0

FCS 46 Fabrika / kullan c  parametre 
setini ça r -

nO

rEC

In

InI

No
REC
IN
INI

nO

FFd 79 S f r ak  alg lama aktivasyon 
e i i Hz 0 Hz

FLG 58 Frekans döngü kazan m % 0 - 100 - %20

FLO 63 Zorlamal  lokal atama

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

No
L1h
L2h
L3h
L4h

nO

FLOC 63 Zorlamal  lokal referans

nO

AI1

LCC

AIU1

No
Terminal
HMI
Navigasyon tekeri

nO

FLr 92 Dönen yükü yakalama nO

YES

No
Yes nO

FOn 78 Yedek pompa yolverme 
frekans Hz 0,1 Hz

FOF 78 Yedek pompa durdurma 
frekans Hz 0 Hz

Fr1

45
62 Referans kanal  1

AI1

LCC

Mdb

AIU1

Terminal
HMI
Modbus
Navigasyon tekeri

Al1

FrH 37 H z referans

AI1

LCC

Mdb

AIU

Terminal
HMI
Modbus
Navigasyon tekeri

FrS 57 Nominal motor frekans Hz 10 - 400 - 50 veya 60 Hz 
(bFr)

FSt 66 H zl  duru  atama

nO

L1L

L2L

L3L

L4L

No 
L1L: LI1 aktif dü ük
L2L: LI2 aktif dü ük
L3L: LI3 aktif dü ük
L4L: LI4 aktif dü ük

nO

Ftd 55 Motor frekans  e i i Hz 0 - 400 - 50 veya 60 Hz

FtH 42 Fan süresi göstergesi 0,01 - 999 - - -

FtO

54
77

A r  yük hatas  için otomatik 
yolverme öncesindeki zaman 
gecikmesi

dak 0 dak

FtU

55
78

Dü ük yük hatas  için otomatik 
yolverme öncesindeki zaman 
gecikmesi

dak 0 dak

HSP

45
90 Yüksek h z Hz LSP - tFr - 50 veya 60 Hz

HSP2 90 Yüksek h z 2 Hz LSP - tFr -
BFr'ye göre 50 

veya 60 Hz, 
maks TFr

HSP3 90 Yüksek h z 3 Hz HSp2 gibi HS2 gibi HSp2 gibi
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Parametre dizini

Kod Sayfa Ad Birim Olas  de er / Fonksiyon Fabrika ayar Kullan c  
ayar

HSP4 90 Yüksek h z 4 Hz HSp2 gibi HS2 gibi HSp2 gibi

HSU 41 Yüksek h z de erinin 
görüntülenmesi - - - - -

InH 95 Alg lanan hata engellemesi 
atama

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Aktif de il 
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek

nO

IPL 94 Giri  Faz  kayb - nO

YES

No
Yes YES

Ith 94 Motor termik ak m A 0,2 - 1,5 -
kontrol cihaz  
de erlerine 

göre

JOG 68 Jog atama

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

No 
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI2 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek

nO

JPF 70 Atlama frekans Hz 0 - 400 - 0 Hz

LC2 88 2. ak m s n rlama için 
anahtarlama

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

L1L

L2L

L3L

L4L

No 
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
L1L: LI1 aktif dü ük
L2L: LI2 aktif dü ük
L3L: LI3 aktif dü ük
L4L: LI4 aktif dü ük

nO

LCr 39 Motor ak m A - - - -

LFd 79 S f r ak  alg lama ofseti Hz 0 Hz

LFF 76 Geri çekilme h z Hz 0 Hz

LFL1 95 4-20 mA kay p davran nO

YES

No
Yes nO

LFr

39
45
62

Harici referans de eri - �400 - 400 - 0

LIS1 41 LI1 - LI4 aras ndaki lojik 
giri lerin durumu - - - - -

LOC

54
77 Uygulama A r  yük e i i

NCR 
yüzde

si
70 - 150 - % 90

LO1 53 LO1 atama r1 gibi r1 gibi nO

LO1S 53 LO1 durumu (aktif ç k  
seviyesi)

