Altivar 71
Asenkron motorlar için
H›z kontrol cihazlar›
Basitleﬂtirilmiﬂ k›lavuz
Atv 71 kullanım kılavuzu Türkçe

0,37 ... 45 kW (0.5 ... 60 HP) / 200 - 240 V
0,75 ... 75 kW (1 ... 100 HP) / 380 -480 V
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Baﬂlamadan önce
Bu kontrol cihaz›nda herhangi bir prosedür gerçekleﬂtirmede önce bu talimatlar› okuyup anlay›n.

TEHL‹KE
TEHL‹KEL‹ GER‹L‹M
• Altivar 71 kontrol cihaz›n› monte edip çal›ﬂt›rmadan önce bu k›lavuzu okuyup anlay›n. Kurulum, ayarlama,
onar›m ve bak›m yetkin personel taraf›ndan gerçekleﬂtirilmelidir.
• Kullan›c›, tüm ekipmanlar›n koruyucu topraklamas›na iliﬂkin yürürlükteki tüm uluslararas› ve ulusal elektrik
standartlar›na uyumluluktan sorumludur.
• Bu h›z kontrol cihaz›ndaki, bas›l› kablo panolar› da dahil olmak üzere birçok parça hat gerilimindedir.
DOKUNMAYINIZ.
Sadece elektriksel yal›t›ml› araçlar› kullan›n.
• Gerilim alt›ndayken ekrans›z parçalar veya terminal kay›ﬂ vidas› ba¤lant›lar›na DOKUNMAYIN.
• PA ve PC terminaller veya DC bara kondansatörleri aras›nda k›sa devre YAPMAYIN.
• Güç vermeden veya kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›p durdurmadan önce tüm kapaklar› tak›p kapat›n.
• H›z kontrol cihaz›n› devreye almadan önce
- Tüm güç ba¤lant›lar›n› ç›kart›n.
- H›z kontrol cihaz›n›n ba¤lant› kesme anahtar› üzerinde “AÇMAYIN” etiketi yap›ﬂt›r›n.
- Ba¤lant› kesme anahtar›n› aç›k konumda kilitleyin.
• Kontrol cihaz› devreye al›nmadan önce harici kumanda gücü de dahil olmak üzere tüm güç kablolar›n›n
ba¤lant›s›n› kesin. DC bara kondansatörlerinin deﬂarj olmalar› için 15 DAK‹KA BEKLEY‹N. Sonra, DC
geriliminin 45 Vdc de¤erinden daha az oldu¤undan emin olmak için sayfa 5 içinde verilen DC bara gerilimi
ölçüm prosedürünü uygulay›n. Kontrol cihaz› LED'leri, DC bara geriliminin olmad›¤›n› anlamak için do¤ru bir
gösterge sa¤lamazlar.
Elektrik çarpmas› ölüm veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

D‹KKAT
HATALI KONTROL C‹HAZI ‹ﬁLET‹M‹
• Kontrol cihaz›n›n uzun bir süre kapal› kalmas› durumunda, elektrolitik kondansatörlerinin performans›
azalacakt›r.
• Çok uzun bir süre boyunca durdurulacaksa, kondansatörlerin performans›n› geri getirmek için her iki y›lda
bir 15 dakika için kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›n ve sonra iﬂleyiﬂini kontrol edin. Kontrol cihaz›n›n do¤rudan hat
gerilimine ba¤lanmamas› tavsiye edilir. Ayarlanabilir bir AC kayna¤› kullan›larak gerilim kademeli olarak
art›r›lmal›d›r.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

efesotomasyon.com

1

Kontrol cihaz›n› ayarlama ad›mlar›
b 1 Kontrol cihaz›n› teslim al›n
• Etiket üzerindeki katalog numaras›n›n, sat›n alma sipariﬂi üzerindeki numarayla
ayn› olup olmad›¤›n› kontrol edin
• Altivar'› ambalaj›ndan ç›kart›n ve taﬂ›ma s›ras›nda zarar görüp görmemiﬂ oldu¤unu
kontrol edin

b 2 Hat gerilimini kontrol edin
• Hat geriliminin, kontrol cihaz›n›n gerilim aral›¤›yla uyumlu olup
olmad›¤›n› kontrol edin

b 3 Kontrol cihaz›n› monte edin (sayfa 3)
• Kontrol cihaz›n› bu belgedeki talimatlara uygun olarak monte edin
• Tüm dahili ve harici seçenekleri monte edin

b 4 Kontrol cihaz› ba¤lant›lar›n› yap›n (sayfa 6)
• Ba¤lant›lar›n gerilime uygun olmas›n› sa¤layarak motoru
ba¤lay›n

1 - 4 aras›ndaki
ad›mlar güç
kapal›yken
gerçekleﬂtirilmelidir

• Kumanday› ba¤lay›n
• H›z referans›n› ba¤lay›n
• Kapal› oldu¤undan emin olduktan sonra hat beslemesini
ba¤lay›n

b 5 Çal›ﬂt›rma komutunu kullanmadan gücü aç›n
b 6 Dil seçin (sayfa 15),
e¤er kontrol cihaz›nda
grafikli ekran terminali bulunuyorsa

b 7 Menüyü konfigüre edin
[HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM-)
(sayfa17)
• 2 kablolu veya 3 kablolu kontrol
• Makro konfigürasyonu
• Motor parametreleri

‹pucu:
• Performans› optimum hale getirmek için
otomatik hassas ayar iﬂlemi gerçekleﬂtirin,
sayfa 20

Not:
Kontrol cihaz› kablo ba¤lant›lar›n›n
konfigürasyonuyla
uyumlu oldu¤undan emin olun.
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)


Otomatik ayar iﬂlemi gerçekleﬂtirin

• Motor termik ak›m›
• H›zlanma ve yavaﬂlama rampalar›
• H›z de¤iﬂim aral›¤›

b 8 Kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›n
efesotomasyon.com

Ön tavsiyeler
TaúÕma ve depolama
Montaj öncesinde kontrol cihaz›n› korumak için, cihaz› ambalaj› içinde taﬂ›y›n ve depolay›n. Ortam koﬂullar›n›n
makul olmas›n› sa¤lay›n.

D‹KKAT
HASARLI EK‹PMAN
Hasarl› görünen kontrol cihaz›n› monte etmeyin veya çal›ﬂt›rmay›n.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

Montaj sÕrasÕnda taúÕma
45˚
maks.
ATV71HD15M3X ve ATV71HD18N4 de¤erlerine kadar ALTIVAR 71 kontrol cihazlar› bir
taﬂ›ma cihaz› kullanmadan ambalajlar›ndan ç›kart›labilir ve monte edilebilir.
Daha yüksek de¤erli cihazlarda bir yük asansörü kullan›lmal›d›r; bu nedenle bu
cihazlar›n üzerlerinde pabuçlar bulunmaktad›r. Aﬂa¤›da verilen önlemlere uygun
hareket edin.

Önlemler
D‹KKAT
UYUMSUZ HAT GER‹L‹M‹
Kontrol cihaz›n› açmadan ve konfigüre etmeden önce hat geriliminin kontrol cihaz› isim plakas› üzerinde yazan
besleme gerilimi aral›¤›yla uyumlu oldu¤undan emin olun. Hat geriliminin uyumlu olmamas› durumunda
kontrol cihaz› hasar görebilir.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

TEHL‹KE
BEKLENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
• Altivar 71'i açmadan ve konfigüre etmeden önce, beklenmeyen yolvermeleri önlemek için PWR (GÜÇ
KALDIRMA) giriﬂinin devre d›ﬂ› (0 durumu) b›rak›ld›¤›ndan emin olun.
• Cihaz› açmadan önce veya konfigürasyon menülerinden ç›karken, çal›ﬂt›rma komutuyla iliﬂkin giriﬂlerin
devre d›ﬂ› (0 durumu) b›rak›ld›¤›ndan emin olun, çünkü bunlar motorun aniden baﬂlat›lmas›na yol açabilir.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

Personel güvenli¤i istenmeyen veya beklenmeyen yolvermelerin yasaklanmas›n› gerektiriyorsa Altivar
71’in Güç Kald›rma fonksiyonu taraf›ndan elektronik kilitleme gerçekleﬂtirilir.
Bu fonksiyon, EN954-1 standard› kategori 3'e ve IEC/EN61508 güvenlik entegrasyon seviyesi 2'ye
uygun ba¤lant› ﬂemalar›n›n kullan›lmas›n› gerektirir (katalog veya kontrol cihaz›yla birlikte gelen CDROM'a baﬂvurun).
Güç kald›rma fonksiyonunun, tüm çal›ﬂt›rma komutlar›na göre önceli¤i vard›r.
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u 3.94 inç

u 100 mm

Montaj ve sÕcaklÕk koúullarÕ
Kontrol cihaz›n› ± 10˚ dik aç›yla monte edin.
Is› kaynaklar›na yak›n yerleﬂtirmeyin.
So¤utma amac›yla gerekli olan havan›n, ünitenin alt›ndan üstüne kadar dolaﬂ›m›n›
sa¤lamak için yeterli alan b›rak›n.
Kontrol cihaz› önünde b›rak›lmas› gereken boﬂ alan: 10 mm (0,39 inç) minimum.

u 3.94 inç

u 100 mm

IP20 korumas› uygun oldu¤unda, kontrol cihaz›n›n üst k›sm›ndaki koruyucu kapa¤›n
aﬂa¤›da gösterildi¤i gibi ç›kart›lmas› tavsiye edilmektedir.

Koruyucu kapa¤›n kald›r›lmas›
ATV71H D18M3X - D45M3X ve
ATV71H D22N4 - D75N4

ATV71H 037M3 - D15M3X ve
ATV71H 075N4 - D18N4

2 montaj tipi bulunmaktad›r:
Tip A montaj›: Koruyucu kapak tak›l› olarak her bir
tarafta
boﬂ alan u 50 mm (u 1,97 in.).

u 50 mm

u 50 mm

u 1.97 inç

u 1.97 inç

Tip B montaj›:
Koruyucu kapak kald›r›lm›ﬂ ﬂekilde kontrol cihazlar›
yan yana monte edilir (koruma s›n›f› IP20 olur).

Bu montaj tipleriyle kontrol cihaz› de¤er kayb› olmadan 50 ˚C'ye (122 ˚F) kadar ortam s›cakl›¤›nda fabrika ayarl›
anahtarlama frekans› ile kullan›labilir. Di¤er s›cakl›klar ve anahtarlama frekanslar› hakk›nda bilgi için kontrol
cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a bak›n.
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Kondansatör úarj LED'inin konumu
Kontrol cihaz›yla çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce kapat›n, k›rm›z› kondansatör ﬂarj LED'inin sönmesini bekleyin ve
sonra DC bara gerilimini ölçün.
ATV71H 037M3 - D15M3X
ve ATV 71H 075N4 - D18N4

ATV71H D18M3 - D45M3X
ve ATV 71H D22N4 - D75N4

K›rm›z› LED, DC baras›n›n aç›ld›¤›n› gösterir

DC bara gerilimini ölçme prosedürü
TEHL‹KE
TEHL‹KEL‹ GER‹L‹M
Bu prosedürü gerçekleﬂtirmeden önce 1 numaral› sayfadaki önlemleri okuyup anlay›n.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

DC bara gerilimi 1000 V c de¤erini geçebilir. Bu prosedürü gerçekleﬂtirirken uygun de¤erli bir gerilim ölçme cihaz›
kullan›n. DC bara gerilimini ölçmek için:
1 Kontrol cihaz›n›n güç kayna¤› ba¤lant›s›n› kesin.
2 DC baras›n›n yükünün boﬂalmas› için 15 dakika bekleyin.
3 Gerilimin 45 V c de¤erinden daha az olup olmad›¤›n› kontrol etmek için PA/+ ve PC/- terminalleri aras›ndaki
DC baras›n›n gerilimini ölçün.
4 E¤er DC bara kondansatörleri tamam›yla deﬂarj olmad›larsa, yerel Schneider Electric temsilcisiyle iletiﬂim kurun
(kontrol cihaz›n› onarmay›n veya çal›ﬂt›rmay›n).

efesotomasyon.com
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Kablolama konusunda tavsiyeler
Güç
Kontrol cihaz›n›n koruyucu topra¤a ba¤lanmas› gerekmektedir. Yüksek kaçak ak›mlar (3,5 mA üzeri) ile ilgili
yürürlükteki düzenlemelere uygunluk için en az 10 mm2 (AWG 6) koruyucu iletken veya güç kayna¤› iletkenleriyle
ayn› kesite sahip 2 koruyucu iletken kullan›n.

TEHL‹KE
TEHL‹KEL‹ GER‹L‹M
Cihazla birlikte gelen toprak ba¤lant›s› noktas›n› aﬂa¤›daki ﬂekildeki gibi kullanarak ekipman› topraklay›n.
Güç uygulanmadan önce kontrol cihaz› paneli düzgün ﬂekilde topraklanmal›d›r.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

h›z kontrol
cihaz›

• Koruyucu topra¤a giden direncin bir ohm ya da daha az oldu¤undan emin olun.
Karﬂ›daki ﬂemada gösterildi¤i gibi koruyucu topra¤a birkaç h›z kontrol cihaz›
ba¤lay›n.
Koruyucu topraklama kablolar›n› döngüsel veya seri olarak ba¤lamay›n.

h›z kontrol
cihaz›

h›z kontrol cihaz›

UYARI
HATALI KABLO BA⁄LANTISI UYGULAMALARI
• Ç›k›ﬂ terminallerine giriﬂ hatt› gerilimi uygulan›rsa ATV71 kontrol cihaz› zarar görecektir (U/T1,V/T2,W/T3).
• ATV71 kontrol cihaz›na enerji vermeden önce güç ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
• Baﬂka bir kontrol cihaz›yla de¤iﬂtirilmesi durumunda ATV71 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› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
Montaj standartlar› "kaçak ak›m koruma cihaz›" yoluyla ﬂebeke taraf› korumas› gerektirdi¤inde, tek fazl› kontrol
cihazlar› için A tipi ve 3 fazl› kontrol cihazlar› için B tipi cihazlar kullan›labilir. Aﬂa¤›dakileri entegre eden uygun bir
model seçin:
• YF ak›m filtreleme
• Aç›l›ﬂ s›ras›nda boﬂ 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¤›ﬂ›kl›¤› olan cihazlar› seçin,
örne¤in, s.i. serisinden takviyeli ba¤›ﬂ›kl›¤a sahip “rezidüel ak›m cihazlar›” (Merlin Gerin markas›).
Tesiste birden fazla kontrol cihaz› varsa, her bir kontrol cihaz› için bir "rezidüel ak›m cihaz›" sa¤lay›n.

UYARI
UYGUN OLMAYAN AﬁIRI AKIM KORUMASI
• Aﬂ›r› ak›m koruma cihazlar› uygun ﬂekilde koordine edilmelidir.
• Kanada Elektrik Yasas› ve Ulusal Elektrik Yasas› dall› devre korumas› gerektirmektedir. Bildirilen k›sa
devre ak›m de¤erlerini elde etmek için kontrol cihaz› plakas› üzerindeki sigortalar› kullan›n.
• K›sa devre kapasitesi, kontrol cihaz› isim plakas› üzerinde yer alan k›sa devre ak›m de¤erini geçen güç
besleyicisine kontrol cihaz›n› ba¤lamay›n.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
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Güç terminalleri
Güç terminallerine eriﬂim
ATV71 H037M3 - HD15M3X ve
ATV71 H075N4 - HD18N4

ATV71 HD18M3X - HD45M3X ve
ATV71 HD22N4 - HD75N4

Güç bölmesi eriﬂim kapa¤›n›n kilidini aç›n ve
bunu aﬂa¤›da gösterildi¤i gibi sökün

Güç terminallerine eriﬂmek için,
aﬂa¤›da gösterildi¤i gibi ön paneli sökün

Güç terminallerinin fonksiyonlarÕ
Terminal

t
R/L1 - S/L2 - T/L3
PO
PA/+
PB
PC/U/T1 - V/T2 - W/T3

Fonksiyon
Koruyucu toprak ba¤lant›s› terminali
Güç beslemesi
DC baras› + kutup
Frenleme direncine ç›k›ﬂ (+ kutup)
Frenleme direncine ç›k›ﬂ
DC baras› - kutup
Motora ç›k›ﬂ

Bir DC ﬂok bobini eklenmiﬂse PO ve PA/+ aras›ndaki ba¤lant›y› kald›r›n. Ba¤lant›dan yüksek ak›m
geçti¤inden PO ve PA/+ terminallerindeki vidalar tam s›k›lm›ﬂ olmal›d›rlar.

Güç terminallerinin özellikleri
ATV71H

Maksimum kablo
kesiti

S›kma
torku

mm2

AWG

Nm (lb.inç)

2.5

14

1.2 (10.6)

U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N4

6

8

1.2 (10.6)

U55M3, U55N4, U75N4

10

6

2 (17.7)

U75M3, D11N4

16

4

2.4 (21)

D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4

35

1

2.4 (21)

D18M3X, D22M3X, D22N4, D30N4, D37N4

50

1/0

D30M3X, D37M3X, D45M3X, D45N4, D55N4, D75N4

120

037M3, 075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N4

kcmils

6 (53)
350
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Kontrol terminalleri
Kontrol terminallerine eriúim
2

1

1 Kontrol terminallerine eriﬂebilmek için kumanda ön
panelindeki kapa¤› aç›n.
Kontrol cihaz› kumanda bölümü ba¤lant›lar›n› daha
kolayca yapabilmek için kumanda terminal kart›
sökülmelidir.

3

2 Yay tamam›yla geniﬂleyene kadar viday› gevﬂetin.
3 Aﬂa¤› do¤ru kayd›rarak kart› ç›kart›n.
Maksimum kablo boyutu: 2,5 mm2 - AWG 14
Maks. s›kma torku: 0,6 Nm - 5,3 lb.inç

D‹KKAT
DÜZGÜN TAKILMAMIﬁ TERMINAL KARTI
Kumanda terminal kart› de¤iﬂtirilirken tutma vidalar›n› tam olarak s›kmak çok önemlidir.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

Kumanda terminallerinin özellikleri ve fonksiyonlarÕ
Terminal
R1A
R1B
R1C
R2A
R2C
+10
AI1+
AI1 COM
AI2

AO1

P24
0V
LI1 - LI5

8

Fonksiyon
R1 programlanabilir rölesinin
tak nokta K/A konta¤› (R1C)
R2 programlanabilir rölesinin
N/A konta¤›

Elektriksel özellikler
• Minimum anahtarlama kapasitesi: 24 V c için 3 mA
• Direnç yükünde maksimum anahtarlama kapasitesi:
250 V a veya 30 V c için 5 A
• Endüktif yükte maksimum anahtarlama kapasitesi
(cos = 0,4 ve L/R = 7 msn):
250 V a veya 30 V c için 2 A

Referans potansiyometresi
için + 10 V c güç kayna¤›
1 - 10 k1
Diferansiyel analog giriﬂ AI1

• + 10 V c (10,5 V ± 0,5V)
• 10 mA maks.

Analog G/Ç ortak
Yaz›l›m konfigürasyonuna
ba¤l› olarak:
Analog gerilim veya ak›m giriﬂi

0V
• Analog giriﬂ 0 - +10 V c
(maks. güvenli gerilim 24 V), empedans 30 k1
veya
• Analog giriﬂ X - Y mA, X ve Y, 0 - 20 mA aras›nda programlanabilir
empedans 250 1
• Analog ç›k›ﬂ 0 - +10 V c, min. yük empedans› 470 1
veya
• Analog ç›k›ﬂ X - Y mA, X ve Y, 0 - 20 mA aras›nda programlanabilir
Maks. yük empedans› 500 1
• +24 V c (min. 19 V, maks. 30 V)
• Güç 30 Watt
0V

Yaz›l›m konfigürasyonuna
ba¤l› olarak:
Analog gerilim veya ak›m
ç›k›ﬂ›
Harici +24Vc kumanda güç
kayna¤› giriﬂi
lojik giriﬂ ortak ve P24 güç
kayna¤› için 0V
Programlanabilir lojik giriﬂler

LI6

SW2 anahtar›n›n konumuna
ba¤l› olarak: LI veya PTC

+24

Güç beslemesi

PWR

“Güç Kald›rma” (Güç
Kald›rma) güvenlik fonksiyonu
giriﬂi

• -10 - +10 V c (maks. güvenli gerilim 24 V)

• +24 V c (maks. 30 V)
• Empedans 3,5 k1
SW2 = LI:
• LI1 - LI5 lojik giriﬂlerle ayn› özellikler
SW2 = PTC:
• Açma eﬂi¤i 3 k1, reset eﬂi¤i 1,8 k1
• K›sa devre alg›lama eﬂi¤i < 50 1
SW1 anahtar› Source veya Int Sink konumunda:
• Dahili +24 V c güç kayna¤›
• 200 mA maks.
SW1 anahtar› Ext Sink konumunda:
• lojik giriﬂler için harici +24 V c güç kayna¤› giriﬂi
• 24 V c (maks. 30 V)
• Empedans 1,5 k1

efesotomasyon.com

Lojik G/Ç seçenek kart› terminalleri (VW3A3201)
Terminallerin özellikleri ve fonksiyonlarÕ
Maksimum kablo boyutu: 1,5 mm2 - AWG 16
Maks. s›kma torku: 0,25 Nm -1,00 kg.inç
R3A - LI10: Kumanda kart›yla ayn› özellikler.
Terminal
TH1+
TH1LO1
LO2

Fonksiyon
PTC alg›lay›c› giriﬂi
Aç›k toplay›c› programlanabilir
lojik ç›k›ﬂlar

CLO
0V

lojik ç›k›ﬂ› ortak
0V

Elektriksel özellikler
• Açma eﬂi¤i 3 k1, reset eﬂi¤i 1,8 k1
• K›sa devre alg›lama eﬂi¤i < 50 1
• +24 V c (maks. 30 V)
• Dahili güç kayna¤› için 200 mA ve harici güç kayna¤› için 200
mA maksimum ak›m
0V

Geniﬂletilmiﬂ G/Ç seçenek kart› terminalleri (VW3A3202)
Terminallerin özellikleri ve fonksiyonlarÕ
Maksimum boyutu: 1,5 mm2 - AWG 16
Maks. s›kma torku: 0,25 Nm -1,00 kg.inç
R4A - LI14: Kumanda kart›yla ayn› özellikler.
Terminal
TH2 +
TH2 RP
LO3
LO4

Fonksiyon
PTC alg›lay›c› giriﬂi

CLO
0V

lojik ç›k›ﬂ› ortak
0V

Frekans giriﬂi
Aç›k toplay›c› programlanabilir
lojik ç›k›ﬂlar

Elektriksel özellikler
• Açma eﬂi¤i 3 k1, reset eﬂi¤i 1,8 k1
• K›sa devre alg›lama eﬂi¤i < 50 1
• Frekans aral›¤› 0 - 30 kHz
• +24 V c (maks. 30 V)
• Dahili güç kayna¤› için 20 mA ve harici güç kayna¤› için 200
mA maksimum ak›m
0V

Enkoder arabirimi kart› terminalleri
Terminallerin özellikleri ve fonksiyonlarÕ
Maksimum boyutu: 1,5 mm2 - AWG 16
Maks. s›kma torku: 0,25 Nm -1,00 kg.inç
Terminal

Fonksiyon

+Vs
0Vs

Enkoder güç
kayna¤›

A, /A
B, /B

Art›ml› lojik
giriﬂleri

Terminal

Fonksiyon

+Vs
0Vs

Enkoder güç
kayna¤›

A, /A
B, /B

Art›ml› lojik
giriﬂleri

Elektriksel özellikler
VW3 A3 402, VW3 A3 404, VW3 A3 406
VW3 A3 401
• 15 V c (maks. 16V c) k›sa devreler
• 5 V c (maks. 5.5V c) k›sa
devreler ve aﬂ›r› yüklere karﬂ›
ve aﬂ›r› yüklere karﬂ› korumal›
korumal›
• Maks. ak›m 175 mA
• Maks. ak›m 200 mA
• Maksimum çözünürlük: 10000 nokta/devir
• Maks. frekans: 300 kHz
Elektriksel özellikler
VW3 A3 403, VW3 A3 405
• 12V c (maks. 13V c) k›sa devreler
ve aﬂ›r› yüklere karﬂ› korumal›
• Maks. ak›m 175 mA

VW3 A3 407
• 24 V c (min. 20 V c, maks. 30 V
c) k›sa devreler ve aﬂ›r› yüklere
karﬂ› korumal›
• Maks. ak›m 100 mA
• Maksimum çözünürlük: 10000 nokta/devir
• Maks. frekans: 300 kHz

Kullan›lacak art›ml› enkoder ç›k›ﬂ› tipleri
• RS422 ç›k›ﬂlar: VW3 A3 401 - VW3 A3 402
• Aç›k toplay›c› ç›k›ﬂlar: VW3 A3 403 - VW3 A3 404
• ‹tme-çekme ç›k›ﬂlar›: VW3 A3 405 - VW3 A3 406 - VW3 A3 407

efesotomasyon.com
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Ba÷lantÕ úemalarÕ
EN 954-1 standard› kategori 1'e uygun ba¤lant› ﬂemalar›, hat
kontaktörü dahil
Tek fazlÕ güç kayna÷Õ (ATV71H 075M3 - U75M3)
‹ﬂlem için tek fazl› bir kaynak kullan›lacak ﬂekilde giriﬂ faz› kayb› hatas›n› önleyin. Bu hatan›n fabrika
konfigürasyonuna ayarl› olmas› durumunda, kontrol cihaz› hata modunda kilitli kalacakt›r.

Üç fazlÕ güç kayna÷Õ
- Q2

- Q3

- T1

- S2

- KM1
A1
A2

- S1

- Q2

- Q3

- T1

- Q2
A1
R1C

R1A

+24

PWR

R2A

R2C
PC / -

R1B
PA / +

PB

R1A

R1C

T / L3

P0

S / L2

W / T3

R / L1

V / T2

U / T1
V1

U1

direnci

Frenleme direnci
(kullan›l›rsa)

W1

+24

PWR

R2A

R2C

R1B

A1

ATV71HpppM3

PC / -

R1A

R1C
PA / +

PB

T / L3

P0

S / L2

W / T3

R / L1

V / T2

(2)

Frenleme
(kullan›l›rsa)

W1

U / T1

R1C

(1)

(2)

V1

- KM1
A1
A2

- KM1

- KM1

(1)

U1

- S1

A1

- KM1
R1A

- KM1

A1

- S2

- Q2

M
3a

M
3a

(1) Hat reaktörü, kullan›l›rsa (tek fazl› bir kaynakta çal›ﬂan ATV71H U40M3 - U75M3 kontrol cihazlar› için
zorunludur)
(2) Kontrol cihaz›n›n uzaktan kontrolü için hata rölesi kontaklar›
Not:
• Kontrol cihaz› yak›n›ndaki tüm endüktör devreler veya ayn› devre üzerindeki devrelere (röleler, kontaktörler,
solenoid valfleri, vb.) parazit bast›r›c›lar tak›n.
• PWR giriﬂi kabloluysa ekranl› kablo kullan›n.
‹lgili parçalar›n seçilmesi:
Lütfen kataloga bak›n.

Kumanda ba¤lant› ﬂemalar›
Kumanda kart› ba¤lant› ﬂemas›
A1

AO1

COM

COM

AI1-

Referans
potansiyometre
si

AI 2

AI1+

+10

0V

LI6

LI5

LI4

LI3

LI2

LI1

+24

PWR

ATV71Hppppp

Di¤er ﬂema tipleri için (harici 24 V güç
kayna¤›, negatif lojik, vb.), kontrol cihaz›yla
birlikte gelen CD-ROM'a bak›n.

0 ± 10 V
veya X-Y mA

IT (yalÕtÕmlÕ veya empedans topraklÕ nötr) sisteminde iúleyiú
IT sistemi: yal›t›ml› veya empedans toprakl› nötr
Lineer olmayan yüklerle uyumlu bir kal›c› yal›t›m monitörü kullan›n:
Merlin Gerin tip XM200 veya dengi.
Altivar 71 kontrol cihazlar›nda dahili RFI filtreleri bulunmaktad›r. Bu
filtreler, aﬂa¤›daki gibi bir IT sisteminde çal›ﬂmas› için topraktan
yal›t›labilirler:
Güç terminallerinin sol taraf›nda bulunan jumper'› sökün.

Normal (filtre ba¤l›)

D‹KKAT
IT sistemi
kesilmiﬂ)

10

(filtre

ba¤lant›s›

Filtre ba¤lant›lar› kesildi¤inde, kontrol cihaz› anahtarlama
frekans› 4 kHz'i tutmamelidir.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar
görebilir.

efesotomasyon.com

Elektromanyetik uyumluluk, kablolama
ølke ve önlemler
• Kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar› aras›ndaki topraklarda "yüksek frekansl›" eﬂ potansiyellik bulunmal›d›r.
• Ekranl› motor kablolar›, frenleme direnci (e¤er kullan›l›yorsa) ve kumanda sinyali kablosunun her iki ucunda
topra¤a ba¤l› olan ekranl› kablolar kullan›n. Süreklilikte bir kesinti olmamas› ﬂart›yla ekran uzunlu¤unun bir
parças› olarak boru veya metal oluk kullan›labilir.
• Kumanda devrelerini güç devrelerinden uzak tutun. Kumanda ve h›z referans› devreleri için, 25 - 50 mm (0,98
- 1,97 inç) aras›nda vida ad›ml› ekranl›, bükülmüﬂ kablolar›n kullan›lmas›n› tavsiye etmekteyiz.
• Güç kayna¤› kablosu (hat beslemesi) ve motor kablosu aras›ndaki boﬂlu¤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›ﬂ›nda y›ld›r›m siperleri veya güç faktörü düzelticileri kullanmay›n.
• Ek bir giriﬂ filtresi kullan›ld›¤›nda kontrol cihaz›n›n alt›na yerleﬂtirilmeli ve ekrans›z bir kablo üzerinden hat
beslemesine do¤rudan ba¤lanmal›d›r. Kontrol cihaz› üzerindeki 10 ba¤lant›s› bu durumda filtre ç›k›ﬂ kablosu
üzerinden olacakt›r.
• Kontrol cihaz›, motor ve kablo ekran› aras›ndaki YF eﬂde¤erli potansiyel toprak ba¤lant›s›, PE koruyucu
iletkenlerini (yeﬂil-sar›) her bir ünitedeki uygun terminallere ba¤lama gereklili¤ini ortadan kald›rmaz.

Montaj úemasÕ
ATV71H 037M3 - D15M3X ve ATV71H 075N4 - D18N4
• 4, 5, 7, 12 ve 13 kablo ekranlar›n› mümkün oldu¤unca kontrol cihaz›na yak›n bir yere ba¤lay›n ve topraklay›n:
- Ekran› ç›kart›n
- 2 plakas›na ve 9 kumanda EMC plakas›na ba¤lamak için ekranlar›n ç›kart›ld›¤› yerlerde metal kablo
kelepçeleri kullan›n.
- Do¤ru konta¤› sa¤lamak için ekran, metal plakaya yeterince s›k› ﬂekilde kelepçelenmelidir.
1 Altivar 71

1

2 Kontrol cihaz›yla birlikte gelen sac levha topraklanm›ﬂ plaka
3 Kumanda EMC plakas›n›n montaj› için delikler

8
9
10

2
3

4 Motor ba¤lant›s› için ekranl› kablo

4
5

5 Frenleme direnci ba¤lant›s› için ekranl› kablo
(kullan›l›yorsa)
6 Röle kontak ç›k›ﬂ› için ekrans›z kablolar
7 Güç Kald›rma güvenlik fonksiyonu giriﬂini ba¤lamak için
ekranl› kablolar
8 Metal kelepçeler

11

9 Koruyucu topra¤a ba¤lant›

12

6

13

7

10 Ekrans›z güç kayna¤› kabloleri veya kablo
11 Kumanda EMC plakas›, 2 numaral› topraklanm›ﬂ plakaya
tak›lacakt›r
12 Kumanda sinyali kablolar›n› ba¤lamak için ekranl› kablolar.
Birden fazla iletken gerektiren uygulamalar için küçük
çapraz kesitli kablolar kullan›n (0,5 mm2 - AWG 20)
13 Enkoderi ba¤lamak için ekranl› kablolar

efesotomasyon.com
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Elektromanyetik uyumluluk, kablolama
Montaj úemasÕ
ATV71H D18M3X - D45M3X ve ATV71H D22N4 - D75N4
4, 5, 6, 7 ve 8 kablo ekranlar›n› mümkün oldu¤unca kontrol cihaz›na yak›n bir yere ba¤lay›n ve topraklay›n:
• Ekran› ç›kart›n
• Bunlar› ba¤lamak için ekranlar›n ç›kart›ld›¤› yerlerde metal kablo kelepçeleri kullan›n
• Do¤ru konta¤› sa¤lamak için ekran, metal plakaya yeterince s›k› ﬂekilde kelepçelenmelidir.

1
10
11

1 Altivar 71
2 Kontrol cihaz›yla birlikte gelen sac levha topraklanm›ﬂ
plaka

2
3
4
5

3 Metal kelepçeler
4 Motor ba¤lant›s› için ekranl› kablo
5 Frenleme direnci ba¤lant›s› için ekranl› kablo
( kullan›l›yorsa)
6 Kumanda sinyali kablolar›n› ba¤lamak için ekranl›
kablolar. Birden fazla iletken gerektiren uygulamalar
için küçük çapraz kesitli kablolar kullan›n
(0,5 mm2 - AWG 20)
7 Güç Kald›rma güvenlik fonksiyonu giriﬂini ba¤lamak
için ekranl› kablolar
8 Enkoderi ba¤lamak için ekranl› kablolar

6
7
8

9 Röle kontak ç›k›ﬂ› için ekrans›z kablolar
10 Koruyucu topra¤a ba¤lant›
11 Ekrans›z güç kayna¤› kabloleri veya kablo

9

12
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Kurulum - Ön tavsiyeler
Kontrol cihaz› fabrika ayarlar› (fabrika konfigürasyonu)
Altivar 71, en s›k kullan›lan çal›ﬂma koﬂullar› için fabrika ayarl›d›r:
• Makro konfigürasyon: Yolverme/Durdurma
• Motor frekans›: 50 Hz
• Sensörsüz ak› vektör kontrolüne sahip sabit tork uygulamas›
• Yavaﬂlama rampas›nda normal durdurma modu
• Bir hata durumunda durdurma modu: serbest duruﬂ
• Lineer h›zlanma ve yavaﬂlama rampalar›: 3 saniye
• Düﬂük h›z: 0 Hz
• Yüksek h›z: 50 Hz
• Motor termik ak›m› = nominal kontrol cihaz› ak›m›
• Enjeksiyonlu duruﬂ fren ak›m› = 0,7 x nominal kontrol cihaz› ak›m›, 0,5 saniye için
• Hata sonras›nda otomatik yolverme yok
• Kontrol cihaz› de¤erine ba¤l› olarak 2,5 kHz veya 4 kHz anahtarlama frekans›.
• Lojik giriﬂler:
- LI1: ‹leri, LI2: ters (2 çal›ﬂma yönü), geçiﬂ s›ras›nda 2 kablolu kumanda
- LI3, LI4, LI5, LI6: devre d›ﬂ› (atanmam›ﬂ)
• Analog giriﬂler:
- AI1: H›z referans› 0 +/-10 V
- AI2: 0-20 mA devre d›ﬂ› (atanmam›ﬂt›r)
• Röle R1: Kontak, bir hata (veya kapal› olma) durumunda aç›l›r
• Röle R2: devre d›ﬂ› (atanmam›ﬂ)
• Analog ç›k›ﬂ AO1: 0-20 mA devre d›ﬂ› (atanmam›ﬂt›r)
Yukar›daki de¤erlerin uygulama ile uyumlu olmas› durumunda, kontrol cihaz› ayarlar de¤iﬂtirilmeden de
kullan›labilir.

Seçenek kart› fabrika ayarlar›
Seçenek kart› giriﬂ/ç›k›ﬂlar› fabrika ayarl› de¤ildir.

Hat kontaktörü üzerinden güç anahtarlama
D‹KKAT
• Kontaktörü s›k s›k çal›ﬂt›rmaktan kaç›n›n (filtre kondansatörleri erken y›pran›rlar).
• Döngü süresinin < 60 sn olmas› durumunda ön ﬂarj direncinde hasar oluﬂabilir.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

Yolverme
Önemli:
• Fabrika ayarlar› modunda, motor sadece "ileri", "geri" ve "DC enjeksiyonlu durma" komutlar› resetlendi¤inde güç
alabilir:
- Aç›l›ﬂ veya manüel hata resetlemesi veya durdurma komutunda.
Resetlenmemiﬂlerse, kontrol cihaz› "nSt" görüntüleyecektir ama baﬂlat›lmayacakt›r.

Düﬂük güçlü bir motor veya motorsuz test,
motorlar paralel
Kontrol cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a bak›n.

efesotomasyon.com
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Kontrol paneli
Kontrol paneli düﬂük güçlü kontrol cihazlar› için opsiyonelken yüksek güçlü kontrol cihazlar›nda standartt›r (bkz.
katalog). ‹ste¤e ba¤l› kablo ve aksesuarlar (bkz. katalog) kullan›larak grafikli ekran terminalinin ba¤lant›s› uzaktan
(örne¤in muhafaza kapa¤›ndan) kesilebilir veya ba¤lanabilir

Panelin aç›klamas›

1 Grafik ekran

2 Fonksiyon tuﬂlar›
F1, F2, F3, F4

7 ESC tuﬂu:
Bir önceki seçime dönmek
için bir de¤er,
parametre veya
menüyü iptal eder

3 STOP/RESET
(DURDUR/RESETLE)
butonu
4 RUN (ÇALIﬁTIR) butonu

6 Motorun dönme yönünü
de¤iﬂtirme butonu

5 Gezinme butonu:
• Bas›n (ENT):
- Geçerli de¤eri saklamak için
- Seçili menü veya parametreyi girmek için
CW/CCW
- Bir de¤eri art›rmak veya azaltmak için
(sola/sa¤a)
- Sonraki veya önceki sat›ra gitmek için
döndürün:
- Terminal üzerinden kumanda aktif hale
getirilmiﬂse referans› art›rmak veya azaltmak
için.

Not: Terminal üzerinden kumanda aktif hale getirildiyse kontrol cihaz›n› do¤rudan kumanda etmek için 3, 4, 5 ve
6 butonlar› kullan›labilir.

Kontrol cihaz› durum kodlar›:
-
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ACC: H›zlanma süresi
CLI: Ak›m s›n›r›
CTL: Giriﬂ faz› kayb›nda kontrollü durdurma
DCB: DC enjeksiyonlu frenleme
DEC: Yavaﬂlama süresi
FLU: Motor ak›lama
FST: H›zl› duruﬂ
NLP: Hat gücü yok (L1, L2, L3'de hat beslemesi yok)
NST: Serbest duruﬂ atamas›
OBR: Otomatik uyarlamal› yavaﬂlama
PRA: Güç Kald›rma fonksiyonu aktif (kontrol cihaz› kilitli)
RDY: Kontrol cihaz› haz›r
SOC: Kontrollü ç›k›ﬂ kesmesi çal›ﬂ›yor
TUN: Otomatik hassas ayar iﬂlemi devam etmektedir
USA: Düﬂük gerilim alarm›

efesotomasyon.com

Kontrol cihaz›na ilk kez güç verildi¤inde kullan›c›ya otomatik olarak [1. SÜRÜCÜ MENÜSÜ] menüsünde kadar tüm
menülerde k›lavuzluk yap›lacakt›r.
[1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] alt menüsündeki parametreler konfigüre edilmeli ve otomatik ayar baﬂlat›lmadan
önce gerçekleﬂtirilmelidir.
Bu bölümde sadece [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] menüsü anlat›lmaktad›r. Di¤er menüler hakk›nda bilgi
için, kontrol cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a bak›n.

ATV71HU22N4

Aç›l›ﬂ sonras›nda 3 saniye boyunca ekran görünümü

2,2 kW/3 HP 380/480 V
Konfig. n˚1

E 3 saniye
Term

RDY

+0,00Hz

0,0A

5 LANGUAGE
English

3 saniye sonra otomatik olarak [5 D‹L SEÇ‹M‹] menüsüne
geçiﬂ yap›l›r.
Dili seçin ve ENT'a bas›n.

Français
Deutsch
Español
Italiano
<<

>>

Quick

Chinese

E ENT
Term

RDY

+0,00Hz

0,0A

2 ACCESS LEVEL
Basic
Standard

[2 KULLANICI SEV‹YES‹] menüsüne geçer

Advanced
Expert
<<

>>

Quick

E ENT
RDY

Term

+0,00Hz

0,0A

1 DRIVE MENU
1.1 SIMPLY START
1.2. MONITORING

[1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ] menüsüne geçer

1.3. SETTINGS
1.4. MOTOR CONTROL
1.5. INPUTS / OUTPUTS CFG
Code

<<

>>

Quick

E ESC
RDY

Term

+0,00Hz

0,0A

MAIN MENU
1 DRIVE MENU
2 CONTROL ACCESS

[ANA MENÜ] menüsüne dönmek için ESC tuﬂun bas›n

3 OPEN / SAVE AS
4 PASSWORD
5 LANGUAGE
Code

Quick

efesotomasyon.com
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Entegre ekran terminali
Düﬂük güçlü Altivar 71 kontrol cihazlar›nda (bkz. katalog) 7 bölmeli, 4 basamakl› ekrana sahip bir dahili ekran
terminali bulunmaktad›r. Önceki sayfalarda anlat›lan grafikli ekran terminali de bu kontrol cihazlar›na ba¤lanabilir.

Ekran ve tuﬂlar›n iﬂlevleri

• Bir menü veya
parametreden ç›kar veya
görüntülenen de¤eri iptal
ederek haf›zadaki önceki
de¤ere geri döner

• Önceki menü veya
parametreye geri
döner veya
görüntülenen de¤eri
art›r›r
• Sonraki menü veya
parametreye gider
veya görüntülenen
de¤eri azalt›r

•

Not:

•

• Menü veya parametreye
girer veya görüntülenen
parametre veya de¤eri
kaydeder

veya

tuﬂlar›na bas›ld›¤›nda seçim kaydedilmez.

Veriler aras›nda h›zl› ﬂekilde gezinmek için
(>2 sn).

veya

tuﬂlar›na bas›n ve bas›l› tutun

Görüntülenen seçimi kaydedip depolamak için: ENT
Bir de¤er depoland›¤›nda ekran yan›p söner.
Normal ekran, hata ve baﬂlatma yok:
- 43.0: SUP menüsünde seçilmiﬂ parametrenin
görüntülenmesi (varsay›lan seçim: motor
frekans›)
- CLI: Ak›m s›n›r›
- CtL: Giriﬂ faz› kayb›nda kumandal› durdurma
- dCb: DC enjeksiyonl› frenleme çal›ﬂ›yor
- FLU: Motor ak›lama çal›ﬂ›yor
- FSt: H›zl› duruﬂ atamas›
- nLP: Hat gücü yok (L1, L2, L3'de hat beslemesi
yok)

- nSt: Serbest duruﬂ atamas›
- Obr: Otomatik uyarlamal› yavaﬂlama
- PrA: Güç Kald›rma fonksiyonu aktif (kontrol cihaz›
kilitli)
- rdY: Kontrol cihaz› haz›r
- SOC: Kontrollü ç›k›ﬂ kesmesi çal›ﬂ›yor
- tUn: Otomatik tan›ma
- USA: Düﬂük gerilim alarm›

Hata oldu¤unu bildirmek için ekran yan›p söner.

Menülere eriﬂim
Aç›l›ﬂ

XXX

Kontrol cihaz› durumunu

ENT
ENT
ESC

SIMPLY START

Menüler

SIMESC

ENT
ESC

H›zl› baﬂlatma için basitleﬂtirilmiﬂ
menü
Kontrol cihaz›yla
birlikte gelen CD-ROM'a bak›n.