POS

nEG

Pozitif
Negatif POS

LOS1 41 LO1 lojik giri inin ve R1 
rölesinin durumu - - - - -

LPI 76 PI geri besleme denetim e i i nO

LSP

45
89 Dü ük h z Hz 0 - HSP - 0 Hz
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Parametre dizini

Kod Sayfa Ad Birim Olas  de er / Fonksiyon Fabrika ayar Kullan c  
ayar

LUL

55
77 Uygulama Dü ük yük e i i

ln 
yüzde

si
20 - 100 - % 60

MdE 78 Çal ma modunun seçilmesi nO

MPC 60 Motor parametresi seçimi - nPr

COS

nPr
COS nPr

MPI 76 Maksimum frekans alg lama 
histeresizi YES

MtM 94 Motor termik durumu belle i - nO

YES

No
Yes nO

nC1 98 Com taray c  yazma adresi 
de eri 1

nC2 98 Com taray c  yazma adresi 
de eri 2

nC3 98 Com taray c  yazma adresi 
de eri 3

nC4 98 Com taray c  yazma adresi 
de eri 4

nCA1 97 Com taray c  yazma adresi 
parametresi 1 2135

nCA2 97 Com taray c  yazma adresi 
parametresi 2 219C

nCA3 97 Com taray c  yazma adresi 
parametresi 3 0

nCA4 97 Com taray c  yazma adresi 
parametresi 4
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Parametre dizini

(1) In = kontrol cihaz  nominal ak m

Kod Sayfa Ad Birim Olas  de er / Fonksiyon Fabrika ayar Kullan c  
ayar

nCr 57 Nominal motor ak m A (1) 0,25 - 1,5 -
kontrol cihaz  
de erlerine 

göre

nCU 41 Kontrol cihaz  Güç de eri

nFd 79 S f r ak  alg lama süresi nO

nM1 98 Com taray c  okuma adresi 
de eri 1

nM2 98 Com taray c  okuma adresi 
de eri 2

nM3 98 Com taray c  okuma adresi 
de eri 3

nM4 98 Com taray c  okuma adresi 
de eri 4

nMA1 97 Com taray c  okuma adresi 
parametresi 1 - 0C81

nMA2 97 Com taray c  okuma adresi 
parametresi 2 - 219C

nMA3 97 Com taray c  okuma adresi 
parametresi 3 - 0

nMA4 97 Com taray c  okuma adresi 
parametresi 4 - 0

nPL 51 Lojik giri lerin tipi - POS

nEG

Pozitif
Negatif POS

nPr

46
57 Nominal Motor Gücü

kW 
veya 
HP

- -
kontrol cihaz  
de erlerine 

göre

nrd 59 Motor gürültüsü azaltma nO

YES

No
Yes nO

nSP 57 Nominal motor h z dev/
dak 0 - 32767 -

kontrol cihaz  
de erlerine 

göre

nSt 66 Serbest duru  atama

nO

L1L

L2L

L3L

L4L

No 
L1L: LI1 aktif dü ük
L2L: LI2 aktif dü ük
L3L: LI3 aktif dü ük
L4L: LI4 aktif dü ük

nO

OLL 94 A r  yük hata yönetimi - nO

YES

No
Yes YES

OPL 94 Ç k  Faz  kayb - nO

YES

No
Yes YES

Opr 39 Ç k  gücü % - - - -

PAU 74 PID otomatik/manuel atama

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

No 
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek

nO

PEt 42 Geçen i lem süresi 0,01 - - - -

PFL 59 Ak  Profili % 0 - 100 %20

PIC 74 PID düzeltme yönünün 
çevrilmesi - nO

YES

No
Yes nO
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Parametre dizini

Kod Sayfa Ad Biri
m Olas  de er / Fonksiyon Fabrika 

ayar
Kullan c  

ayar

PIF 72 PID geri besleme atama nO

A11

No 
Terminal nO

PII 72 Aktivasyon dahili PID referans nO

YES

No
Yes nO

PIM 74 PID manuel referans
nO

A11

A1U

No 
Terminal 
AIV

nO

Pr2 72 Önceden ayarl  2 PID atama -

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

No 
L1h 
L2h 
L3h 
L4h

nO

Pr4 73 4 ön ayarl  PID atamas Pr2 Pr2 gibi nO

PrP 73 PID referans rampas sn 0 - 99,9 - 0 sn

PS2 70 2 Önceden ayarl  h z

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

No 
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI2 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek

nO

PS4 70 4 Ön ayarl  h z PS2 PS2 gibi nO

PS8 70 8 Ön ayarl  h z PS2 PS2 gibi nO

PSt 62 Stop tu u önceli i nO

YES

No
Yes YES

PtH 42 Gücün aç k oldu u süre 
göstergesi 0,01 - 999 - - -

r1 52 R1 atama -

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

ULA

OLA

AP1

Atanmam  
Alg lanan hata yok
Kontrol cihaz  çal yor 
Frekans e i ine eri ildi
HSP'ye eri ildi 
l e i ine eri ildi 
Frekans referans na eri ildi 
Motor termik e i ine eri ildi 
Dü ük yük alarm  
A r  yük alarm
AI1 Al. 4-20

FLt

rdG 72 PID türev kazan m 0,00 - 
100,00

- 0,00

rFr 39 Ç k  frekans Hz ! - -

rIG 72 PID integral kazan m 0,01 - 100 - 1

rIn 62 Ters önleme nO

YES

No
Yes nO

rOF 79 Yedek pompa durdurma rampas sn 2 sn

rOn 78 Yedek pompa nominal h z na 
ula ma rampas sn 2 sn
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Parametre dizini

Kod Sayfa Ad Birim Olas  de er / Fonksiyon Fabrika ayar Kullan c  
ayar

rP2 73 2. ön ayar PID referans % 0 - 100 - %25

rP3 73 3. ön ayar PID referans % 0 - 100 - %50

rP4 73 4. ön ayar PID referans % 0 - 100 - %75

rPC 39 PID referans - - - - -

rPE 39 PID hatas - - - - -

rPF 39 PID Geri besleme - - - - -

rPG 72 PID oransal kazan m 0,01 - 100 - 1

rPH 73 PID maksimum de er 
referans % PID 0 - 100 - %100 

rPI 73 Dahili PID referans % PID 0 - 100 - %0

rPL 73 PID minimum de er 
referans % PID 0 - 100 - %0

rPr 96 Çal ma resetleme
nO

FtH

Fonksiyon devre d
Fan zaman göstergesini 
resetle

nO

rPS 64 Rampa anahtarlama

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

L1L

L2L

L3L

L4L

No
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek
L1L: LI1 aktif dü ük
L2L: LI2 aktif dü ük
L3L: LI3 aktif dü ük
L4L: LI4 aktif dü ük

nO

rPt 64 Rampa ekli atama
LIn

S

U

Do rusal 
S ekli 
U ekli

LIn

rrS 66 Ters yön -

nO

LIh

L2H

L3H

L4H

Fonksiyon devre d
L1h aktif yüksek
L2h aktif yüksek
L3h aktif yüksek
L4h aktif yüksek

nO

rSF 91 Alg lanan hata resetlemesi 
atama -

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

No
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek

nO

rSL 75 PID uyanma seviyesi % 0 - 100 - %0

rtHI 42 Geçen çal ma süresi 
göstergesi

0,01 
sa 0,01 - 999 - - -

SCS 46 Kullan c  parametre setini 
sakla - nO

Str1

No
Yes nO

SdC1 67 Otomatik DC enjeksiyon 
ak m A 0 - 1,2 0,7 A

SFr 59 Anahtarlama frekans kHz 2 - 16 - 12

SFS 73 PID tahmini h z - nO - 400 - nO

SFt 59 Anahtarlama frekans  tipi - HF1

HF2

HF1
HF2 HF1
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Parametre dizini