ESC

Menü ve alt menülerin kodlar› birbirlerinden menü yanlar›ndaki tire ile ayr›l›r.
Örnekler: SIM- menüsü, ACC parametresi.
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[1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM-) menüsü
[1.1-HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM-) menüsü h›zl› baﬂlatma için kullan›labilir; bu da, birçok uygulama için yeterlidir.
Not: [1.1 HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM-) menüsü parametreleri, sonrakiler öncekilere ba¤›ml›
oldu¤undan göründükleri s›rada girilmelidirler.
Örne¤in, [2/3 kablolu kumanda] (tCC), tüm di¤er parametrelerden önce konfigüre edilmelidir.

Makro konfigürasyon
Makro konfigürasyonu, belirli bir uygulama alan› için fonksiyonlar›n konfigürasyonunu h›zland›rma araçlar› sa¤lar.
Bir makro konfigürasyonun seçilmesi durumunda bu makro konfigürasyonun G/Ç'si atan›r.
Giriﬂ /
ç›k›ﬂ
AI1

(Yolverme/
Durdurma)
(Ref. 1
kanal)

(Malzeme
Taﬂ›ma)
(Ref. 1 kanal)

(Genel
Kullan›m)
(Ref. 1 kanal)

(Kald›rma)

(PID Regülatörü)

(Ref. 1 kanal)

(Ref. 1 kanal)
(PID referans›)

AI2
AO1
R1

(Hay›r)
(Motor frek.)
(Kontrol
cihaz›
hatas›)
(Hay›r)

(ref. 2 toplu)
(Motor frek.)
(Kontrol cihaz›
hatas›)

(ref. 2 toplu)
(Motor frek.)
(Kontrol cihaz›
hatas›)

(Hay›r)
(Motor frek.)
(Kontrol cihaz›
hatas›)

(Ref. 1 kanal)
(Ref. 1 kanal)
bara üzerinden)
(PID geri besleme) (Hay›r)
(Motor frek.)
(Motor frek.)
(Kontrol cihaz›
(Kontrol cihaz›
hatas›)
hatas›)

(Hay›r)

(Hay›r)

(Hay›r)

(Hay›r)

(‹leri)

(‹leri)

(Frn
kumandas›)
(‹leri)

(Hay›r)

(‹leri)

(‹leri)

(‹leri)

(‹leri)

(Geri)

(Geri)

(Geri)

(Geri)

(Geri)

(Geri)

(Geri)

(Hay›r)

(2 ön ayarl› h›z)

[Jog]

(Hata reseti)

(PID dahili reset)

(Ref. 2
anahtarlama)
(Hata reseti)

(Tork/h›z
anahtarlama)
(Hata reseti)

R2
LI1
(2 kablolu)
LI2
(2 kablolu)
LI3
(2 kablolu)
LI4
(2 kablolu)
LI5
(2 kablolu)
LI6
(2 kablolu)
LI1
(3 kablolu)
LI2
(3 kablolu)
LI3
(3 kablolu)
LI4
(3 kablolu)
LI5
(3 kablolu)
LI6
(3 kablolu)

(Hay›r)

(4 ön ayarl› h›z)

(Hata reseti)

(Harici hata)

(Hay›r)

(8 ön ayarl› h›z)

(Tork s›n›r›)

(Hay›r)

(Hay›r)

(Hata reseti)

(Hay›r)

(Hay›r)

(PID 2 ön ayarl›
ref.)
(PID 4 ön ayarl›
ref.)
(Hay›r)

Duruﬂ

Duruﬂ

Duruﬂ

Duruﬂ

(‹leri)

(‹leri)

(‹leri)

(Hay›r)

(Geri)

(Geri)

(Hay›r)

(2 ön ayarl› h›z)

(Hay›r)
(Hay›r)

(A¤ Kontrolü)

[Mast./slave]
(Ref. 1 kanal)
(Tork ref. 1)
(‹ﬂaret torku)
(Kontrol cihaz›
hatas›)

(Hay›r)

(Hay›r)

(Hay›r)

(Hay›r)

Duruﬂ

Duruﬂ

Duruﬂ

(‹leri)

(‹leri)

(‹leri)

(‹leri)

(Geri)

(Geri)

(Geri)

(Geri)

[Jog]

(Hata reseti)

(PID dahili reset)

(4 ön ayarl› h›z)

(Hata reseti)

(Harici hata)

(Tork/h›z
anahtarlama)
(Hata reseti)

(8 ön ayarl› h›z)

(Tork s›n›r›)

(Hay›r)

(PID 2 ön ayarl›
ref.)
(PID 4 ön ayarl›
ref.)

(Ref. 2
anahtarlama)
(Hata reseti)
(Hay›r)

(Hay›r)

3 kablolu kumandada, LI1 giriﬂlerinin LI6 de¤iﬂtirme tuﬂlar›na atanmas›.
Not: Tüm G/Ç de¤iﬂtirilebilir, ayarlanabilir ve tekrar atanabilir. Kontrol cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a bak›n.

ln, Kurulum K›lavuzunda ve kontrol cihaz› isim plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.
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Code
tCC

Ad/Aç›klama

M

Fabrika ayar›
[2 wire] (2
kablolu) (2C)

[2/3 kablolu kumanda control]

v
v

2C
3C

Ayar aral›¤›:

[2 kablolu] (2C)
[3 kablolu] (3C)
2 kablolu kontrol: Giriﬂin aç›k
veya kapal› hali, çal›ﬂt›rma ve
durdurma iﬂlemlerini kontrol
eder.
3 kablolu kumanda (darbeli
kumanda): yolvermeyi
kumanda etmek için "ileri"
veya "geri" darbe, durdurmay›
kumanda etmek için
"durdurma" darbesi yeterlidir.

ATV 71
+24

LI1 LIx

ATV 71
+24 LI1 LI2 LIx

“Kaynak” kablolamana örnek:
LI1: ileri
LIx: ters

“Kaynak” kablolamana örnek:
LI1: durdurma
LI2: ileri
LIx: ters

UYARI
BEKLENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
[2/3 kablolu kumanda] (tCC) atanmas›ndaki herhangi bir de¤iﬂiklik grafikli ekran
terminalinde onaylanmal› ve dahili ekran terminalinde “ENT” tuﬂuna bas›l›p bas›l›
tutulmal›d›r (2 sn).
Aﬂa¤›daki fonksiyon fabrika ayarlar›na döndürülecektir: (2 kablolu tip) (tCt) sayfa 18 ve
lojik giriﬂler atanan tüm fonksiyonlar.
Özelleﬂtirildikten sonra seçili makro konfigürasyonu da resetlenecektir (özel ayarlar
silinecektir).
BU de¤iﬂikli¤in kullan›lan kablo ba¤lant› ﬂemas›yla uyumlu olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

CFG

M

v
v
v
v
v
v
v

StS
HdG
HSt
GEn
PId
nEt
MSL

(Yolverme/
Durdurma) (StS)

[Makro ayar›]
[Yolverme / Durdurma] (StS): Yolverme/Durdurma
[Malzeme taﬂ›ma] (HdG): Taﬂ›ma
[Kald›rma] (HSt): Kald›rma
[Genel kullan›m] (GEn): Genel kullan›m
[PID regülasyonu] (PId): PID düzenleme
[A¤ kontrolü] (nEt): ‹letiﬂim baras›
[Master / Slave] (MSL)

UYARI
BEKLENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
[Macro configuration] (Makro konfigürasyon) (CFG) üzerinde herhangi bir de¤iﬂiklik
grafikli ekran terminalinde onaylanmal› ve dahili ekran terminalinde “ENT” tuﬂuna bas›l›p
bas›l› tutulmal›d›r (2 sn).
Seçili makro konfigürasyonun kullan›lan kablo ba¤lant› ﬂemas›yla uyumlu olup olmad›¤›n›
kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

CCFG

üES
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M

[Özelleﬂtirilmiﬂ makro]

v

Salt okunabilir parametre, sadece en az bir makro konfigürasyon parametresi
de¤iﬂtirilmiﬂse görüntülenir.
[Evet] (YES)

efesotomasyon.com

Code
bFr

Ad/Aç›klama

M

IPL

M

üES

nPr

M

[50 Hz] (50): IEC
[60 Hz] (60): NEMA
Bu parametre aﬂa¤›daki parametrelerin ön ayarlar›n› de¤iﬂtirir: (Nominal motor
gerilimi) (UnS) aﬂa¤›da, (Yüksek H›z) (HSP) sayfa 20, [Nominal motor frekans›] (FrS)
ve [Maks. frekans] (tFr) aﬂa¤›da.
H›z kontrol cihaz›
de¤erlerine göre

[Giriﬂ faz› kayb›]

v
v

nO

Fabrika ayar›
[50 Hz] (50)

[Standart motor frekans›]

v
v

50
60

Ayar aral›¤›:

(Hay›r)(nO): Hata yoksay›ld›, kontrol cihaz›, tek fazl› bir besleme veya bara üzerinden
besleniyorsa kullan›l›r.
[Serbest Duruﬂ] (YES): Hata, serbest duruﬂlu.
Bir faz›n kaybolmas› durumunda kontrol cihaz› hata moduna geçer (Giriﬂ faz› kayb›)
(IPL) fakat 2 veya 3 faz›n kaybolmas› durumunda kontrol cihaz›, düﬂük gerilim
hatas›nda aç›lana kadar çal›ﬂmaya devam eder.
Bu parametreye sadece ATV71H037M3 - HU75M3 kontrol cihazlar› üzerindeki bu
menüden eriﬂilebilir (tek fazl› beslemeyle kullan›l›r).

[Nominal motor gücü]

H›z kontrol cihaz›
de¤erlerine göre

H›z kontrol cihaz›
de¤erlerine göre

H›z kontrol cihaz›
de¤erlerine göre

Kontrol cihaz›
de¤erine göre ve
[Standard
Mot.Freq]
(Standart mot.
frek.) (bFr)

‹sim plakas›nda yaz›l› olan nominal motor gücü.
UnS

M

[Nominal motor gerilimi]

‹sim plakas›nda yaz›l› olan nominal motor gerilimi.
ATV71pppM3: 100 – 240 V
ATV71pppN4: 200 – 480 V
nCr

M

[Nominal motor ak›m›]

0,25 - 1,5 In (1)

H›z kontrol cihaz›
de¤erlerine göre

10 – 500 Hz

50 Hz

‹sim plakas›nda yaz›l› olan nominal motor ak›m›.
FrS

nSP

tFr

M

[Nominal motor frekans›]

‹sim plakas›nda yaz›l› olan nominal motor ak›m›.
Fabrika ayar› 50 Hz'dir, e¤er [Standart motor frekans›] (bFr) 60 Hz olarak ayarl›ysa 60 Hz olarak
ayarlay›n.
H›z kontrol cihaz›
0 - 60000 d/dak
[Nominal motor devri]
de¤erlerine göre
‹sim plakas›nda yaz›l› olan nominal motor devri.
Dahili ekran terminalinde 0 - 9999 d/dak sonra 10.00 - 60.00 bin d/dak.
‹sim plakas›nda, nominal devir yerine HZ cinsi veya % olarak senkron devir ve kayma verilmiﬂse,
nominal devri aﬂa¤›daki ﬂekilde hesaplay›n.
100 - yüzde cinsinden kayma
• Nominal devir = Senkronize devir x
100
veya
50 - Hz cinsinden kayma
• Nominal devir = Senkronize devir x
(50 Hz motorlar)
50
veya
60
Hz
cinsindan
kayma
• Nominal devir = Senkronize devir x
(60 Hz motorlar)
60

M

M

[Maks. frekans]

10 – 1000 Hz

60 Hz

Fabrika ayar› 60 Hz'dir, e¤er [Standart motor frekans›] (bFr) 60 Hz olarak ayarl›ysa 72 Hz olarak
ayarlay›n.
Maksimum de¤er aﬂa¤›daki koﬂullar taraf›ndan s›n›rland›r›lm›ﬂt›r:
• [Nominal motor frekans›] de¤erinin 10 kat›ndan fazla olmamal›d›r. (FrS)
• Kontrol cihaz›n›n de¤eri ATV71HD37'den (500 Hz - 1000 Hz aras› de¤erler sadece 37 kW ile
s›n›rl› güçler için geçerlidir) daha yüksekse 500 Hz'i tutmamelidir.
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Kod
tUn

Fabrika ayar›

Ad/Aç›klama

M

v
v
v

nO
üES
dOnE

(Hay›r) (nO)

[Otomatik ayar]

(Hay›r) (nO) Otomatik hassas ayar gerçekleﬂtirilmedi.
(Evet) (YES) : Otomatik hassas ayar mümkün olan en k›sa sürede gerçekleﬂtirildi ve
sonra parametre otomatik olarak (Gerçekleﬂtirildi) moduna geçer.
(Gerçekleﬂtirildi) (dOnE): Bu de¤erler kullan›ld›¤›nda, otomatik hassas ayar›n en son
yap›ld›¤› zaman verilir.
Dikkat :
Otomatik hassas ayar yap›lamamas› durumunda, kontrol cihaz› (Hay›r)(nO)
görüntüler.
Not: Otomatik ayar s›ras›nda motor nominal ak›mda çal›ﬂ›r.

tUS

M

v
v
v
v
v

tAb
PEnd
PrOG
FAIL
dOnE

PHr

M

(sadece bilgi amaçl›d›r, de¤iﬂtirilemez)
[Not done] (Gerçekleﬂtirilmedi) (tAb): Motoru kontrol etmek için varsay›lan stator
direnç de¤eri kullan›l›r.
[Pending] (Beklemede) (PEnd): Otomatik hassas ayar talep edilmiﬂ ancak henüz
yap›lmam›ﬂt›r.
[In Progress] (‹lerliyor) (PrOG): Otomatik hassas ayar iﬂlemi devam etmektedir.
[Failed] (Baﬂar›s›z) (FAIL): Otomatik hassas ayar iﬂlemi baﬂar›s›z olmuﬂtur.
[Done] (Gerçekleﬂtirildi) (dOnE): Otomatik hassas ayar fonksiyonu ile ölçülen stator
direnci, motoru kontrol etmek için kullan›l›r.
[ABC]

[Ç›k›ﬂ motor yönü]

v
v

AbC
ACb

(Gerçekleﬂtirilmedi) (tAb)

[Otomatik ayar durumu]

[ABC] : ‹leri.
[ACB] : Geri.
Bu parametre, kablolaman› de¤iﬂtirmeden motor dönme yönünü ters çevirmek için kullan›labilir.

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler
Kod
ItH

Fabrika ayar›

Ad/Aç›klama

M

[Motor termik ak›m›]

0,2 - 1,5 In (1)

H›z kontrol cihaz›
de¤erlerine göre

‹sim plakas›nda belirtilen nominal ak›ma ayarlanacak olan motor termik koruma ak›m›.

ACC

M

[H›zlanma süresi]

0,1 – 999,9 s

3,0 s

0'dan (Nominal mot. frek) de¤erine h›zlanma süresi (FrS) (sayfa 19). Bu de¤erin,
tahrik edilen ataletle uyumlu oldu¤undan emin olun.
dEC

M

[Yavaﬂlama süresi]

0,1 – 999,9 s

3,0 s

(Nominal mot. frek) de¤erinden 0'a yavaﬂlama süresi (FrS) (sayfa 19) - 0. Bu de¤erin,
tahrik edilen ataletle uyumlu oldu¤undan emin olun.
LSP

M

[Düﬂük h›z]

0

Motor frekans› minimum referansta, 0 ve (Yüksek h›z) (HSP) de¤eri aras›nda ayarlanabilir.

HSP

M

[Yüksek h›z]

50 Hz

Motor frekans› maksimum referansta, [Düﬂük h›z] (LSP) ve [Maks. frekans] (tFr) aras›nda bir
de¤ere ayarlanabilir. [Standart motor frekans›] (bFr) de¤eri = [60 Hz] (60) ise fabrika ayar› 60 Hz
olarak de¤iﬂir.

(1) ln, Kurulum K›lavuzunda ve kontrol cihaz› isim plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Kontrol paneli ile birlikte:
RDY

RDY

Term +0,00Hz
MAIN MENU
1 DRIVE MENU
2 ACCESS LEVEL
3 OPEN / SAVE AS
4 PASSWORD
5 LANGUAGE
Code
6 MONITORING CONFIG.
7 DISPLAY CONFIG.

0A

ENT

Quick

Term
+0,00
0A
Hz
1 DRIVE MENU
1.1 SIMPLY START
1.2 MONITORING
1.3 SETTINGS
1.4 MOTOR CONTROL
1.5 INPUTS / OUTPUTS CFG
Code
<<
>>
Quick
1.6 COMMAND
1.7 APPLICATION FUNCT.
1.8 FAULT MANAGEMENT
1.9 COMMUNICATION
1.10 DIAGNOSTICS
1.11 IDENTIFICATION
1.12 FACTORY SETTINGS
1.13 USER MENU
1.14 PROGRAMMABLE CARD

Dahili ekran terminali ile birlikte:
Aç›l›ﬂ

XXX

Kontrol cihaz› durumunu gösterir

ENT

ESC

SIM

ESC

CtL
ENT

ESC

APPLICATION FUNCT.

FUn
ESC
ESC

FLt

ESC

LAC

21

RUN

ENT

Term
+50,00Hz 80A
1.7 APPLICATION FUNCT.
REFERENCE SWITCH.
REF. OPERATIONS
RAMP
STOP CONFIGURATION
AUTO DC INJECTION
Code
<<
>>
Quick

Fonksiyonlar›n özeti:
Kod

Ad

Sayfa

rEF-

[REF. ANAHTARLAMA]

27

OAI-

[REF. ‹ﬁLEMLER‹]

28

rPt-

[RAMPA]

29

Stt-

[DURUﬁ AYARLARI]

32

AdC-

[OTO DC ENJEKS‹YONU]

34

JOG-

[JOG]

36

PSS-

[ÖN AYARLI HIZLAR]

38

UPd-

[+/-H›z] (h›z)

41

SrE-

[REF. C‹VARINDA +/- HIZ]

43

SPM-

[REFERANS KORUMA]

44

FLI-

[LOJ‹K G‹R‹ﬁLE AKILAMA]

45

LSt-

[N‹HAYET ﬁALTERLER‹]

47

bLC-

[FREN LOJ‹K KONTROLÜ]

52

ELM-

[HAR‹C‹ A⁄IRLIK ÖLÇÜMÜ]

58

HSH-

[YÜKSEK HIZLI KALDIRMA]

62

PId-

[PID REGÜLASYONU]

67

Pr1-

[ÖNAYAR PID REFERANSI]

70

tOr-

[MOMENT KONTROLÜ]

72

tOL-

[MOMENT SINIRLAMASI]

75

CLI-

[2. AKIM SINIRI]

76

LLC-

[G‹R‹ﬁ KONTAKTÖR KONTROLÜ]

78

OCC-

[ÇIKIﬁ KONTAKTÖR KOMUTU]

80

LPO-

[SENSÖRLE KONUMLAMA]

83

MLP-

[PARAMETRE SET ANAHTARI]

85

MMC-

[ÇOKLU MOTOR / AYAR AÇ]

89

tnL-

[LOJ‹K G‹R‹ﬁ ‹LE OTO TANIMA]

89

trO-

[TRAVERSE KONTROL]

95

rFt-

[ASANSÖR KURTARMA]

97

dCO-

[DC BARA BESLEMES‹] -

98
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Uygulama fonksiyonlar› menü parametreleri (FUn-) yaln›zca kontrol cihaz› durduruldu¤unda ve çal›ﬂt›r komutu yokken de¤iﬂtirilebilir. Ancak
kod kolonunda r sembölü olan parametreler istisnad›r, bunlar kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken ya da durduruldu¤unda da de¤iﬂtirilebilirler.

Not: Fonksiyonlar›n uyumlulu¤u
Uygulama fonksiyonlar› seçimi, G/Ç say›s›yla ya da baz› fonksiyonlar›n birbirleriyle uyumlu olmamas› nedeniyle s›n›rlanabilir.
Aﬂa¤›daki tabloda yer verilmeyen fonksiyonlar tam olarak uyumludur.
E¤er fonksiyonlar aras›nda uyumsuzluk söz konusu ise, ilk konfigüre edilen fonksiyon di¤erinin konfigüre edilmesini engelleyecektir.

‹leriki sayfalardaki her bir fonksiyon, giriﬂ veya ç›k›ﬂlar›n bir tanesine atanabilir.
Tek bir giriﬂ ayn› anda birden fazla fonksiyonu çal›ﬂt›rabilir (örne¤in ters ve 2. rampa) Bu nedenle kullan›c› bu fonksiyonlar›n ayn› anda
kullan›labilirli¤ini sa¤lamal›d›r. [‹leri seviye] (AdU) ve [Uzman seviye] (EPr) seviyelerinde birden fazla yaln›zca bir giriﬂ atanabilir.

Kullan›c›, bir kumanda, referans ya da fonksiyonu bir giriﬂ ya da ç›k›ﬂa atamadan önce, söz konusu giriﬂ ya da ç›k›ﬂ›n halihaz›rda atanm›ﬂ
olmad›¤›ndan ve bir baﬂka giriﬂ ya da ç›k›ﬂ›n uyumsuz ya da istenmeyen bir fonksiyona atanm›ﬂ olmad›¤›ndan emin olmal›d›r.
Kontrol cihaz› fabrika ayarlar› ya da makro konfigürasyonlar, di¤er fonksiyonlar›n atanabilmelerini engelleyebilecek fonksiyonlar› otomatik
olarak konfigüre ederler.
Bir baﬂka konfigürasyonu yapabilmek için, bir ya da daha çok fonksiyonun konfigürasyonunu kald›rmak gerekebilir. Aﬂa¤›daki uyumluluk
tablosunu kontrol edin.
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Ön ayarl› h›zlar (sayfa 38)

X

PID regülatörü (sayfa 67)

p(4)

X

p

p

X

p

p

p
p

p

Fren lojik kontrol (sayfa 52)

p
p

p

Döner yükü yakalama (sayfa 199)

p

DC enjeksiyonlu duruﬂ (sayfa 32)

p

X
p

p

Yüksek h›zl› kald›rma (sayfa 62)

p

p

p

p(1) p(1)

p(1) p(1) p(1) p(1)

Yük paylaﬂ›m›

p

Sensörlerle konumland›rma (sayfa 83)

p

p

p(1)

Senkron motor

p

p

p

p(1)

A

p

A
X
p

p

p(1)

p(1)

p
p
p

p

p
p

p(1)
p

(1) Moment kontrol ve bu fonksiyonlar, yaln›zca moment kontrol modu aktifken uyumludur.
(2) Aktive olmak için öncelik, bu iki durdurma modundan ilkine verilir.
(3) Referans kanal› Fr2 ile özel uygulamalar› hariç tutarak.
(4) Yaln›zca çarpan referans› PID regülatörüyle uyumsuzdur.
Uyumlu fonksiyonlar

p

p(1)

p

Senkron motor

p(1)

p

p

p(2)

Serbest duruﬂ (sayfa 32)

p

p

p

p(2)

referans civar›nda +/- h›z (sayfa 43)

p

p(1)

H›zl› duruﬂ (sayfa 32)

N/A

Öncelikli fonksiyonlar (ayn› anda aktive olamayacak fonksiyonlar):
Okla iﬂaretlenmiﬂ fonksiyon di¤erine göre önceliklidir.

Durdurma fonksiyonlar› çal›ﬂt›r komutlar›na göre önceliklidir.
Lojik kumanda üzerinden h›z referanslar› analog referanslara göre önceliklidir.
Not: Bu uyumluluk tablosu, kontrol paneli tuﬂlar›yla atanabilen komutlar› etkilemez.
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p

p(1)

A
p
p

Traverse kontrol (sayfa 95)

Uyumsuz fonksiyonlar

Sensorlerle konumland›rma (sayfa 83)

Moment kontrol (sayfa 72)

p

Yük paylaﬂ›m›

Yüksek h›zl› kald›rma (sayfa 62)

referans etraf›nda +/- h›z (sayfa 43)

p

H›zl› duruﬂ (sayfa 32)

p(1)

Serbest duruﬂ (sayfa 32)

p(1)

p

p

Nihayet ﬂalterleri yönetimi (sayfa 47)

Moment kontrol (sayfa 72)

DC enjeksiyonlu duruﬂ (sayfa 32)

Döner yükü yakalama (sayfa 199)

Fren lojik kontrolü (sayfa 52)

Traverse kontrol (sayfa 95)

A
p

p(4)

+/- h›z (3) (sayfa 41)

JOG iﬂlemler (sayfa 36)

JOG iﬂlemler (sayfa 36)

A

Ref. iﬂlemler (sayfa 28)

PID regülatörü (sayfa 67)

Nihayet ﬂalterleri yönetimi (sayfa 47)

ön ayarl› h›zlar (sayfa 38)

+/- h›z (3) (sayfa 41)

Ref. iﬂlemler (sayfa 28)

Uyumluluk tablosu
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Uyumsuz fonksiyonlar
ﬁu fonksiyonlar, aﬂa¤›da aç›klana durumlarda eriﬂilemez olacak ya da devre d›ﬂ› kalacakt›r

Otomatik tekrar yolverme
Bunun mümkün oldu¤u tek kontrol tipi [2/3 kablolu kumanda] (tCC) = [2 kablolu] (2C) ve [2 kablolu tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) ya da [‹leri
öncelik] (PFO).

Döner yükü yakalama
Bunun mümkün oldu¤u tek kontrol tipi (2/3 kablolu kontrol) (tCC) = (2 kablolu) (2C) ve (2 kablolu tip) (tCt) = [Seviye] (LEL) ya da [‹leri öncelik]
(PFO).
Otomatik enjeksiyon durursa bu fonksiyon kilitlenir [Otomatik DC enjeksiyon] (AdC) = [Sürekli] (Ct). Bkz. sayfa 34.
SUP- izleme menüsü uyumluluklar›n› kontrol etmek amac›yla, her bir giriﬂe atanm›ﬂ fonksiyonlar›n görülebilmesi için kullan›labilir.

Bir fonksiyon atand›¤›nda, aﬂa¤›daki örnekte gösterildi¤i biçimde bir

kontrol panelinde belirir:

RDY

Term +0,00Hz
0A
1.7 APPLICATION FUNCT.
REFERENCE SWITCH.
REF. OPERATG/ÇNS
RAMP
STOP CONFIGURATG/ÇN
AUTO DC INJECTG/ÇN
Code
<<
>>
Quick
JOG

E¤er halihaz›rda atanm›ﬂ bulunan bir baﬂka fonksiyonla uyumsuz bir fonksiyonu atamaya çal›ﬂ›rsan›z, bir uyar› mesaj›
belirecektir:
kontrol paneli ile birlikte:
RDY

Term +0,00Hz
0A
INCOMPATIBILITY
The functG/Çn can't be assigned
because an incompatible
functG/Çn is already selected. See
programming book.
ENT or ESC to continue

Dahili ekran terminali ile birlikte:
COMP yanar.
ENT ya da ESC'e bas›lana kadarC

Bir lojik giriﬂ, analog giriﬂ, referans kanal› ya da bit de¤erini bir fonksiyona atarken, YARDIM butonuna bast›¤›n›zda
sözkonusu giriﬂ, bit de¤eri ya da kanal taraf›ndan halihaz›rda aktive edilmiﬂ olabilecek fonksiyonlar görüntülenecektir.

efesotomasyon.com
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Halihaz›rda atanm›ﬂ olan bir lojik giriﬂ, analog giriﬂ, referans kanal› ya da bit de¤eri bir
baﬂka fonksiyona atand›¤›nda, aﬂa¤›daki ekran belirir:
kontrol paneli ile birlikte:

RUN

+50,00Hz 1250A +50,00Hz
WARNING - ASSIGNED TO
Reference switch. 2

ENT->Continue

ESC->Cancel

E¤er eriﬂim seviyesi bu atamaya izin veriyorsa, ENT'e basmak atamay› onaylar.
E¤er eriﬂim seviyesi atamaya izin vermiyorsa, ENT'e basmak aﬂa¤›daki ﬂekilde sonuçlan›r.

RUN

+50,00Hz 1250A +50,00Hz
ASSIGNMENT FORBIDDEN
Un-assign the present
functions, or select
Advanced access level

Dahili ekran terminali ile birlikte:
Halihaz›rda atanm›ﬂ olan ilk fonksiyonun kodu, yan›p sönerek görüntülenir.
E¤er eriﬂim seviyesi bu atamaya izin veriyorsa, ENT'e basmak atamay› onaylar.
E¤er eriﬂim seviyesi bu yeni atamaya izin vermiyorsa, ENT'e basman›n hiçbir etkisi olmaz ve mesaj yan›p sönmeye devam eder. Ç›kmak,
yaln›zca ESC'e basarak mümkündür.

25

efesotomasyon.com

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Toplama giriﬂi/Ç›karma giriﬂi/Çarpan
Fr1 ya da Fr1b
SA2
SA3
dA2

A

dA3
MA2
MA3
A = (Fr1 ya da Fr1b + SA2 + SA3 - dA2 - dA3) x MA2 x MA3
•
•
•
•

E¤er SA2, SA3, dA2, dA3 atanmam›ﬂsa, 0 olarak ayarlan›rlar.
E¤er MA2, MA3 atanmam›ﬂsa, 1 olarak ayarlan›rlar.
A, minimum LSP parametreleri ve maksimum HSP parametreleriyle s›n›rl›d›r.
Çarpma için, MA2 ya da MA3'deki sinyal % olarak yorumlan›r; %100 ilgili giriﬂin maksimum de¤erine karﬂ›l›k gelir. E¤er MA2 ya da MA3
iletiﬂim baras› ya da grefik ekran terminali üzerinden gönderilirse, bir MFr çarpma de¤iﬂkeni
bara ya da kontrol paneli üzerinden gönderilmelidir.
• Negatif sonuç durumunda, iﬂletme yönünün ters dönmesi engellenebilir.

efesotomasyon.com

26

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Kod

Ad/Aç›klama

b

rEFrCb
Fr1
Fr1b
LI1
-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[REF. ANAHTARLAMA]
M [Ref 1B anahtarlama]
v [ch1 aktif] (Fr1): Anahtarlama yok, [Ref.1 kanal›] (Fr1) aktif
v [ch1B aktif] (Fr1b): Anahtarlama yok, [Ref.1B kanal›] (Fr1b) aktif

[ch1 aktif] (Fr1)

v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n›z. (CDOO - CD14 hariç).
• Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'daysa, [Ref.1 kanal›] (Fr1) aktiftir (bkz. sayfa 113).
• Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse, [Ref.1B kanal›] (Fr1b) aktiftir.
[Ref 1B anahtarlama] (rCb) de¤iﬂir [ch1 aktif] (Fr1) e¤er [Profil] (CHCF) = [Not separ.] (SIM) ile [Ref.1 kanal]
(Fr1) terminaller üzerinden atanm›ﬂsa (analog giriﬂler, enkoder, darbe giriﬂi).

Fr1b
nO
AI1
AI2
AI3
AI4
LCC
Mdb
CAn
nEt
APP
PI
PG

[No] (nO)

M [Ref. kanal› 1B]
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

[No] (nO): Atanmam›ﬂ
[AI1] (AI1): Analog giriﬂ
[AI2] (AI2): Analog giriﬂ
[AI3] (AI3): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[AI4] (AI4): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[HMI] (LCC): Kont. Paneli komutu
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen
[Haberleﬂme kart›] (nEt): Haberleﬂme kart› (tak›lm›ﬂsa)
[Programlama kart›] (APP): Kontrol cihaz›nda dahili kart (tak›lm›ﬂsa)
[RP] (PI): Frekans giriﬂi, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[Encoder] (PG): Enkoder giriﬂi, e¤er enkoder kart› tak›lm›ﬂsa
Not:
Aﬂa¤›daki durumlarda, yaln›zca terminaller üzerinden atamalar mümkündür:
- [Profil] (CHCF) = [Not separ.] (SIM) ile [Ref.1 kanal] (Fr1) terminaller üzerinden atanm›ﬂsa (analog
giriﬂler, enkoder, darbe giriﬂi).
- Terminaller üzerinden PID referanslar›yla konfigüre edilmiﬂ PID
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Kod

Ad/Aç›klama

b

OAI-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[REF. ‹ﬁLEMLER‹]
Referans = (Fr1 ya da Fr1b + SA2 + SA3 - dA2 - dA3) x MA2 x MA3.
Not: Bu fonksiyon di¤er baz› fonksiyonlarla kullan›lamaz. Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.

SA2
nO
AI1
AI2
AI3
AI4
LCC
Mdb
CAn
nEt
APP
PI
PG
SA3

[No] (nO)

M [Ref. 2 topla]
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Bir referans›n seçimi [Ref.1 kanal] (Fr1) ya da [Ref.1B kanal] (Fr1b)'e eklenmek üzere..
[No] (nO): Hiçbir kaynak atanmam›ﬂ
[AI1] (AI1): Analog giriﬂ
[AI2] (AI2): Analog giriﬂ
[AI3] (AI3): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[AI4] (AI4): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[HMI] (LCC): kontrol paneli
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen
[Haberleﬂme kart›] (nEt): Haberleﬂme kart› (tak›lm›ﬂsa)
[Programlama kart›] (APP): Kontrol cihaz›nda dahili kart (tak›lm›ﬂsa)
[RP] (PI): Frekans giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[Enkoder] (PG): Enkoder giriﬂ, e¤er enkoder kart› tak›lm›ﬂsa
[No] (nO)

M [Ref. 3 topla]

Bir referans›n seçimi [Ref.1 kanal] (Fr1) ya da [Ref.1B kanal] (Fr1b)'e eklenmek üzere..
• Olas› atamalar, yukar›daki [Ref. 2 topla] (SA2) ile ayn›d›r.
dA2

[No] (nO)

M [Ref. 2 ç›kart]
[Ref.1 kanal] (Fr1) ya [Ref.1B kanal] (Fr1b)'dan ç›kar›lacak bir referans›n seçimi.
• Olas› atamalar, yukar›daki [Ref. 2 toplama] (SA2) ile ayn›d›r.

dA3

[No] (nO)

M [Ref. 3 ç›kart]
[Ref.1 kanal] (Fr1) ya [Ref.1B kanal] (Fr1b)'dan ç›kar›lacak bir referans›n seçimi.
• Olas› atamalar, yukar›daki [Ref. 2 topla] (SA2) ile ayn›d›r.

MA2

[No] (nO)

M [Ref. 2 çarp]
Bir çarpan referans›n›n seçimi [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.1B kanal] (Fr1b).
• Olas› atamalar, yukar›daki [Ref. 2 topla] (SA2) ile ayn›d›r.

MA3

[No] (nO)

M [Ref. 3 çarp]
Bir çarpan referans›n›n seçimi [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.1B kanal] (Fr1b).
• Olas› atamalar, yukar›daki [Ref. 2 topla] (SA2) ile ayn›d›r.
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Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

b

rPtrPt
LIn
S
U
CUS

Fabrika ayar›

[RAMPA]
[Lineer] (LIn)

M [Rampa tipi]
v [Lineer] (LIn)
v [S rampas›] (S)
v [U rampas›] (U)
v [Özelleﬂtirilmiﬂ] (CUS)
S rampalar›
f (Hz)

f (Hz)

FrS

E¤ri katsay›s›,
t2 = 0.6 x t1 ve
11 = ayarlanan rampa süresi oldu¤unda sabitlenir.

FrS

0

t

t2

0

t

t2

t1

t1

U rampalar›
f (Hz)

f (Hz)

FrS

FrS

0
t2

t

E¤ri katsay›s›,
t2 = 0,5 x t1 ve
11 = ayarlanan rampa süresi oldu¤unda sabitlenir.

0
t2

t1

t

t1

Özelleﬂtirilmiﬂ rampalar
f (Hz)

0
tA1

tA1: 0 - %100 aras›nda ayarlanabilir
tA2: 0 - (%100 - tA1) aras›nda ayarlanabilir
tA3: 0 - %100 aras›nda ayarlanabilir
tA4: 0 - (%100 - tA3) aras›nda ayarlanabilir

f (Hz)

FrS

FrS

tA2

t

0
tA3

t1

tA4

t

t1 = ayarlanan rampa süresi oldu¤unda, t'in yüzdesi olarak

t1

M [Rampa ad›m›]

Inr

(1)

[0.1 ] (0.1)

r
0.01
0.1
1

v [0,01]: Rampa 99,99 saniyeye kadar
v [0,1]: Rampa 999,9 saniyeye kadar
v [1]: Rampa 6000 saniyeye kadar
Parametre [H›zlanma süresi] (ACC), [Yavaﬂlama süresi] (dEC), [2. h›zlanma süresi] (AC2) ve [2. yavaﬂlama
süresi] (dE2) için geçerlidir.

ACC

r
dEC

r

M [H›zlanma süresi]

(1)

0,01 - 6000 sn. (2)

3,0 sn

0'dan (nominal motor frek.)'na kadar h›zlanma süresi (FrS). Bu de¤erin, tahrik edilen ataletle uyumlu
oldu¤undan emin olun.

M [Yavaﬂlama süresi]

(1)

0,01 - 6000 sn. (2)

3,0 sn

(Nominal motor frek.) (FrS)'dan 0'a yavaﬂlama süresi. Bu de¤erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu¤undan
emin olun.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) [Rampa ad›m›] (Inr)'a göre aral›k 0,01 - 99,99 sn. ya da 0,1 - 999,9 sn. ya da 1 - 6000 sn.

r
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Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler
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Kod

Ad/Aç›klama

b
tA1

r

tA2

r

tA3

r

tA4

r

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

0 - 100%

10%

[RAMPA] (devam›)
M [H›zl. baﬂ› yuvarlama]

(1)

- H›zlanma rampas› baﬂlang›c›n›n [H›zlanma süresi] (ACC) ya da [2. h›zlanma süresi] (AC2) rampa
süresinin yüzdesi olarak yuvarlanmas›.
- 0 - %100 aras›nda ayarlanabilir
- Parametreye e¤er [Rampa tipi] (rPt) , [Özelleﬂtirilmiﬂ] (CUS) ise eriﬂilebilir.

M [H›zl. sonu yuvarlama]

(1)

10%

- H›zlanma rampas› bitiﬂinin [H›zlanma süresi] (ACC) ya da [2. yavaﬂlama süresi] (AC2) rampa süresinin
yüzdesi olarak yuvarlanmas›.
- 0 ve ( %100 - [H›zl. baﬂ› yuvarlama] (tA1)) aras›nda ayarlanabilir
- Parametreye e¤er [Rampa tipi] (rPt) , [Özelleﬂtirilmiﬂ] (CUS) ise eriﬂilebilir.

M [Yav. baﬂ› yuvarlama]

(1)

0 - 100%

10%

- Yavaﬂlama rampas› baﬂlang›c›n›n [H›zlanma süresi] (dEC) ya da [2. yavaﬂlama süresi] (dE2) rampa
süresinin yüzdesi olarak yuvarlanmas›.
- 0 - %100 aras›nda ayarlanabilir
- Parametreye e¤er [Rampa tipi] (rPt) , [Özelleﬂtirilmiﬂ] (CUS) ise eriﬂilebilir.

M [Yav. sonu yuvarlama]

(1)

10%

- Yavaﬂlama rampas› bitiﬂinin [H›zlanma süresi] (dEC) ya da [2. h›zlanma süresi] (dE2) rampa süresinin
yüzdesi olarak yuvarlanmas›.
- 0 ve ( %100 - [H›zl. baﬂ› yuvarlama] (tA3)) aras›nda ayarlanabilir
- Parametreye e¤er [Rampa tipi] (rPt) , [Özelleﬂtirilmiﬂ] (CUS) ise eriﬂilebilir.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.

r

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler
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Ad/Aç›klama

Kod

b

Ayar aral›¤›:

[RAMPA] (devam›)
De¤ere göre 0 - 500 ya 0 Hz
da 1000 Hz

M [Rampa 2 eﬂi¤i]

Frt

Fabrika ayar›

Rampa anhtarlama eﬂi¤i
2. rampa, Frt de¤eri 0 de¤ilse (0 fonksiyonu devre d›ﬂ› b›rak›r) ve ç›k›ﬂ frekans› Frt'den büyükse,
anahtarlan›r.
Eﬂik rampa anahtarlamas›, aﬂa¤›daki gibi anahtarlanarak [Rampa anahtar. atama] (rPS) ile birleﬂtirilebilir:

rPS
nO
LI1

LI ya da bit de¤eri

Frekans

Rampa

0

<Frt

ACC, dEC

0

>Frt

AC2, dE2

1

<Frt

AC2, dE2

1

>Frt

AC2, dE2
[No] (nO)

M [Rampa anaht. atama]
v [No] (nO): Atanmam›ﬂ
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...):

atama koﬂullar›na bak›n.

- Atama giriﬂi ya da bit de¤eri 0'daysa, ACC ve dEC devreye girer.
- Atama giriﬂi ya da bit de¤eri 1'deyse, AC2 ve dE2 devreye girer.

M [2. h›zlanma süresi]

AC2

r

(1)

0,01 - 6000 sn. (2)

5,0 sn

0'dan [Nominal motor frekans›]'na kadar h›zlanma süresi (FrS). Bu de¤erin, tahrik edilen ataletle uyumlu
oldu¤undan emin olun.
E¤er [2. rampa eﬂi¤i] (Frt) > 0 ya da [Rampa anahtar. atama] (rPS) atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.

M [2. yavaﬂlama süresi]

dE2

r

(1)

0,01 - 6000 sn. (2)

5,0 sn

[Nominal motor frekans›] (FrS)'den 0'a yavaﬂlama süresi. Bu de¤erin, tahrik edilen ataletle uyumlu
oldu¤undan emin olun.
E¤er [Rampa 2 eﬂi¤i] (Frt) > 0 ya da [Rampa anah. atama] (rPS) atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.

brA.

[Yes] (YES)

M [Dec Rampa adapt.]