Kod Sayfa Ad Birim Olas  de er / Fonksiyon Fabrika ayar Kullan c  
ayar

SH2 90 2 HSP atama -

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

No 
L1h: LI1 aktif yüksek
L2h: LI2 aktif yüksek
L3h: LI3 aktif yüksek
L4h: LI4 aktif yüksek

nO

SH4 90 4 HSP atama - SH2 gibi SH2 gibi nO

SLE 75 Uyku E ik Ofseti Hz 1 Hz

SLL 96 Modbus hata yönetimi nO

YES

No
Yes YES

SLP 58 Kayma kompanzasyonu
nSL 

yüzde
si

0 - 150 - %100

SP2 70 Ön ayarl  h z 2 - - - - -

SP3 70 Ön ayarl  h z 3 - - - - -

SP4 70 Ön ayarl  h z 4 - - - - -

SP5 70 Ön ayarl  h z 5 Hz 0 - 400 - 25 Hz

SP6 70 Ön ayarl  h z 6 Hz 0 - 400 - 30 Hz

SP7 70 Ön ayarl  h z 7 Hz 0 - 400 - 35 Hz

SP8 70 Ön ayarl  h z 8 Hz 0 - 400 - 40 Hz

SPn 41 Özel Ürün Numaras - - - - -

StA 58 Frekans döngüsü kararl l % 0 - 100 - %20

StAt 40 Ürün durumu - - - - -

StM 95 Dü ük gerilim rampa 
yava lama süresi sn 0,0 - 10,0 -

1,0 sn

StP 95 Dü ük gerilim önleme - nO

rMP

No 
Rampa durdurma nO

Strt 95 IGBT testi nO

YES

No
Yes nO

Stt 66 Durdurma tipi
rMP

FSt

nSt

Rampa durdurma
H zl  duru
Serbest duru

rMP

tAr 91 Maks. otomatik yeniden 
yolverme süresi

5

10

30

1H

2H

3H

Ct

5 dak 
10 dak 
30 dak 
1 sa 
2 sa 
3 sa 
Sonsuz

5 dak

tbr 97 Modbus baud h z

4,8
9,6
19,2
38,4

4,8 kbps 
9,6 kbps 
19,2 kbps 
38,4 kbps

19,2 kbps

tCC 48 Kontrol tipi - 2C

3C

2 telli kontrol
3 telli kontrol 2C

tCt 51 2 telli kontrol tipi -
LEL

trn

PF0

Seviye
Geçi
Öncelik FW

trn
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Parametre dizini

Kod Sayfa Ad Birim Olas  de er / Fonksiyon Fabrika ayar Kullan c  
ayar

tdC1 67 Otomatik DC enjeksiyonu süresi sn 0,1 - 30 0,5 sn

tFO 97 Modbus format -

8o1

8E1

8n1

8n2

8o1
8E1
8n1
8n2

8E1

tFr 57 Maksimun frekans Hz 10 - 400

60 veya 72 Hz 
(bFr'ye)

tHd 39 H z kontrol cihaz  s cakl k durumu - - - - -

tHr 39 Motor s cakl k durumu % - - - -

tHt 94 Motor koruma tipi - ACL

FCL

Kendinden 
havaland rmal  
Motor 
havaland rmal

ACL

tLS

74
89 Dü ük h zda çal ma süresi sn 0,1 - 999,9 - nO

tOF 79 Yedek pompa durdurma komutu 
öncesindeki zaman gecikmesi sn 2 sn

tOL

54
77 Uygulama A r  yük zaman gecikmesi sn 0 - 100 - 5 sn

tOn 78 Yedek pompa yolverme öncesindeki 
zaman gecikmesi sn 2 sn

tPI 76 PI geri besleme denetim fonksiyonu 
zaman gecikmesi sn 0 sn

ttd 55 Motor termik durum e i i
tHr 

yüzde
si

0 - 118 %100

ttO 97 Modbus zaman a m - 0,1 - 30 - 10

tUn 60 Ototan ma -
nO

YES

dOnE

No
Yes
Gerçekle tirildi

nO

UFr 58 IR kompanzasyonu (kanun U/F) % 25 - 200 - %100

ULn 39 Ana gerilim V - - - -

ULt

55
77 Uygulama dü ük yük zaman gecikmesi sn 0 - 100 - 5 sn

UnS 57 Nominal motor gerilimi V 100 - 480 - 230 V

UPP 75 Uyanma e i i % 0 - 100 - 0

USb 95 Dü ük gerilim hata yönetimi - O

1

Alg lanan hata + 
R1 aç k 
Alg lanan hata + 
R1 kapal

0

UCAL 41 Kontrol cihaz  gerilim de eri - � - - -
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