Yük ataleti için çok düﬂük bir de¤ere ayarlanm›ﬂsa, bu fonksiyon etkinleﬂtirildi¤inde otomatik olarak
yavaﬂlama rampas›na adapte olur.

nO
A

dYnA
dYnb
dYnC

v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [Yes] (YES): Fonksiyon, güçlü yavaﬂlama gerektirmeyen uygulamalar için aktiftir.
v
v
v

Kontrol cihaz›n›n de¤erine ba¤l› olarak, aﬂa¤›daki seçenekler belirir. [Yes] (YES)'e göre daha güçlü
yavaﬂlama sa¤larlar.
[Yüksek moment A] (dYnA)
[Yüksek moment B] (dYnb)
[Yüksek moment C] (dYnC)
[Dec ramp adapt.] (brA) , [No] (nO) olur; e¤er [Fren kontrol atama] (bLC) atanm›ﬂsa (page 52), ya da
[Frenleme dengesi] (bbA) = [Yes] (YES) ise.
Bu fonksiyon, aﬂa¤›daki koﬂullara sahip uygulamalar için uygun de¤ildir:
- Rampada konumlama
- Frenleme direncinin kullan›m› (direnç do¤ru olarak çal›ﬂmayacakt›r)

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) Aral›k; [Rampa ad›m›] (Inr) sayfa 29'a göre, 0,01 - 99,99 sn. ya da 0,1 - 999,9 sn. ya da 1 - 999 sn.'dir.

r
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

b

Stt

Fabrika ayar›

[DURUﬁ AYARLARI]
Not: Baz› tür baﬂlang›çlar, di¤er tüm fonksiyonlarla kullan›lamaz. Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.
[Rampada] (rMP)

M [Duruﬂ tipi]

Stt
rMP
FSt
nSt
dCI

v
v
v
v

Run komutu kayboldu¤unda veya stop komutu verildi¤inde gerçekleﬂen duruﬂ modu.
[Ramp stop] (rMP): Rampada
[Fast stop] (FSt): H›zl› duruﬂ
[Freewheel stop] (nSt): Serbest duruﬂ
[DC injectionn] (dCI): DC enjeksiyonlu duruﬂ
Not: E¤er sayfa 52'deki brake lojik fonksiyonu devreye al›nm›ﬂsa, yaln›zca rampa tipi duruﬂlar
konfigüre edilebilir.
[No] (nO)

nSt
nO
LI1
C101
Cd00
-

M [Serbest duruﬂ at.]
v [No] (nO): Atanmam›ﬂ
v [LI1] (LI1) - [LI6] (LI6)
v [LI7] (LI7) - [LI10] (LI10): If VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂt›r
v [LI11] (LI11) - [LI14] (LI14): If VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂt›r
v [C101] (C101) - [C115] (C115): [G/Ç profil] (G/Ç)'da dahili Modbus ile
v [C201] (C201) - [C215] (C215): [G/Ç profil] (G/Ç)'da CANopen ile
v [C301] (C301) - [C315] (C315): [G/Ç profil] (G/Ç)'da haberleﬂme kart› ile
v [C401] (C401) - [C415] (C415): [G/Ç profil] (G/Ç)'da Kontrol Cihaz›nda Dahili kart ile
v [CD00] (Cd00) - [CD13] (Cd13): [G/Ç profil] (G/Ç)'da olas› lojik giriﬂleri ile anahtarlanabilir
v [CD14] (Cd14) - [CD15] (Cd15): [G/Ç profil] (G/Ç)'da lojik giriﬂleri olmadan anahtarlanabilir
Bir giriﬂ ya da bit de¤eri 0'da oldu¤unda duruﬂ devreye girer. E¤er giriﬂ durum 1'e dönerse ve çal›ﬂt›rma
komutu hala aktifse, motor yaln›zca [2/3 kablolu kontrol] (tCC) = (2C) ve [2 kablolu tip] (tCt) = [Seviye]
(LEL) veya [‹leri öncelik] (PFO) ise tekrar çal›ﬂacakt›r. Di¤er durumlarda, yeni bir çal›ﬂt›rma komutu
verilmelidir.
[No] (nO)

M [H›zl› duruﬂ atamas›]

FSt

Not: Bu fonksiyon di¤er baz› fonksiyonlarla kullan›lamaz. Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.
v[No] (nO): Atanmam›ﬂ
nO
LI1
-

v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n.
Giriﬂ oldu¤unda ya da bit de¤eri bir oldu¤unda duruﬂ devreye girer ([G/Ç profile] (G/Ç)'daki bit de¤eri
0'da) E¤er giriﬂ 1 durumuna dönerse ve çal›ﬂt›rma komutu hala aktifse, motor yaln›zca [2/3 kablolu
kontrol] (tCC) sayfa82 = [2 kablolu] (2C) ve[2 kablolu tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) ya da [‹leri öncelik] (PFO)
ise tekrar çal›ﬂacakt›r Di¤er durumlarda, yeni bir çal›ﬂt›rma komutu verilmelidir.

dCF

r

M [Rampa bölme sabiti]

(1)

0 -10

4

E¤er [Duruﬂ tipi] (Stt) = [H›zl› duruﬂ] (FSt) ve [H›zl› duruﬂ atamas›] (FSt) , [No] (nO) de¤ilse, parametreye
eriﬂilebilir.
Devreye giren rampa (dEC ya da dE2) daha sonra durdurma istekleri gönderildi¤inde bu katsay›yla
bölünür.
0 de¤eri, minimum rampa süresine karﬂ›l›k gelir.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.

r
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

b

[DURUﬁ AYARLARI] (devam›)
[No] (nO)

M [DC enjeksiyon atamas›]

dCI

Fabrika ayar›

Not: Bu fonksiyon di¤er baz› fonksiyonlarla kullan›lamaz. Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.
nO
LI1
-

v [No] (nO): Atanmam›ﬂ
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n.
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1 oldu¤unda, enjeksiyon frenlemesi baﬂlat›l›r.
E¤er giriﬂ 1'e dönerse ve çal›ﬂt›rma komutu hala aktifse, motor yaln›zca [2/3 kablolu kontrol] (tCC) = [2
kablolu] (2C) ve [2 kablolu tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) ya da [‹leri öncelik] (PFO) ise tekrar çal›ﬂacakt›r. Di¤er
durumlarda, yeni bir çal›ﬂt›rma komutu verilmelidir.

M [DC enjeksiyon de¤eri 1]

IdC

r

(1) (3)

0,1 - 1,41 In (2)

0,64 In (2)

Lojik giriﬂle etkinleﬂtirilen veya duruﬂ modu olarak seçilen DC enjeksiyonlu frenleme ak›m›n›n seviyesi.
E¤er [Duruﬂ tipi] (Stt) = [DC enjeksiyon] (dCI) ise ya da [DC enjeksiyon atamas›] (dCI) , [No] (nO) de¤ilse,
parametreye eriﬂilebilir.

D‹KKAT
Motorun bu ak›ma aﬂ›r› ›s›nma olmadan dayan›p dayanmayaca¤›n› kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

M [DC enjeksiyon zaman› 1]

tdI

0,1 – 30 s

0,5 sn

Maksimu ak›m enjeksiyon süresi [DC enjeksiyon seviyesi 1] (Maksimum IdC). Bu süreden sonra,
enjeksiyon ak›m› [DC enjeksiyon seviyesi 2] (IdC2) olur.
E¤er [Duruﬂ tipi] (Stt) = [DC enjeksiyon] (dCI) ise ya da [DC enjeksiyon atamas›] (dCI) , [No] (nO) de¤ilse,
parametreye eriﬂilebilir.

r

IdC2

r

(1) (3)

M [DC enjeksiyon de¤eri 2]

(1) (3)

0,1 - 1,41 In (2)

0,5 In (2)

lojik input taraf›ndan aktive edile ya da duruﬂ modu olarak seçilen enjeksiyon ak›m›, [DC injectionn time 1] (tdI)
süresi geçtikten sonra.
E¤er [Duruﬂ tipi] (Stt) = [DC enjeksiyon] (dCI) ise ya da [DC enjeksiyon atamas›.] (dCI) , [No] (nO) de¤ilse,
parametreye eriﬂilebilir.

D‹KKAT
Motorun bu ak›ma aﬂ›r› ›s›nma olmadan dayan›p dayanmayaca¤›n› kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

tdC

r

M [DC enjeksiyon zaman› 2]

(1) (3)

0,1 – 30 s

0,5 sn

Yaln›zca duruﬂ modu olarak seçilmiﬂ, enjeksiyon için maksimum enjeksiyon süresi [DC enjeksiyon seviyesi
2] (IdC2).
E¤er [duruﬂ tipi] (Stt) = [DC enjeksiyon] (dCI) ise parametreye eriﬂilebilir.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) ln, kurulum k›lavuzunda ve kontrol cihaz› isim plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.
(3) Uyar›: Bu ayarlar [OTOMAT‹K DC ENJEKS‹YONU] (AdC-) fonksiyonundan ba¤›ms›zd›r.

r
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

Kod

b

AdC-

Ayar aral›¤›:

[OTO DC ENJEKS‹YONU]
[Yes] (YES)

M [Oto DC enjeksiyonu]

AdC

Fabrika ayar›

r

Duruﬂtaki otomatik ak›m enkeksiyonu (rampan›n bitiﬂinde)
nO
-ACt

v
v
v

[No] (nO): Enjeksiyon yok
[Yes] (YES): Ayarlanabilir enjeksiyon süresi
[Continuous] (Ct): Sürekli enjeksiyonlu duruﬂ
Uyar›: Bu fonksiyonla [Motor ak›lama] (FLU) sayfa 45 aras›nda kilitleme vard›r. E¤er [Motor ak›lama] (FLU)
= [Sürekli] (FCt) ise, [Otomatik DC enjeksiyonu] (Adc) , [No] (nO) olmal›d›r.
Not: Bu parametre, bir run komutu gönderilmemiﬂ olsa bile ak›m›n enjeksiyonunu h›zland›r›r. H›z
kontrol cihaz› çal›ﬂ›r durumdayken eriﬂilebilir.

SdC1

r

M [Oto DC enjeksiyon seviye 1]

(1)

0 - 1.2 In (2)

0,7 In (2)

Tam durma DC enjeksiyon ak›m seviyesi. E¤er [Otomatik DC enjeksiyonu] (AdC) , [No] (nO) de¤ilse,
parametreye eriﬂilebilir. E¤er [Motor kontrol tipi] (Ctt) = [Senkron motor] (SYn) ise, bu parametre 0 olur.

D‹KKAT
Motorun bu ak›ma aﬂ›r› ›s›nma olmadan dayan›p dayanmayaca¤›n› kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

tdC1

r

(1)

0,1 – 30 s

0,5 sn

Enjeksiyonlu duruﬂ süresi. E¤er [Oto DC enjeksiyonu] (AdC) , [No] (nO) de¤ilse, parametreye eriﬂilebilir.
E¤er [Motor kontrol tipi] (Ctt) = [FVC] (FUC) ya da [Senkron motor] (SYn) ise bu süre s›f›r h›z ulaﬂ›m
süresine eﬂittir.

SdC2

r

M [Oto DC enjeksiyon zaman› 1]

M [Oto DC enjeksiyon seviye 2]

(1)

0 - 1.2 In (2)

0,5 In (2)

2. DC enjeksiyonlu duruﬂ ak›m›n›n seviyesi.
E¤er [Oto DC enjeksiyonu] (AdC) , [No] (nO) de¤ilse, parametreye eriﬂilebilir.
E¤er [Motor kontrol tipi] (Ctt) = [Senkron motor] (SYn) ise, bu parametre 0 olur.

D‹KKAT
Motorun bu ak›ma aﬂ›r› ›s›nma olmadan dayan›p dayanmayaca¤›n› kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) ln, kurulum k›lavuzunda ve kontrol cihaz› isim plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.

r
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

Kod

b
tdC2

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

0 – 30 s

0 sn

[OTO DC ENJEKS‹YONU] (devam›)
M [Oto DC enjeksiyon zaman› 2]

r

(1)

2. enjeksiyonlu duruﬂ süresi. E¤er [Oto DC enjeksiyonu] (AdC) = [Yes] (YES.)de¤ilse, parametreye
eriﬂilebilir.

AdC

SdC2

YES

x

Ct

&0

Çal›ﬂma
I
SdC1
SdC2
I
SdC1

tdC1

t

tdC1 + tdC2

SdC2

Ct
=0

I
SdC1

tdC1

t

Not: [Motor kontrol tipi] (Ctt) = [FVC] (FUC)
oldu¤unda:
[Oto DC enjeksiyonu seviye 1] (SdC1), [Oto
DC enjeksiyonu seviye 2] (SdC2) ve [Oto DC
enjeksiyon zaman› 2] (tdC2) eriﬂilemez.
Yaln›zca [Oto DC enjeksiyon zaman› 1]
(tdC1)'e eriﬂilebilir. Bu s›f›r h›z ulaﬂ›m
zaman›'na karﬂ›l›k gelir.

t

Çal›ﬂt›r komutu
1

H›z

0

0

t

t

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.

r
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

b

JOG-

Fabrika ayar›

[JOG]
Not: Bu fonksiyon di¤er baz› fonksiyonlarla kullan›lamaz. Sayfa 22'deki talimatlar› izleyiniz.
[No] (nO)

M [JOG]

JOG

nO
LI1
C101
Cd00
-

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Darbeli çal›ﬂma.
JOG fonksiyonu, ancak komut kanal› ve referans kanallar› terminallerde oldu¤unda aktiftir.
Atanan lojik giriﬂ ya da bit de¤eri seçildi¤inde fonksiyon etkinleﬂir.
[No] (nO): Atanmam›ﬂ
[LI1] (LI1) - [LI6] (LI6)
[LI7] (LI7) - [LI10] (LI10): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
[LI11] (LI11) - [LI14] (LI14): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
[C101] (C101) - [C115] (C115): [G/Ç profil] (G/Ç) konfigürasyonunda dahili Modbus ile
[C201] (C201) - [C215] (C215): [G/Ç profil] (G/Ç) konfigürasyonunda dahili CANopen ile
[C301] (C301) - [C315] (C315): [G/Ç profil] (G/Ç) konfigürasyonunda haberleﬂme kart› ile
[C401] (C401) - [C415] (C415): [G/Ç profil] (G/Ç) konfigürasyonunda Kontrol Cihaz›nda Dahili kart ile
[CD00] (Cd00) - [CD13] (Cd13): [G/Ç profil] (G/Ç) konfigürasyonunda olas› lojik
giriﬂleriyle anahtarlanabilir
[CD14] (Cd14) - [CD15] (Cd15): [G/Ç profili] (G/Ç) konfigürasyonunda lojik giriﬂleri olmadan
anahtarlanabilir
Fonksiyon, atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1 oldu¤unda aktiftir.
Örnek : 2 kablolu kontrol iﬂlemi (tCC = 2C)
Motor
frekans›

Rampa 0.1
sn.
olarak

Rampa
DEC/DE2

Referans
JGF referans›
0

JGF referans›
LI (JOG)
1
0

JGt

‹leri
1
0

Geri
1
0

JGF

r
JGt

r

M [Jog frekans›]

(1)

0 – 10 Hz

10 Hz

E¤er [JOG] (JOG) , [No] (nO) de¤ilse parametreye eriﬂilebilir.
Jog iﬂlemindeki referans

M [Jog gecikmesi]

(1)

0 - 2.0 s

0,5 sn

E¤er [JOG] (JOG) , [No] (nO) de¤ilse parametreye eriﬂilebilir.
2 ard›l jog iﬂlemi aras›ndaki tekrar› önleme gecikmesi.

(1) Bu parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.

r
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ön ayarl› h›zlar
1,2,3, ya da 4 giriﬂ gerektiren 2,4,8, ya da 16 h›z önceden ayarlanabilir.
Not:

4 h›z elde etmek için 2 ya da 4 h›z konfigüre etmelisiniz.
8 h›z elde etmek için 2,4 ya da 8 h›z konfigüre etmelisiniz.
16 h›z elde etmek için 2,4,8 ya da 16 h›z konfigüre etmelisiniz.

Önceden girilmiﬂ h›z giriﬂleri için kombinasyon tablosu

37

16 h›z
LI (PS16)

8 h›z
LI (PS8)

0

0

0

0

0

0

0

4 h›z
LI (PS4)

2 h›z
LI (PS2)

H›z referans›

0

0

Referans

0

1

SP2

1

0

SP3

0

1

1

SP4

0

1

0

0

SP5

0

1

0

1

SP6

0

1

1

0

SP7

0

1

1

1

SP8

1

0

0

0

SP9

1

0

0

1

SP10

1

0

1

0

SP11

1

0

1

1

SP12

1

1

0

0

SP13

1

1

0

1

SP14

1

1

1

0

SP15

1

1

1

1

SP16

efesotomasyon.com

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

Kod

b

PSS-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[ÖN AYARLI HIZLAR]
Not: Bu fonksiyon di¤er baz› fonksiyonlarla kullan›lamaz. Sayfa 22'deki talimatlar› izleyiniz.

PS2
nO
LI1
PS4
nO
LI1
-

[LI5] (LI5)

M [2 önayarl› h›z]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n.
[LI6] (LI6)

M [4 önayarl› h›z]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n.
4 h›z› elde edebilmek için, ayr›ca iki h›z›da konfigüre etmelisiniz.

PS8
nO
LI1
-

[No] (nO)

M [8 önayarl› h›z]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n.
8 h›z› elde edebilmek için, ayr›ca 2 ve 4 h›z›da konfigüre etmelisiniz.

PS16
nO
LI1
-

[No] (nO)

M [16 ön ayarl› h›z]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n.
16 h›z› elde edebilmek için, ayr›ca 2 , 4 ve 8 h›z›da konfigüre etmelisiniz.
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

Kod

b
SP2

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

0 – 1000 Hz

10 Hz

[ÖN AYARLI HIZLAR] (devam›)
M [2 ön ayarl› h›z]

(1)

M [3 ön ayarl› h›z]

(1)

15 Hz

M [4 ön ayarl› h›z]

(1)

20 Hz

M [5 ön ayarl› h›z]

(1)

25 Hz

M [6 ön ayarl› h›z]

(1)

30 Hz

M [7 ön ayarl› h›z]

(1)

35 Hz

M [8 ön ayarl› h›z]

(1)

40 Hz

M [9 ön ayarl› h›z]

(1)

45 Hz

M [10 ön ayarl› h›z]

(1)

50 Hz

M [11 ön ayarl› h›z]

(1)

55 Hz

M [12 ön ayarl› h›z]

(1)

60 Hz

M [13 ön ayarl› h›z]

(1)

70 Hz

M [14 ön ayarl› h›z]

(1)

80 Hz

M [15 ön ayarl› h›z]

(1)

90 Hz

M [16 ön ayarl› h›z]

(1)

100 Hz

r
SP3

r
SP4

r
SP5

r
SP6

r
SP7

r
SP8

r
SP9

r
SP10

r
SP11

r
SP12

r
SP13

r
SP14

r
SP15

r
SP16

r

Bu [Ön ayarl› h›zlar x] (SPx) parametrelerinin görünüﬂü, konfigüre edilmiﬂ h›z say›s› taraf›ndan belirlenir.

(1) Bu parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.

T
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Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

+/- h›z
‹ki tür iﬂlem bulunmaktad›r:
1. Tek bas›ﬂl› butonlar›n kullan›m›: ‹ﬂletim yön(ler)ine ek olarak, iki lojik giriﬂ gereklidir.
"+h›z" komutuna atanm›ﬂ olan giriﬂ h›z› artt›r›rken, "-h›z" komutuna atanan giriﬂ h›z› düﬂürür.
2. Çift bas›ﬂl› butonlar›n kullan›m›: Yaln›zca bir giriﬂin "+h›z"'a atanmas› gereklidir.
Çift bas›ﬂl› butonlarla +/- h›z:
Aç›klama: Her dönme yönü için bir butona 2 kez bas›l›r. butona her bas›ld›¤›nda, bir kontak kapan›r.
B›rak›lm›ﬂ (- h›z)

1. bas›ﬂ
(ulaﬂ›lan h›z)

2. bas›ﬂ
(+ h›z)

‹leri butonu

–

a

a ve b

Geri butonu

–

c

c ve d

Ba¤lant› örne¤i:
LI1: ileri
LIx: ters
LIy: + h›z

Kontrol terminalleri
ATV 71
LI1 LIx LIy +24
b
a

d

c

Motor frekans›

LSP
0
LSP
‹leri
2. bas›ﬂ
1. bas›ﬂ
0
Geri

a

b
a a

b
a

a

a

a

2. bas›ﬂ
1. bas›ﬂ
0

c

d
c

c

Bu +/-h›z tipini, 3 kablolu kontrolle kullanmay›n.
Hangi iﬂlem tipi seçilmiﬂ olursa olsun, maksimum h›z [Yüksek h›z] (HSP) taraf›ndan ayarlan›r.
Not:
E¤er referans herhangi bir referans kanal›ndan bir baﬂka referans kanal›na "+/-h›z" ile rFC üzerinden anahtarlan›rsa, referans rFr'nin de¤eri,
(COP) parametresine uygun olarak ayn› anda kopyalanabilir.
E¤er referans bir referans kanal›ndan bir baﬂka referans kanal›na "+/-h›z" ile rFC üzerinden anahtarlan›rsa, rFr referans›n›n de¤eri (rampa
sonras›) her zaman ayn› anda kopyalan›r.
Bu anahtarlama gerçekleﬂti¤inde, h›z›n yanl›ﬂl›kla s›f›ra ayarlanmas›na engel olur.
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

Kod

b

UPd-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[+/-H›z]
E¤er referans kanal› [Ref.2 kanal] (Fr2) = [+/-H›z] (UPdt), parametreye eriﬂilebilir.
Not: Bu fonksiyon di¤er baz› fonksiyonlarla kullan›lamaz. Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.

USP
nO
LI1
C101
Cd00
-

[No] (nO)

M [+ h›z atamas›]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1) - [LI6] (LI6)
v [LI7] (LI7) - [LI10] (LI10): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [LI11] (LI11) - [LI14] (LI14): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [C101] (C101) - [C115] (C115): [G/Ç profil] (G/Ç)'da dahili Modbus ile
v [C201] (C201) - [C215] (C215): [G/Ç profil] (G/Ç)'da CANopen ile
v [C301] (C301) - [C315] (C315): [G/Ç profil] (G/Ç)'da haberleﬂme kart› ile
v [C401] (C401) - [C415] (C415): [G/Ç profil] (G/Ç)'da Kontrol Cihaz›nda Dahili kart ile
v [CD00] (Cd00) - [CD13] (Cd13): [G/Ç profil] (G/Ç)'da olas› lojik giriﬂleri ile anahtarlanabilir
v [CD14] (Cd14) - [CD15] (Cd15): [G/Ç profil] (G/Ç)'da lojik giriﬂleri olmadan anahtarlanabilir
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse fonksiyon aktiftir.

dSP
nO
LI1
C101
Cd00
-

[No] (nO)

M [-h›z atamas›]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1) - [LI6] (LI6)
v [LI7] (LI7) - [LI10] (LI10): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [LI11] (LI11) - [LI14] (LI14): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [C101] (C101) - [C115] (C115): [G/Ç profil] (G/Ç)'da dahili Modbus ile
v [C201] (C201) - [C215] (C215): [G/Ç profil] (G/Ç)'da CANopen ile
v [C301] (C301) - [C315] (C315): [G/Ç profil] (G/Ç)'da haberleﬂme kart› ile
v [C401] (C401) - [C415] (C415): [G/Ç profil] (G/Ç)'da Kontrol Cihaz›nda Dahili kart ile
v [CD00] (Cd00) - [CD13] (Cd13): [G/Ç profil] (G/Ç)'da olas› lojik giriﬂleri ile anahtarlanabilir
v [CD14] (Cd14) - [CD15] (Cd15): [G/Ç profil] (G/Ç)'da lojik giriﬂleri olmadan anahtarlanabilir
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse fonksiyon aktiftir.

Str

M [Referans kaydet]

[No] (nO)

"+/-h›z" fonksiyonlar›yla ilgili olarak, bu parametre referans› kaydetmek için kullan›labilir:
• Çal›ﬂt›rma komutlar› kayboldu¤unda (RAM'e kaydedilmiﬂ)
• Hat besleme ya da çal›ﬂt›rma komutlar› kayboldu¤unda (EEPROM'a kaydedilmiﬂ)
Bu nedenle, kontrol cihaz›n›n bir sonraki çal›ﬂmas›nda, h›z referans› kaydedilmiﬂ son referanst›r.

nO
rAM
EEP

41

v [No] (nO): Kay›t yok (kontrol cihaz›n›n bir sonraki çal›ﬂmas›nda, h›z referans› [Düﬂük h›z] (LSP)
v [RAM] (rAM): RAM'e kaydet
v [EEprom] (EEP): EEPROM’a kaydet
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Bir referans civar›nda +/- h›z
Referans, toplama/ç›karma/çarpma fonksiyonlar› ve e¤er ilgiliyse önceden ayarlanm›ﬂ h›zlar ile Fr1 ya da Fr1b taraf›ndan verilir. Daha net
olmak için, buna referans A diyece¤iz. +h›z ve -h›z butonlar›nin hareketleri, referans A'n›n yüzdesi olarak ayarlanabilir. Duruﬂta, referans
(A +/-h›z) kaydedilmez, böylece kontrol cihaz› yaln›zca referans a ile tekrar çal›ﬂ›r.
maksimum toplam referans, [Yüksek h›z] (HSP) ile, minimum referans ise [Düﬂük h›z] (LSP) ile daima s›n›rland›r›l›r.
2 kablolu kontrol örne¤i:
Motor frekans›

[2. H›zlanma süresi]
(AC2)

+ SrP%

[2. yavaﬂlama süresi]
(dE2)

Referans A
- SrP%
LSP
LSP

- SrP%
Referans A
+ SrP%
+ h›z

-h›z

Çal›ﬂma yönü
‹leri

‹leri
Geri

efesotomasyon.com

42

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

Kod

b

SrE-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[REF. C‹VARINDA +/- HIZ]
Fonksiyon, referans kanal› [Ref.1 kanal›] (Fr1) için eriﬂilebilir.
Not: Bu fonksiyon di¤er baz› fonksiyonlarla kullan›lamaz. Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.

USI
nO
LI1
-

[No] (nO)

M [+ h›z atamas›]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂollar›na bak›n›z.
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse fonksiyon aktiftir.

dSI
nO
LI1
-

[No] (nO)

M [-h›z atamas›]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n›z.
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse fonksiyon aktiftir.

SrP

r

AC2

0 - 50%

M [+/-h›z s›n›rlama]

10%

Bu parametre, referans›n yüzdesi olarak +/- h›z ile de¤iﬂim aral›¤›n› s›n›rland›r›r. Bu fonksiyonda kullan›lan
rampalar, [H›zlanma süresi 2] (AC2) ve [Yavaﬂlama süresi 2] (dE2)'d›r.
+/- h›z atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.

M [2. h›zlanma süresi]

(1)

0,01 - 6000 sn. (2)

5,0 sn

0'dan [Nominal motor frekans›.]'na kadar h›zlanma süresi (FrS). Bu de¤erin, tahrik edilen ataletle uyumlu
oldu¤undan emin olun.
+/- h›z atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.
dE2

M [2. yavaﬂlama süresi]

(1)

0,01 - 6000 sn. (2)

5,0 sn

[Nominal motor frekans›]'dan 0'a yavaﬂlama süresiFrS) to 0. Bu de¤erin tahrik edilen ataletle uyumlu
oldu¤undan emin olun.
+/- h›z atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.
(1) Bu parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) [Rampa ad›m›] (Inr) sayfa 29'a göre, aral›klar 0,01 - 99,99 ya da 0,1-999,9 ya da 1 - 6000.

r
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Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Referans koruma:
0,1 sn.'den daha uzun süren bir lojik giriﬂ komutu kullanarak bir h›z referans de¤erini kaydetmek
• Bu fonksiyon, her kontrol cihaz› için tek bir analog referans› ve bir lojik giriﬂ üzerinden çeﬂitli kontrol cihazlar›n›n h›zlar›n› kontrol etmek
için kullan›l›r.
• Ayr›ca, logik giriﬂ üzerinden çeﬂitli kontrol cihazlar› üzerindeki hat referans›n› (iletiﬂim baras› ya da a¤) onaylamak için de kullan›l›r. Bu,
referans gönderildi¤inde de¤iﬂimleri yokederek hareketlerin senkronize hale gelmesine olanak sa¤lar.
• Referans, iste¤in yükselen ucundan 100 ms sonra sa¤lan›r. Daha sonra, yeni bir istek yap›lana kadar yeni bir referans al›nmaz.
F : motor frekans›
Referans

t

0

Çal›ﬂt›r komutu
1
t

0

LIx (kaydedilmiﬂ)
1

t

0
100 ms

Kod
SPMSPMnO
LI1
LI14

100 ms

100 ms

Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

b

Fabrika ayar›

[REFERANS KORUMA]
M [Referans koruma hatas›]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1) - [LI6] (LI6)
v [LI7] (LI7) - [LI10] (LI10): If VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂt›r
v [LI11] (LI11) - [LI14] (LI14): If VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂt›r

[No] (nO)

Bir lojik giriﬂe atama.
Atanm›ﬂ giriﬂ 1'deyse fonksiyon aktiftir.
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

Kod

b

FLI-

Fabrika ayar›

(1)

[No] (FnO)

[LOJ‹K G‹R‹ﬁLE AKILAMA]
M [Motor ak›lama]

FLU

Ayar aral›¤›:

r
FnC
FCt

v [Not cont.] (FnC): Sürekli olmayan mod
v [Continuous] (FCt): Sürekli mod. E¤er [Oto DC enjeksiyonu] (AdC) sayfa 34 [Yes] (YES)

FnO

v [No] (FnO): Fonksiyon devre d›ﬂ›. E¤er [Motor kontrol tipi] (Ctt) = [SVCI] (CUC) ise ya da [FVC] (FUC) ise,

ise ya da [Duruﬂ

tipi] (Stt) sayfa 32 [Serbest duruﬂ] (nSt) ise, bu seçenek seçilemez.

bu seçenek seçilemez.
E¤er [Motor kontrol tipi] (Ctt) = [SVC I] (CUC), [FVC] (FUC) ya da [Senkron motor] (SYn) ise [sürekli de¤il]
(FnC) fabrika ayarlar›n›n yerini al›r.
Baﬂlang›çta h›zl› bir ﬂekilde yüksek moment elde etmek için, motorda manyetik ak›n›n elde
edilmiﬂ olmas› gereklidir.
• [Sürekli] (FCt) modunda, kontrol cihaz› güç verildi¤inde otomatik olarak manyetik ak›y› kurar.
• [Sürekli de¤il] (FnC) modunda, ak› motor çal›ﬂt›¤›nda ortaya ç›kar.
Ak› ak›m› ak› sa¤land›¤›nda ve motor manyetizma ak›m›na ayarland›¤›nda, nCr'den (konfigüre edilmiﬂ
nominal motor ak›m›)...

D‹KKAT
Motorun bu ak›ma aﬂ›r› ›s›nma olmadan dayan›p dayanmayaca¤›n› kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

E¤er [Motor kontrol tipi] (Ctt) = [Senkron motor] (SYn) ise, [Motor ak›lama] (FLU) parametresi ak›ya de¤il
rotorun hizalanmas›na neden olur.
E¤er [Fren atamas›] (bLC) sayfa 52 [No] (nO)de¤ilse, [Motor ak›lama] (FLU) parametresinin etkisi yoktur.
FLI
nO
LI1
-

M [Ak›lama atamas›]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.

[No] (nO)

v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n.
Atama ancak [Motor ak›lama] (FLU), [Sürekli] (FCt) de¤ilse yap›labilir.
• [Sürekli de¤il] (FnC) modunda:
- Bir LI ya da bit de¤eri motor ak› komutuna atan›r ise, ak› atanan giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyken yarat›l›r.
- E¤er bir çal›ﬂt›rma komutu gönderildi¤inde bir LI ya da bit de¤eri atanmam›ﬂ ise ya da atanan LI ya da
bit de¤eri 0'da ise, ak› motor çal›ﬂt›¤›nda yarat›l›r.
• [No] (FnO) modunda:
- Bir LI ya da bit de¤eri motor ak› komutuna atanm›ﬂ ise, ak› atanan giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyken
yarat›l›r ve atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'a geldi¤inde bast›r›l›r.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.

r
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Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Nihayet ﬂalteri yönetimi
Taﬂ›ma

Bu fonksiyon, nihayet ﬂalterlerini kullanarak yörünge limitlerini yönetmek için kullan›l›r.
Duruﬂ modu konfigüre edilebilir
Duruﬂ konta¤› etkinleﬂti¤inde, di¤er yönde baﬂlatmaya izin verilir.
Örnek :

Geri
durdurma

Geri

‹leri

‹leri
durdurma

Kald›rma

Asansörler

Girﬂi 0'dayken durdurma etkinleﬂir (kontak aç›k).
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-

Taﬂ›ma

Kod

Ad/Aç›klama

b

LSt-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[N‹HAYET ﬁALTERLER‹]
Not: Bu fonksiyon baz› di¤er fonksiyonlarla birlikte kullan›lamaz. Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.

LAF

Asansörler

nO
LI1
C101
Cd00
LAr

[No] (nO)

M [‹leri yön dur iﬂareti]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1) - [LI6] (LI6)
v [LI7] (LI7) - [LI10] (LI10): If VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂt›r
v [LI11] (LI11) - [LI14] (LI14): If VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂt›r
v [C101] (C101) to [C115] (C115): [G/Ç profil] (G/Ç)'da dahili Modbus ile
v [C201] (C201) to [C215] (C215): [G/Ç profil] (G/Ç)'da CANopen ile
v [C301] (C301) to [C315] (C315): [G/Ç profil] (G/Ç)'da haberleﬂme kart› ile
v [C401] (C401) to [C415] (C415): [G/Ç profil] (G/Ç)'da Kontrol Cihaz›nda Dahili kart ile
v [CD00] (Cd00) - [CD13] (Cd13): [G/Ç profil] (G/Ç)'da olas› lojik giriﬂleri ile anahtarlanabilir
v [CD14] (Cd14) - [CD15] (Cd15): [G/Ç profil] (G/Ç)'da lojik giriﬂleri olmadan anahtarlanabilir

[No] (nO)

M [Geri yön dur ﬂalteri]
Aﬂa¤›daki [Stop FW limit sw.] (LAF) için baz› atamalar mümkündür .

LAS
rMP
FSt
nSt

M [Durdurma tipi]
v [Rampa duruﬂ] (rMP)
v [H›zl› duruﬂ] (FSt)
v [Serbest duruﬂ] (nSt)

[Serbest duruﬂ] (nSt)

Kald›rma

Atana giriﬂ de¤iﬂerek 0 oldu¤unda, duruﬂ seçilen tiple uygun olarak kontrol eidlir.
Motor bir kez durdu¤unda, ancak di¤er do¤rultuda tekrar çal›ﬂt›rmaya izin verilir.
E¤er iki giriﬂ [‹leri yön duruﬂ ﬂalteri] (LAF) ve [Geri yön duruﬂ ﬂalteri] (LAr) atanm›ﬂsa ve s›f›r durumundalarsa,
tekrar çal›ﬂt›rmak olanaks›zd›r.
E¤er [‹leri yön duruﬂ ﬂalteri] (LAF) ya da [Geri yön duruﬂ ﬂalteri] (LAr) atanm›ﬂ ise, parametrelere eriﬂilebilir.
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Düﬂey ve yatay kald›rma uygulamalar› ve dengesiz makineler için kullan›lan, kontrol cihaz›n›n yan›ndaki bir elektromanyetik freni kontrol
etmek için kullan›l›r.

‹lke:
Dikey kald›rma uygulamas›:

Taﬂ›ma

Fren lojik kontrol

Fren baçlang›ç ve kapan›ﬂ› esnas›ndaki yolverme yükü yönündeki motor momentini elde edip, yükü tutmak için, fren boﬂald›¤›nda yavaﬂça
baﬂlat›n ve fren çal›ﬂt›¤›nda yavaﬂça durdurun.

Yatay hareket:
Baﬂlang›çta ve dururken s›f›r h›zda frenlemede, sars›nt›y› engellemek için, fren b›rakmas›n› momentin yarat›l›ﬂ›yla senkronize hale getirin.

Dikey kald›rma uygulamas›nda fren lojik kontrolü için tavsiye edilen ayarlar:

UYARI
Asansörler

BEKLENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
Seçilmiﬂ olan ayarlar›n ve konfigürasyonlar›n, kald›r›lan yükün kontrolünün kayb›yla ya da düﬂürülmesiyle sonuçlan›p
sonuçlanmayaca¤›n› kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

1. Fren darbesi (bIP): EVET. FW dönme yönünün, yükün kald›r›l›ﬂ›na uydu¤undan emin olun.
‹ndirilen yükün kald›r›lan yükten çok farkl› oldu¤u uygulamalar için, BIP = 2 lbr ﬂeklinde ayarlay›n (örn., daima yükle birlikte kalk›ﬂ
ve daima yüksüz iniﬂ).
2. Fren b›rakma ak›m› (e¤er BIP = 2 ise, lbr ve ldr): Fren b›rakma ak›m›n›, motorda belirtilen nominal ak›ma ayarlay›n.
Test s›ras›nda, yükü yavaﬂça almak için fren b›rakma ak›m›n› ayarlay›n.

Kald›rma

3. H›zlanma süresi: Kald›rma uygulamalar› için, h›zlanma rampalar›n›n 0,5 saniyeden yukar›ya ayarlanmas› tavsiye edilir. Kontrol
cihaz›n›n ak›m limitini tutmad›¤›na emin olun.
Ayn› tavsiye iniﬂ için de geçerlidir.
Not: Kald›rma hareketi için, bir frenleme direnci kullan›lmal›d›r.
4. Fren b›rakma zaman› (brt): Fren tipine göre ayarlay›n. Mekanik frenin b›rakmas› için gereken zamand›r.
5. Yaln›zca aç›k-döngü modunda, fren b›rakma frekans›: [Auto]'da b›rak›n, gerekliyse ayarlay›n.
6. Fren tutma frekans› (bEn): [Auto]'da b›rak›n, gerekliyse ayarlay›n.
7. Fren tutma süresi (bEt): Fren tipine göre ayarlay›n. Mekanik frenin tutmasi için gereken zamand›r.

Yatay kald›rma uygulamas›nda fren lojik kontrolü için tavsiye edilen ayarlar:
1. Fren darbesi (bIP): Yok
2. Fren b›rakma zaman› (lbr): 0'a ayarlay›n
3. Fren b›rakma zaman› (brt): Fren tipine göre ayarlay›n. Mekanik frenin b›rakmas› için gereken zamand›r.
4. Yaln›zca aç›k-döngü modunda, fren tutma frekans› (bEn): [Auto]'da b›rak›n, gerekliyse ayarlay›n.
5. Fren tutma süresi (bEt): Fren tipine göre ayarlay›n. Mekanik frenin tutmasi için gereken zamand›r.
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Taﬂ›ma

Fren lojik kontrol, aç›k döngü modunda yatay hareket
Frekans
Referans

t
bEn

Ak›l› motor

Ak› ak›m›

SdC1
Nominal ak›
ak›m

t

Asansörler

eriﬂilen lbr
Moment ak›m›
0'a eriﬂilir

Ibr

t

Çal›ﬂma yönü
‹leri

Geri
t

Röle
yada lojik
ç›k›ﬂ

t

Kald›rma

0
Fren ak›m›

t
Fren durumu
Boﬂalan

Frekans

bEt

ttr

t

Kilit

Moment

Ak›

Motor tipi
kontrol

tbE

brt

Enjeksiyon

Geçen

Anahtar:
- (bEn): [Fren tutma frekans›]
- (bEt): [Fren tutma süresi]
- (brt): [Fren b›rakma süresi]
- (Ibr): [Fren b›rakma ak›m› ileri]
- (SdC1): [Oto DC enjeksiyon seviye 1]
- (tbE): [Fren tutma gecikmesi]
- (ttr): [Yeniden baﬂlama zaman›]
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Taﬂ›ma

Fren lojik kontrol, aç›k döngü modunda dikey hareket
Frekans
Referans
bIr
JdC

t

JdC
bEn

Ak›l› motor
Ak› ak›m›
Nominal ak›
ak›m

t

Asansörler

eriﬂilen lbr
Moment ak›m›
0'a eriﬂilir

Ibr

t

Çal›ﬂma yönü
Artan

Azalan
t

Röle
yada lojik
ç›k›ﬂ

t

Kald›rma

0
Fren ak›m›

t
Fren durumu
Boﬂalan

Moment

Ak›

Motor tipi
kontrol

Frekans

bEt

ttr

t

Kilit

tbE

brt

Enjeksiyon

Geçen

Anahtar:
- (bEn): [Fren tutma frekans›]
- (bEt): [Fren tutma süresi]
- (bIr): [Fren b›rakma frekans›]
- (brt): [Fren b›rakma frekans›]
- (Ibr): [Fren b›rakma ak›m› ileri]
- (JdC): [Geri dönüﬂte atlama]
- (tbE): [Fren tutma gecikmesi]
- (ttr): [Yeniden baﬂlama zaman›]
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Taﬂ›ma

Fren lojik kontrol, kapal› döngü modunda dike ya da yatay hareket
Frekans
Referans

t

Ak›l› motor
Ak› ak›m›
Nominal ak›
ak›m

t

Asansörler

eriﬂilen lbr
Moment ak›m›
0'a eriﬂilir

Ibr

t

Çal›ﬂma yönü
‹leri ya da
artan

Geri yada
azalan
t

Röle
yada lojik
ç›k›ﬂ

t

Kald›rma

0
Fren ak›m›

t
Fren durumu
Boﬂalan

Moment

Ak›

Motor tipi
kontrol

Frekans

bEt

ttr

Enjeksiyo

tbE

brt

t

Kilit

Geçen

Anahtar:
- (bEt): [Fren tutma süresi]
- (brt): [Fren b›rakma frekans›]
- (Ibr): [I FW fren tutma]
- (tbE): [Fren tutma gecikmesi]
- (ttr): [Yeniden baﬂlama süresi]
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[FREN LOJ‹K KONTROLÜ]
Not: Bu fonksiyon baz› di¤er fonksiyonlarla birlikte kullan›lamaz Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.
[No] (nO)

M [Fren atamas›]

bLC

nO
r2
r4
LO1
LO4
bSt
HOr
UEr

v
v
v

Not: E¤er fren atanm›ﬂsa, sadece rampa durduruﬂu mümkündür. Kontrol edin [Duruﬂ tipi] (Stt) sayfa
32.
lojik ç›k›ﬂ ya da kontrol rölesi
[No] (nO): Fonksiyon atanmam›ﬂ (bu durumda, fonksiyon parametrelerinin hiçbirisine eriﬂilemez).
[R2] (r2)
[R4] (r4): Röle (e¤er bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, seçim R3 ya da R4'e yükselir).
[LO1] (LO1)
[LO4] (LO4): lojik ç›k›ﬂ (e¤er bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, LO1, LO2 ya da LO4 seçilebilir).

M [Hareket tipi]
v [Hareket] (HOr): Dirençli yük hareketi (örne¤in, üstten kald›rmal› vincin hareketi).
v [Kald›rma] (VEr): Yük hareketine yön verme (örne¤in, kald›rma vinci)

[Kald›rma] (UEr)

E¤er [A¤›rl›k alg›lama atamas›] (PES) sayfa 58 [No] (nO)de¤ilse, [Hareket tipi] (bSt), [Kald›rma] (VEr) olur.
[No] (nO)

M [Fren konta¤›]

bCI

Asansörler

b

bLC-

Fabrika ayar›

Taﬂ›ma

Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

Fren izleme konta¤›yla donat›lm›ﬂ ise (boﬂalm›ﬂ fren için kapal›).

nO
LI1
-

v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n.
[No] (nO)

M [Fren darbesi]

bIP

nO
-A-

v
v

2Ibr

v

Ibr

r
Ird

r
brt

r

E¤er [A¤›rl›k ölç. sensör at.] (PES) = [No] (nO) (bkz. sayfa 58) ve [Hareket tipi] (bSt) = [Kald›rma] (UEr) ise,
parametreye eriﬂilebilir.
[No] (nO): Ak›m lbr'de, gerekli çal›ﬂma yönünde motor momenti verilmiﬂtir.
[Yes] (YES): Motor momenti, ak›m lbr'de her zaman ileriyedir (yönün artanla uyumlu olup olmad›¤›n›
kontrol edin).
[2 IBR] (2Ibr): Belirli özel uygulamalar için, ‹leri için lbr ve Geri için ldr'de, moment gereken yöndedir

M [Fren b›rak ak›m› ileri)

(1)

0 - 1.32 In (2)

0

Artan ya da ileriye hareket için vren b›rakma ak›m eﬂi¤i.
E¤er [A¤›rl›k ölç. sensör atamas›] (PES) = [No] (nO) (bkz. sayfa 58) parametreye eriﬂilebilir.

M [Fren b›rak ak›m› geri]

(1)

0 - 1.32 In (2)

0

Azalan ya da ters yönde hareket için fren b›rakma ak›m eﬂi¤i.
E¤er [Fren darbesi] (bIP) = [2 IBR] (2Ibr) ise parametreye eriﬂilebilir.

M [Fren b›rakma süresi)

(1)

0 – 5,00 s

0

Fren b›rakma zaman gecikmesi.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) ln, kurulum k›lavuzunda ve kontrol cihaz› isim plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.

r

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler
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b

Taﬂ›ma

Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

[FREN LOJ‹K KONTROLÜ] (devam›)
M [Fren b›rakma frekans›]

bIr

Fabrika ayar›

(1)

[Auto] (AUtO)

r

AUtO

v

-

v

Fren b›rakma frekans eﬂi¤i (h›zlanma rampas›n›n baﬂlat›lmas›).
E¤er [Motor kontrol tipi] (Ctt), [FVC] (FUC) de¤ilse ve e¤er [Hareket tipi] (bSt) sayfa 52 , [Kald›rma] (UEr)ise
parametreye eriﬂilebilir.
[Auto] (AUtO): Kontrol cihaz›, motorun kontrol cihaz parametreleri kullan›larak ölçülen nominal kaymas›na
eﬂit bir de¤er al›r.
0 - 10 Hz: manüel kontrol

M [Fren tutma frekans›)

bEn

(1)

[Auto] (AUtO)

r

Asansörler

Fren tutma frekans› eﬂi¤i.
E¤er [Motor kontrol tipi] (Ctt), [FVC] (FUC)de¤ilse parametreye eriﬂilebilir.

AUtO

v [Auto] (AUtO): Kontrol cihaz›, motorun kontrol cihaz parametreleri kullan›larak ölçülen nominal kaymas›na
eﬂit bir de¤er al›r.

-

v 0 - 10 Hz: manüel kontrol
M [Fren tutma gecikmesi]

tbE

r

(1)

0 – 5,00 s

0

Fren geçiﬂ iste¤inden önceki zaman gecikmesi. E¤er frenin kontrol cihaz› tamamen durdu¤unda tutmasini
istiyorsan›z, fren geçiﬂini geciktirmek için.

M [Fren tutma süresi]

bEt

r

(1)

0 – 5,00 s

0

(1)

0 - 1.2 In (2)

0,7 In (2)

Fren geçiﬂ süresi (fren tepki süresi)

SdC1

r

M [Oto DC enjeksiyon de¤eri 1]

Kald›rma

Tam durma DC enjeksiyon ak›m seviyesi.
Not: E¤er [Motor kontrol tipi] (Ctt), [FVC] (FUC) de¤ilse ve [Hareket tipi] (bSt) sayfa 52 , [Hareket]
(HOr)ise, parametreye eriﬂilebilir.

D‹KKAT
Motorun bu ak›ma aﬂ›r› ›s›nma olmadan dayan›p dayanmayaca¤›n› kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

[No] (nO)

M [Geri dönüﬂte tutma]

bEd

r
nO
-A-

v [No] (nO): Fren tutmaz.
v [Yes] (YES): Fren geçer.
Çal›ﬂma yönü ter çevrildi¤inde s›f›r h›za geçiﬂte frenlerin geçip tutmayece¤ini seçmek için kullan›l›r.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) ln, kurulum k›lavuzunda ve kontrol cihaz› isim plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.

r
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Ad/Aç›klama

Kod

b

Fabrika ayar›

0 – 10,0 Hz

[Auto] (AUtO)

[FREN LOJ‹K KONTROLÜ] (devam›)
M [Geri dönüﬂte atlama]

JdC

Ayar aral›¤›:

Taﬂ›ma

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

(1)

r
v

-

v

ttr

r

E¤er [Motor kontrol tipi] (Ctt), [FVC] (FUC) de¤ilse ve e¤er [Hareket tipi] (bSt) sayfa 52 , [Kald›rma] (UEr)ise
parametreye eriﬂilebilir.
[Auto] (AUtO): Kontrol cihaz›, motorun kontrol cihaz parametreleri kullan›larak ölçülen nominal kaymas›na
eﬂit bir de¤er al›r.
0 - 10 Hz: manüel kontrol
Referans yönü ters çevrildi¤inde, bu parametre s›f›r h›za geçiﬂte moment kayb›n› (ve önemli miktarda yük
b›rakmas›n›) engellemek için kullan›labilir. E¤er [Geri dönüﬂte tutma] (bEd) = [Yes] (YES) ise parametre
uygulanamaz.

M [Yeniden baﬂlama zaman›]

(1)

0 – 5,00 s

0

Asansörler

AUtO

Bir fren geçiﬂ s›ras›n›n sonuyla bir fren b›rakma s›ras›n›n baﬂlang›c› aras›ndaki zaman.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.

Kald›rma

r
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Fren kontrol lojik uzman parametreleri
Ad/Aç›klama

Taﬂ›ma

Kod

Ayar aral›¤›:

M [BRH b0]

brH0

Fabrika ayar›
0

Fren geçerken bir çal›ﬂt›rma komutunun tekrarlanmas› durumunda fren tekrar baﬂlama s›ras›n›n seçimi.

0
1

v [0] (0): Tutma/b›rakma s›ras› tam olarak uygulan›r.
v [1] (1): Fren süratle b›rak›l›r.

Aç›k döngü ve kapal› döngü modlar›nda kullan›n.
• Fren tutma esnas›nda bir çal›ﬂt›rma komutu istenebilir. Fren b›rakma s›ras›n›n tam olarak uygulan›p
uygulanmamas›, [BRH b0] (brH0) için seçilmiﬂ olan de¤ere ba¤l›d›r..
Çal›ﬂt›r komutu

Asansörler

Frekans

[BRH b0] (brH0) = 0
Röle yada
lojik ç›k›ﬂ

Frekans
bEn
[BRH b0] (brH0) = 1
Röle yada
lojik ç›k›ﬂ
Not: E¤er "ttr" faz› esnas›nda bir çal›ﬂt›rma komutu istenirse, fren kontrol s›ras›n›n tamam› baﬂlat›l›r.

M [BRH b1]

Kald›rma

brH1

0

Fren konta¤›n›n sabit durum hatas›nda devre d›ﬂ› b›rak›lmas›.

0

v [0] (0): Sabit durum hatas›nda fren konta¤› devrededir. (iﬂlem s›ras›nda kontak aç›k ise hata). Tüm iﬂletme

1

v [1] (1): Sabit durum hatas›nda fren konta¤› devre d›ﬂ›d›r . brF fren kontak hatas›, yaln›zca fren b›rakma ve

fazlar›nda brF fren kontak hatas› izlenir.
geçiﬂ fazlar› esnas›nda izlenir.
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Ad/Aç›klama

Ayar aral›¤›:

M [BRH b2]

brH2
0
1

v
v

Fabrika ayar›
0

Taﬂ›ma

Kod

Fren kontrol s›ras› için fren konta¤›n› dikkate almak.
[0] (0): Fren konta¤› dikkate al›nmaz.
[1] (1): Fren konta¤› dikkate al›n›r.
Aç›k döngü ve kapal› döngü modlar›nda kullan›n.
• Fren konta¤›na bir lojik giriﬂ atanm›ﬂsa.
[BRH b2] (brH2) = 0: Fren b›rakma s›ras› esnas›nda, sürenin sonunda referans devreye al›n›r [Fren
b›rakma süresi] (brt). Fren geçiﬂ s›ras› esnas›nda,rampaya göre ak›m [Ak›m rampa süresi] (brr) , [Fren
tutma süresi] (bEt)'in sonunda s›f›r olur.
[BRH b2] (brH2) = 1: Fren boﬂald›¤›nda, lojik input 1 oldu¤unda referans devreye al›n›r. Fren geçti¤inde
ak›m, rampaya göre [Ak›m rampa süresi] (brr) lojik giriﬂ 0 oldu¤unda, 0 olur.

Asansörler

Çal›ﬂt›r komutu
Röle yada
lojik ç›k›ﬂ
brt

Frekans

Moment
ak›m
Ibr

bEt
brr

[BRH b2] (brH2) = 0

Fren ak›m›
lojik giriﬂ
Moment
ak›m
Ibr

brr

[BRH b2] (brH2) = 1
0

M [BRH b3]

brH3

Sadece kapal› döngü modunda. E¤er atanm›ﬂsa, fren kontak tepkisinin yoklu¤unun yönetimi.

0

v [0] (0): Fren tutma s›ras› esnas›nda fren konta¤› [Fren tutma süresi] (bEt) sona ermeden aç›lmal›d›r, aksi

1

taktirde kontrol cihaz› brF fren kontak hatas›nda kitlenir.
[1] (1): Fren tutma s›ras› esnas›nda, fren konta¤› [Fren tutma süresi] (bEt) sona ermeden aç›lmal›d›r, aksi
taktirde bir bCA fren kontak alarm› tetiklenir ve s›f›r h›z sa¤lan›r.

v

0

M [BRH b4]

brH4

Sadece kapal› döngü modunda. Hiçbir komut verilmemiﬂ bir hareket meydana geldi¤inde, h›z eﬂi¤inin
s›f›rda devreye girmesi (sabit minimum eﬂikten daha yüksek bir h›z›n ölçümü).

0
1

v [0] (0): Herhangi bir komut verilmeden meydana gelen bir hareket esnas›nda hareketsiz.
v [1] (1): Herhangi bir komut verilmeden bir hareket meydana gelirse, kontrol cihaz› hiçbir fren b›rakma
komutu olmadan s›f›r h›z regülasyona geçer ve bir bSA alarm› tetiklenir.

brr

r

r

M [Ak›m rampa süresi]

0 – 5,00 s

0 sn

[Fren b›rakma ak›m› ileri] (lbr)'ya eﬂit bir ak›m de¤iﬂimi için moment ak›m rampa zaman› (art›ﬂ ve azalma).

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Frekans
blr

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Asansörler

Harici a¤›rl›k ölçümü:
Bu fonksiyon ak›m [Fren b›rakma ak›m› ileri] (Ibr) [FREN KONTROL ATAMA] (bLC-) fonksiyonuna adapte olabilmek için bir a¤›rl›k sensörü
taraf›ndan sa¤lanan bilgiyi kullan›r. A¤›rl›k sensöründen gelen sinyal, a¤›rl›k sensörünün türüne ba¤l› olarak bir analog giriﬂe (genellikle 4
- 20 mA sinyal), darbeli giriﬂe ya da enkoder giriﬂe atanabilir.
Örnekler:
- Bir kald›rma vinçiyle yükünün toplam a¤›rl›¤›n›n ölçimü.
- Bir asansör vinçin, kabinin ve yükünün toplam a¤›rl›¤›n›n ölçümü.
Ak›m [Fren b›rakma ak›m› ileri] (Ibr) aﬂa¤›daki e¤riye uygun olarak adapte olur.
Ibr

Kald›rma

[2Y Noktas›] (CP2)

[1 X Noktas›]
(LP1)
A¤›rl›k

0
S›f›r yük

[2 X Noktas›]
LP2

sensörü

100%

[1Y Noktas›]

Bu e¤ri, kabindeki yük s›f›r de¤ilken motorda s›f›r yükün ortaya ç›kt›¤› bir durumda, bir asansör vinç üzerindeki a¤›rl›k sensörünü temsil
edebilir.
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b

ELMPES
nO
AI1
AI2
AI3
AI4
PI
PG

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

Asansörler

Ad/Aç›klama

Kod

[HAR‹C‹ A⁄IRLIK ÖLÇÜMÜ]
M [A¤›rl›k ölçümü sens. at.]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [AI1] (AI1): Analog giriﬂ
v [AI2] (AI2): Analog giriﬂ
v [AI3] (AI3): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
v [AI4] (AI4): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
v [RP] (PI): Frekans giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
v [Encoder] (PG): Enkoder giriﬂ, e¤er enkoder kart› tak›lm›ﬂsa

[No] (nO)

Fren lojik kontrolü atanm›ﬂsa, fonksiyona eriﬂilebilir (bkz. sayfa 52).
E¤er [A¤›rl›k ölç. sensör at.] (PES) , [No] (nO) de¤ilse, [Hareket tipi] (bSt) sayfa 52, [Kald›rma] (UEr) olur..

M [1 X Noktas›]

LP1

0 - 99.99%

0

M [1 Y noktas›]

CP1

-1.36 - +1.36 In (1)

Kald›rma

Atanm›ﬂ giriﬂte sinyali 0 - %99,99'u.
[Point 1 X] (LP1) , [Point 2X] (LP2)'den az olmal›d›r.
E¤er [A¤›rl›k ölç. sensör at.] (PES) atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.
- In

Ak›m A'da [Point 1 X] (LP1) ile ayn›d›r.
E¤er [A¤›rl›k ölç. sensör at.] (PES) atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.

M [2 X noktas›]

LP2

0.01 - 100%

50%

Atanm›ﬂ giriﬂte sinyalin 0,01 - %100'ü.
[Point 2 X] (LP2) , [Point 1 X] (LP1)'den daha büyük olmal›d›r.
E¤er [A¤›rl›k ölç. sensör at.] (PES) atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.

M [2 Y noktas›]

CP2

-1.36 - +1.36 In (1)

0

Ak›m A'da [Point 2 X] (LP2) ile ayn›d›r.
E¤er [A¤›rl›k ölç. sensör at.] (PES) atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.
IbrA

r

M [Ibr 4-20 mA kayb›]

0 - 1,36 In (1)

0

A¤›rl›k sensöründen gelen bilginin kayb› durumunda fren b›rakma ak›m›.
E¤er a¤›rl›k sensörü bir analog ak›m giriﬂine atanmiﬂsa ve 4-20 mA kay›p hatas› devre d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂsa, bu
parametreye eriﬂilebilir.
Tavsiye edilen ayarlar.
- asansörler için 0
- Bir kald›rma uygulamas› için nominal motor ak›m›

(1) ln, kurulum k›lavuzunda ve kontrol cihaz› isim plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.

r

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Kald›rma

Yüksek h›z kald›rma
Bu fonksiyon, s›f›r yük ya da hafif yük için kald›rma hareketleri tur zamanlar›n› optimize etmek amac›yla kullan›labilir. Nominal motor ak›m›n›
geçmeden, nominal h›zdan daha yüksek bir h›za eriﬂebilmek için "sabit güç"te iﬂleme izin verir.
H›z [Yüksek h›z] (HSP) parametresi taraf›ndan s›n›rland›r›l›r.
Fonksiyon, referans›n kendisinde de¤il h›z referans› kaidesinde çal›ﬂ›r.

‹lke:
Frekans
Yüksek h›z
HSP
Sa

bit

Nominal
motor
frekans FrS

Artan
gü

ç

Maks.
moment

0
Tr: Nominal
motor
moment

Nominal
motor
frekans FrS
bit

Sa

Moment

ç

gü

Azalan

Yüksek h›z
HSP

59

efesotomasyon.com

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

• "H›z referans›" modu: ‹zin verilen maksimum h›z kontrol cihaz› taraf›ndan, ayarlanm›ﬂ bir h›z ad›m› esnas›nda ölçülür, böylece kontrol
cihaz› yükü ölçebilir.
• "Ak›m s›n›rlamas›" modu: ‹zin verilen maksimum h›z, yaln›zca artan yönde motor modunda ak›m s›n›rlamas›n› destekleyen h›zd›r. Azalan
yön için, iﬂlem her zaman "H›z referans›" modundad›r.

H›z referans› modu:
Artma ya da azalma
komutu

t
Referans
HSP

FrS
OSP

t

0
Frekans
HSP
Hesaplanan limit
FrS
OSP

t

0
tOS

OSP: A¤›rl›k ölçümü h›z›
tOS: Yük ölçüm zaman›
Artan ve azalan için, kontrol cihaz› taraf›ndan ölçülen h›z› düﬂürmek için iki parametre kullan›l›r.
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2 olas› iﬂletme modu vard›r:

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Kald›rma

Ak›m s›n›rlamas› modu:
Artma komutu

t
Referans
HSP

FrS
SCL

0

t

Frekans
HSP

FrS

Ak›m s›n›rlamas›
taraf›ndan
konulan s›n›rlama

SCL

0

t

Ak›m
CLO

t
SCL: Ak›m s›n›r frekans›
CLO: Yük h›z ak›m s›n›r›
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b

HSH-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

Kald›rma

Ad/Aç›klama

Kod

[YÜKSEK HIZLI KALDIRMA]
Not: Bu fonksiyon baz› di¤er fonksiyonlarla birlikte kullan›lamaz Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.

HSO
nO
SSO
CSO
COF

r
COr

r
tOS

r
OSP

r
CLO

r

SCL

r

[No] (nO)

M [Yüksek h›zl› kald›rma]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [H›z referans›] (SSO): "H›z referans›" modu
v [Ak›m s›n›r›] (CSO): "Ak›m s›n›rlamas›" modu
M [Motor h›z katsay›s› - yukar›]

0 - 100%

100%

Artan yön için kontrol cihaz› taraf›ndan hesaplanan h›z düﬂüﬂ katsay›s›.
E¤er [Yüksek h›z kald›rma] (HSO) = [H›z referans›] (SSO) ise, parametreye eriﬂilebilir.

M [Genel h›z katsay›s› - aﬂa¤›]

0 - 100%

50%

Azalan yön için kontrol cihaz› taraf›ndan hesaplanan h›z düﬂüﬂ katsay›s›.
E¤er [Yüksek h›z kald›rma] (HSO) , [No] (nO) de¤ilse, parametreye eriﬂilebilir.

M [Yük ölçüm zaman›]

0,1 – 65 s

0,5 sn

Ölçüm için h›z ad›m›n›n süresi.
E¤er [Yüksek h›z kald›rma] (HSO) , [No] (nO) de¤ilse, parametreye eriﬂilebilir.

M [A¤›rl›k ölçüm h›z›]

0 - [Nominal motor
frekans›] (FrS)

40 Hz

H›z ölçüm için sabitlenmiﬂtir.
E¤er [Yüksek h›z kald›rma] (HSO) , [No] (nO) de¤ilse, parametreye eriﬂilebilir.

M [Yüksek h›z ak›m s›n›r›]

0 - 1,65 In (1)

Yeri

Yüksek h›zda ak›m s›n›rlamas›
E¤er [Yüksek h›z kald›rma] (HSO) = [Ak›m s›n›r›] (CSO) ise, parametreye eriﬂilebilir.
E¤er [Anahtarlama frekans›.](SFr) 2 kHz'den azsa, ayarlama aral›¤› 1,36 ln ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Not: E¤er ayar 0,25 ln'den küçükse, kontrol cihaz› [Ç›k›ﬂ faz kayb›] (OPF) hata modunda
kilitlenebilir. Bunun için bu özelli¤in devreye al›nm›ﬂ olmas› gereklidir (bkz. sayfa 201).

M [Ak›m s›n›r frekans›]

De¤ere göre 0 - 500 ya 40 Hz
da 1000 Hz

Üzerinde yüksek h›z s›n›rlama ak›m›n›n aktif oldu¤u frekans eﬂi¤i.
E¤er [Yüksek h›z kald›rma] (HSO) = [Ak›m s›n›r›] (CSO) ise, parametreye eriﬂilebilir.

(1) ln, kurulum k›lavuzunda ve kontrol cihaz› isim plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.

r

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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PID regülatörü
Proses

Blok ﬂemas›
Bu fonksiyon, PID geri beslemesine bir analog giriﬂ atayarak devreye al›n›r (ölçüm).
LI
Pr2
Pr4

Dahili
referans

PII
YES
rPI

A

Referans A

Rampa

nO

nO

PIC

-

Otomatik/
manüel
PAU

tLS

nO

+
PrP

rP2

Tekrar baﬂlama
hata eﬂi¤i
(uyanma)

Enversiyon
hatas›

rSL

YES

x(-1)

0

rP3

rdG
rIG
rPG

POH
+
POL

+

(manu)

B

Kazan›

rP4
PIF

Önceden ayarlanm›ﬂ
PID referanslar›

nO
AI1
.....

Tahmini
h›z
referans›

Ölçekleme

AI4

PIF1 / PIF2
PIP1 / PIP2

RP
Enkoder
Net. AI1
PID geri
besleme
manüel
referans

FPI

Rampalar
ACC DEC
x PSr

Önceden ayarlanm›ﬂ manüel referanslar
nO

PIN

Anahtar:

SP2

Parametre:
Siyah dikdörtgen,
fabrika ayar atamalar›n›
temsil eder.

SP16

PID geri besleme:
PID geri beslemesi, herhangi bir uzatma kart›n›n tak›lm›ﬂ olup olmad›¤›na göre, AI1 - AI4 analog giriﬂlerden birine, frekans giriﬂine ya da
enkodere atanmal›d›r.
PID referans›:
PID referans›, aﬂa¤›daki parametrelerden birine atanmal›d›r:
• lojik giriﬂler üzerinden önceden ayarlanm›ﬂ referanslar (rP2, rP3, rP4)
• [Dahili PID referans seçimi.] (PII)'n›n konfigürasyonuyla ba¤lant›l› olarak, sayfalar 67.
- Dahili referans (rPl) ya da
- Referans A (Fr1 ya da Fr1b)
Önceden ayarlanm›ﬂ PID referanslar› için kombinasyon tablosu
LI (Pr4)

LI (Pr2)

Pr2 = nO

Referans
rPI ya da A

0

0

rPI ya da A

0

1

rP2

1

0

rP3

1

1

rP4

Süreci tekrar baﬂlat›rken h›z› baﬂlatmak için, tahmini bir h›z referans› kullan›labilir.
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Geri besleme ve referanslar›n ölçeklendirilmesi:
• Parametreler PIF1, PIF2
PID geri beslemeyi ölçeklendirmek için kullan›labilir (sensör aral›¤›)
Bu ölçek, tüm di¤er parametreler için MUTLAKA uuygulanmal›d›r.
• Parametreler PIP1, PIP2
Ayarlama aral›¤›n› ölçeklendirmek için kullan›labilir.
Örnek: Tank içindeki hacmin, 6 m3 ile 15 m3 aras›nda ayarlanmas›.
- Kullan›lan sensör 4-20 mA, 4.5 m3 , 4 mA, 20 m3 ve 20 mA için, sonuç olarak PIF1 = 4500 ve PIF2 = 20000 (maksimum formata
mümkün oldu¤u kadar yak›n de¤erler kullan›rken (32767), gerçek de¤erlere göre 10'un katlar›n› koruyun).
- Ayarlama aral›¤› 6 - 15 m3, sonuç olarak PIP1 = 6000 ve PIP2 = 15000.
- Örnek referanslar:
- rP1 (dahili referans) = 9500
- rp2 (önceden ayarlanm›ﬂ referans) = 6500
- rP3 (önceden ayarlanm›ﬂ referans) = 8000
- rP4 (önceden ayarlanm›ﬂ referans) = 11200
[KONTROL PANEL‹ AYARI] menüsü, gösterilen ünitenin ad›n› ve format›n› özelleﬂtirmek için kullan›labilir.
Di¤er parametreler:
• rSL parametresi:
Üzerinde, düﬂük h›zda aﬂ›lan maksimum zaman eﬂi¤ine (tLS) ba¤l› olarak PID regülatörün devreye girece¤i (uyan›ﬂ) PID hata eﬂi¤inin
ayarlanmas›nda kullan›labilir.
• Ba¤lant› yönünün ters çevrilmesi (PIC): E¤er PIC = nO ise, hata pozitif oldu¤unda motorun h›z› artacakt›r, örne¤in: kompresörle bas›nç
kontrolü. E¤er PIC = YES ise, hata pozitif oldu¤unda motorun h›z› düﬂecektir, örne¤in: so¤utucu fan kullanarak ›s› kontrolü.
• Dahili kazan›m, bir lojik giriﬂle k›sa devre yap›labilir.
• PID geri beslemedeki bir alarm, bir lojik ç›k›ﬂla konfigüre edilebilir ve gösterilebilir.
• PID hatas›ndaki bir alarm, bir lojik ç›k›ﬂla konfigüre edilebilir ve gösterilebilir.
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PID'le "Manüel - Otomatik" çal›ﬂma

Proses

Bu fonksiyon, PID regülatörünü, önceden ayarlanm›ﬂ h›zlar› ve bir manüel referans› birleﬂtirir. Lojik giriﬂin durumuna göre, h›z referans›
önceden ayarlanm›ﬂ h›zlar taraf›ndan ya da PID fonksiyonu üzerinden bir manüel referans taraf›ndan verilir.
Manüel referans (PIM)
• Analog giriﬂler AI1 - AI4
• Frekans giriﬂi
• Enkoder
Tahmini h›z referans› (FPI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[AI1] (AI1): Analog giriﬂ
[AI2] (AI2): Analog giriﬂ
[AI3] (AI3): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[AI4] (AI4): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[RP] (PI): Frekans giriﬂi, e¤er VW3A3202 uzatma kartu tak›lm›ﬂsa
[Encoder] (PG): Enkoder giriﬂ, e¤er enkoder kart› tak›lm›ﬂsa
[HMI] (LCC): kontrol paneli komutu
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen
[Haberleﬂme kart›] (nEt): Haberleﬂme kart› (tak›lm›ﬂsa)
[Prog. kart›] (APP): Kontrol cihaz›nda dahili kart (tak›lm›ﬂsa)

PID regülatörünü ayarlamak
1. PID modunda konfigürasyon
Bkz. ﬂema sayfa 63.
2. Fabrika ayarlar› modunda bir test yap›n (ço¤u durumda, bu yeterli olacakt›r)
Kontrol cihaz›n› optimize etmek için, rPG ya da rIG'yi kademeli ve ba¤›ms›z olarak ayarlay›n ve referansla ba¤lant›l› olarak PID geri
beslemesi üzerindeki etkisini gözlemleyin.
3. Fabrika ayarlar› sabit de¤ilse ya da referans yanl›ﬂsa
• manüel modda h›z referans›yla (PID regülatörü olmadan) ve sistemin h›z aral›¤› yükü üzerinde kontrol cihaz›yla bir test yap›n:
- Sabit durumda, h›z sabit olmal›, referansla uyumlu olmal› ve PID geri besleme sinyali sabit olmal›.
- Geçici durumda, h›z rampay› izlemeli ve çabut sabitlenmeli, PID geri besleme sinyali h›z› izlemeli.
E¤er durum bu ﬂekilde geliﬂmiyorsa, kontrol cihaz› ve/veya sensör sinyali ve kablolama ayarlar›na bak›n.
•
•
•
•
•
•
•
•

P›d moduna geçin.
brA'y› no'ya ayarlay›n (rampa otomatik uyarlanmas› yok).
Bir ObF hatas› tetiklemeden PID rampas›n› (PrP) mekanizma taraf›ndan izin verilen minimuma ayarlay›n.
Dahili kazan›m› (rlG) minimuma ayarlay›n.
Uyarlanm›ﬂ kazan›m› (rdG) 0'da b›rak›n.
OID geri beslemesini ve referans› gözlemleyin.
Kontrol cihaz›n› ON/OFF olarak birkaç kere kapat›p aç›n ya da yük veya referans› birkaç kere h›zl›ca de¤iﬂtirin.
Oransal kazan›m› (rPG), geçici fazlarda yan›t süresiyle kararl›l›k aras›ndaki en uyumlu durumu araﬂt›rabilecek ﬂekilde ayarlay›n
(sabitlemeden önce 1 - 2 osilasyon)
• E¤er referans sabit durumda önceden ayarlanm›ﬂ de¤erden farkl› olursa, kademeli olarak dahili kazan›m› (rlG) artt›r›n, tutars›zl›k
durumunda oransal kazan›m› (rPG) düﬂürün (pompalama uygulamalar›), yen›t süresiyle statik hassasiyet aras›ndaki uyumlu durumu
bulun (bkz. ﬂema).
• Son olarak, uyarlanm›ﬂ kazan›m aﬂ›r› yükselmenin düﬂürülmesine ve yan›t süresinin geliﬂtirilmesine izin verebilir, ancak bu, üç kazan›ma
dayand›¤› için tutarl›l›k anlam›nda uyuma ulaﬂmay› zorlaﬂt›racakt›r.
• Tüm referans serisi üzerinden üretim esnas›nda testler uygulay›n.
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Dengelenme süresi

Referans

rPG
Aﬂ›r› yükselme

Proses

Ayarlanm›ﬂ
de¤er

Statik hata

Oransal
kazan›m
rPG düﬂük
Yükseliﬂ zaman›
zaman
rIG
Referans
Dahili
kazan›m
rIG düﬂük
zaman
Referans

rPG ve rIG do¤ru

rdG yükselmiﬂ

zaman
Osilasyon frekans› sistem kinemati¤ine ba¤l›d›r.
Parametre

Yükseliﬂ zaman›

rPG

Aﬂ›r› yükselme

Dengelenme süresi

Statik hata

=

rIG
rdG

=

=
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Proses

Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

b

PId-

Fabrika ayar›

[PID REGÜLASYONU]
Not: Bu fonksiyon baz› di¤er fonksiyonlarla birlikte kullan›lamaz Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.
[No] (nO)

PIF
nO
AI1
AI2
AI3
AI4
PI
PG
AIU1
AICI
nO
Mdb
CAn
nEt
APP
PIF1

r

M [PID geribesleme atamas›]
v [No] (nO): Atanmam›ﬂ (fonksiyon devre d›ﬂ›) Bu durumda, fonksiyon parametrelerinin hiçbirine eriﬂilemez.
v [AI1] (AI1): Analog giriﬂ
v [AI2] (AI2): Analog giriﬂ
v [AI3] (AI3): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
v [AI4] (AI4): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
v [RP] (PI): Frekans giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
v [Enkoder] (PG): Enkoder giriﬂ, e¤er enkoder kart› tak›lm›ﬂsa
v [Network AI] (AIV1): ‹letiﬂim baras› üzerinden geri besleme
[No] (nO)

M [AI a¤ kanal›]
v
v
v
v
v

E¤er [PID geribesleme atamas›] (PIF) = [A¤ AI geribesleme] (AIU1) ise, parametreye eriﬂilebilir.
[No] (nO): Atanmam›ﬂ
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen
[Haberleﬂme kart›] (nEt): ‹letiﬂim kart› (tak›lm›ﬂsa)
[Prog. kart›] (APP): Kontrol cihaz›nda dahili kart (tak›lm›ﬂsa)

M [Min PID geribesleme]

(1)

100

Minimum geri besleme için de¤er. Ayarlama aral›¤› 0 - [Maksimum PID geribesleme] (PIF2) (2).

PIF2

r

M [Maks. PID geribesleme]

(1)

1000

Maksimum geri besleme ayarlama aral›¤› için de¤er [Minimum PID geribesleme] (PIF1) - 32767 (2).

PIP1

r

M [Min PID referans›]

(1)

150

Minimum süreç de¤eri ayarlama aral›¤› [Minimum PID geribesleme] (PIF1) - [Maks. PID referans›]
(PIP2) (2).

PIP2

M [Maks. PID referans›]

(1)

900

Maksimum süreç de¤eri ayarlama aral›¤› [Min. PID geribesleme] (PIP1) - [Maks. PID geribesleme]
(PIF2) (2).
[No] (nO)

M [Dahili PID referans seçimi]

PII

Dahili PID regülatör referans›

nO

v [No] (nO): PID regülatörü referans› Fr1 ya da Fr1b taraf›ndan toplama/ç›karma/çarpma fonksiyonlar›

A

v [Yes] (YES): PID regülatör referans› rPI parametresi üzerinden dahilidir.

kullan›larak verilmektedir (bkz. ﬂema sayfa 106).

rPI

r

150

M [Dahili PID referans›]

Dahili PID regülatörü referans›. Bu parametreye ayr›ca [1.2 ‹ZLEME] (SUP-) menüsünde eriﬂilebilir.
Ayarlama aral›¤› [Mini PID referans›] (PIP1) - [Mak. PID referans›] (PIP2) (2).

rPG

M [PID oransal kazanç]

r

Oransal kazan›m

0.01 - 100

1

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) Bir grafik ekran terminali kullan›umda de¤ilse, 9999'dan daha büyük de¤erler, 4 basamakl› göstergede, binler basama¤›ndan sonra bir
iﬂaretle görüntülenecektir. örn, 15650 için 15.65

r
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

b
r

Fabrika ayar›

0.01 - 100

1

0.00 - 100

0

0 – 99,9 s

0 sn

[PID REGÜLASYONU] (devam›)
M [PID integral kazanç]

rIG

Ayar aral›¤›:

Proses

Kod

Dahili kazan›m

M [PID türevsel kazanç]

rdG

r

Uyarlanm›ﬂ kazan›m

M [PID rampas›]

PrP

r

(1)

PID hozlanma/yavaﬂlama rampas›, [Min. PID referans›] (PIP1)'dan [Maks. PID referans›] (PIP2)' gitmesi ve
tam tersi için tan›mlanm›ﬂ.

PIC
nO
A

[No] (nO)

M [PID geribesleme etki yönü]
v [No] (nO)
v [Yes] (YES)

Düzeltme yönünün ters çevrilmesi (PIC):
E¤er PIC = nO ise, hata pozitif oldu¤unda motorun h›z› artacakt›r. Örnek : kompresörle bas›nç kontrolü.
E¤er PIC = YES ise, hata pozitif oldu¤unda motorun h›z› düﬂecektir. Örnek : so¤utucu fan kullanarak ›s›
kontrolü.

M [Min PID ç›k›ﬂ›]

POL

r

(1)

de¤ere göre - 500 - 500 0 Hz
ya da - 1000 - 1000

Hz cinsinden regülatörün minimum ç›k›ﬂ de¤eri.

M [Maks. PID ç›k›ﬂ›]

POH

r

(1)

de¤ere göre 0 - 500 ya 60 Hz
da 1000

Hz cinsinden regülatörün maksimum ç›k›ﬂ de¤eri.

M [Min geribesleme alarm›]

PAL

r

(1)

100

Regülatör geri beslemesi için minimum izleme eﬂi¤i.
Ayarlama aral›¤› [Min. PID geribesleme] (PIF1) - [Maks. PID geribesleme] (PIF2) (2).

M [Maks. geribesleme alarm›]

PAH

r

(1)

1000

Regülatör geri beslemesi için maksimum izleme eﬂi¤i.
Ayarlama aral›¤› [Min. PID geribesleme] (PIF1) - [Maks. PID geribesleme] (PIF2) (2).

M [PID hata alarm›]

PEr

r

(1)

0 - 65535 (2)

100

Regülatör hatas› izleme eﬂi¤i.

PIS
nO
LI1
-

M [PID integral reset]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)

[No] (nO)

:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n›z
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'daysa, fonksiyon aktiftir (PID integrali devrededir).
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse, fonksiyon aktiftir (PID integrali devre d›ﬂ›d›r).

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) Bir kontrol paneli kullan›mda de¤ilse, 9999'dan daha büyük de¤erler, 4 basamakl› göstergede, binler basama¤›ndan sonra bir iﬂaretle
görüntülenecektir,
örn., 15650.için -15.65

r

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.

efesotomasyon.com

68

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

b

Proses

Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

[PID REGÜLASYONU] (devam›)
[No] (nO)

M [Referans h›z atamas›]

FPI
nO
AI1
AI2
AI3
AI4
LCC
Mdb
CAn
nEt
APP
PI
PG

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

PID regülatörü tahmini h›z giriﬂi
[No] (nO): Atanmam›ﬂ (fonksiyon devre d›ﬂ›)
[AI1] (AI1): Analog giriﬂ
[AI2] (AI2): Analog giriﬂ
[AI3] (AI3): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[AI4] (AI4): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[HMI] (LCC): kontrol paneli
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen
[Haberleﬂme kart›] (nEt): Haberleﬂme kart› (tak›lm›ﬂsa)
[Prog. kart›] (APP): Kontrol cihaz›nda dahili kart (tak›lm›ﬂsa)
[RP] (PI): Frekans giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[Enkoder] (PG): Enkoder giriﬂ, e¤er enkoder kart› tak›lm›ﬂsa

M [H›z giriﬂi %]

PSr

Fabrika ayar›

r

(1)

1 - 100%

100%

Tahmini h›z giriﬂi için çarpan katsay›s›.
E¤er [Referans h›z atamas›] (FPI) = [No] (nO) ise parametreye eriﬂilemez

PAU
nO
LI1
-

[No] (nO)

M [Oto/Manuel atama]
v [No] (nO): PID daima devrededir.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Bkz. atama koﬂullar›na bak›n›z.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'daysa, the PID aktiftir.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse, manüel iﬂlem aktiftir.

nO
AI1
AI2
AI3
AI4
PI
PG
tLS

r

[No] (nO)

M [Manuel referans]

PIM

v
v
v
v
v
v
v

manüel h›z giriﬂi. E¤er [Oto/Manüel atama] (PAU) , [No] (nO) de¤ilse, parametreye eriﬂilebilir.
[No] (nO): Atanmam›ﬂ (fonksiyon devre d›ﬂ›)
[AI1] (AI1): Analog giriﬂ
[AI2] (AI2): Analog giriﬂ
[AI3] (AI3): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[AI4] (AI4): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[RP] (PI): Frekans giriﬂ, e¤er VW3A3202 uzatma kart› tak›lm›ﬂsa
[Encoder] (PG): Enkoder giriﬂ, e¤er enkoder kart› tak›lm›ﬂsa
E¤er konfigüre edilmiﬂlerse, önceden ayarlanm›ﬂ h›zlar, manüel referansta aktiftir.

M [Düﬂ h›z zaman aﬂ›m›]

(1)

0 – 999,9 s

0 sn

Maksimum iﬂlem zaman› [Düﬂük h›z] (LSP)
Tan›mlanan bir süre için LSP'de çal›ﬂmay› takiben, otomatik olarak motor duruﬂu istenir. Referans LSP'den
daha büyükse ve bir çal›ﬂma komutu hala varsa motor tekrar çal›ﬂ›r.
Dikkat : 0 de¤eri s›n›rs›z süreye karﬂ›l›k gelir.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) Bir kontrol paneli kullan›mda de¤ilse, 9999'dan daha büyük de¤erler, 4 basamakl› göstergede, binler basama¤›ndan sonra bir iﬂaretle
görüntülenecektir,
örn., 15650.için -15.65

r
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

b

Fabrika ayar›

0.0 - 100.0

0

[PID REGÜLASYONU] (devam›)
M [PID uyanma eﬂi¤i]

rSL

Ayar aral›¤›:

Proses

Kod

“PID” ve “Düﬂük h›zda çal›ﬂma zaman›” (tLS) fonksiyonlar› ayn› zamanda konfigüre edilmiﬂse, PID
regülatörü LSP de¤erinden daha düﬂük bir h›z ayarlama giriﬂiminde bulunabilir.
Bu da, yolverme, düﬂük h›zda çal›ﬂma ve ard›ndan durma gibi tatmin edici olmayan çal›ﬂmaya neden olur...
rSL parametresi (PID uyanma eﬂi¤i), uzun süreli LSP'deki duruﬂtan sonra tekrar baﬂlang›ç için bir minimum
PID hata eﬂi¤i ayarlamak amac›yla kullan›labilir.
E¤er tLS = 0 ya da if rSL = 0 ise, bu fonksiyon devre d›ﬂ›d›r.

UYARI
BEKLENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
‹stenmayen tekrar baﬂlamalar›n herhangi bir tehlike yarat›p yaratmayaca¤›n› kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

b

Pr1-

[ÖNAYAR PID REFERANSI]
E¤er [PID geribesleme atamas›] (PIF) atanm›ﬂsa, fonksiyona eriﬂilebilir.

Pr2
nO
LI1
-

[No] (nO)

M [2 önayar PID referans›]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n›z.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'daysa, fonksiyon aktiftedir.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse, fonksiyon aktiftir.
[No] (nO)

M [4 önayar PID referans›]

Pr4

[2 ön ayarl› PID referans›] (Pr2) 'in, bu fonksiyon atanmadan önce atanm›ﬂ olmad›¤›ndan emin olun.

nO
LI1
-

v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Bkz. atama koﬂullar›na bak›n›z.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'daysa, fonksiyon aktiftedir.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse, fonksiyon aktiftir.

rP2

r
rP3

r
rP4

r

M [2 önayar PID referans›]

(1)

300

E¤er [2 ön ayarl› PID referans›.] (Pr2) atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.
Ayarlama aral›¤› [Min. PID referans›] (PIP1) - [Maks. PID referans›] (PIP2) (2).

M [Önayar PID referans› 3]

(1)

600

E¤er [4 ön ayarl› PID referans›] (Pr4) atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.
Ayarlama aral›¤› [Min. PID referans›] (PIP1) - [Maks. PID referans›] (PIP2) (2).

M [Önayar PID referans› 4]

(1)

900

E¤er [Ön ayarl› PID 4 ref.] (Pr4) atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.
Ayarlama aral›¤› [Min. PID referans›] (PIP1) - [Maks. PID referans›] (PIP2) (2).

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) Bir grefik ekran terminali kullan›umda de¤ilse, 9999'dan daha büyük de¤erler, 4 basamakl› göstergede, binler basama¤›ndan sonra bir
iﬂaretle görüntülenecektir. örn, 15650 için 15.65

r

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Moment düzenlemesi
H›z
referans

H›z
H›z düzenlemesi

Moment
referans

Moment/
ak›m
s›n›rlama
[Moment sin. yönü]
(tSd)

[Moment oran›]
(trt)

[Moment rampa
zaman›]
(trP)

M

Moment

LI

LI

Fonksiyon, h›z düzenleme modundaki iﬂlemle moment kontrol modundaki iﬂlem aras›nda geçiﬂ yapmak için kullan›labilir.
Moment kontrol modunda, h›z konfigüre edilebilir bir bant içinde de¤iﬂebilir. Bir alt ya da üst s›n›ra eriﬂti¤inde, kontrol cihaz› otomatik olarak
h›z düzenleme moduna geçer (il ayara dönüﬂ) ve bu h›z s›n›r› içinde kal›r. Bu nedenle ayarlanm›ﬂ moment devam etmez ve iki durum söz
konusu olabilir.
• E¤er moment gerekli de¤ere geri dönerse, kontrol cihaz› moment kontrol moduna geri dönecektir.
• E¤er moment konfigüre edilebilir bir süre içinde gerekli de¤ere geri dönmezse, kontrol cihaz› hata ya da alarm moduna geçecektir.

UYARI
BEKLENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
Motorun davran›ﬂ›ndaki de¤iﬂikliklerin herhangi bir tehlike yarat›p yaratmad›¤›n› kontrol edin.
Bu talimata uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

Moment
Moment
s›n›rlama

A

E
Moment
referans

Seç

C

H›z
bant

D
H›z
referans

H›z

- AB ve CD: H›z s›n›rlamas›na "dönüﬂ"
- BC: Moment kontrol alan›
- E: ‹deal çal›ﬂma noktas›
Moment iﬂareti ve de¤eri bir lojik ç›k›ﬂ ya da analog ç›k›ﬂ üzerinden iletilebilir.

71

efesotomasyon.com

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

Kod

b

tOr-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[MOMENT KONTROLÜ]
Bu fonksiyona ancak [Motor kontrol tipi] (Ctt) = [SVC I] (CUC) ya da [Kapal› çevrim] (FUC) ise eriﬂilebilir.
Not: Bu fonksiyon baz› di¤er fonksiyonlarla birlikte kullan›lamaz. Sayfa 22.'daki talimatlar› izleyiniz

tSS
nO
-ALI1
-

M [Moment/h›z anahtarlama]
v [No] (nO): Fonksiyon devred›ﬂ›, böylelikle di¤er parametrelere eriﬂimi engeller.
v [Yes] (YES): Kal›c› moment kontrolü
v [LI1] (LI1)

[No] (nO)

:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n›z.
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse: Moment kontrolü
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'deyse: H›z düzenlemesi

tr1
nO
AI1
AI2
AI3
AI4
LCC
Mdb
CAn
nEt
APP
PI
PG

[No] (nO)

M [Moment referans kanal›]
v [No] (nO): Atanmam›ﬂ (s›f›r moment referans›).
v [AI1] (AI1): Analog giriﬂ
v [AI2] (AI2): Analog giriﬂ
v [AI3] (AI3): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [AI4] (AI4): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [HMI] (LCC): kontrol paneli
v [Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
v [CANopen] (CAn): Dahili CANopen
v [Haberleﬂme kart›] (nEt): Haberleﬂme kart› (tak›lm›ﬂsa)
v [Prog. kart›] (APP): Kontrol cihaz›nda dahili kart (tak›lm›ﬂsa)
v [RP] (PI): Frekans giriﬂi, e¤er VW3A3202 G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [Enkoder] (PG): Enkoder giriﬂ, e¤er enkoder kart› tak›lm›ﬂsa
Referans›n %100'ü, nominal momentin %300'üne karﬂ›l›k gelir.

tSd
nO
LI1
-

[No] (nO)

M [Moment referans yönü]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Bkz. atama koﬂullar›na bak›n›z.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'daysa, moment iﬂareti referansla ayn›d›r.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse, moment iﬂareti referans›n karﬂ›t›d›r.

M [Moment oran›]

trt

r

0 - 1000%

100%

0 – 99,99 s

3 sn

[Moment referans›] (tr1)'a uygulanan katsay›.

M [Moment rampa zaman›]

trP

r

Nominal momentin %100'lük de¤iﬂimi için moment art›ﬂ ve düﬂüﬂü.
[H›z] (SPd)

tSt
SPd
-ASPn

M [Moment kontrol duruﬂ tipi]
v [H›z] (SPd): H›z duruﬂ düzenlemesi, durdurma konfigürasyonu tipiyle uyumlu olarak (bkz. sayfa 32)
v [Serbest duruﬂ] (YES): Serbest duruﬂ.
v [Spin] (SPn): S›f›r moment duruﬂu, ancak motordaki ak›y› koruyarak. Bu iﬂlem tipi ancak [Motor kontrol tipi]
(Ctt) = [FVC] (FUC) ise mümkündür.

SPt

r

r

M [Spin zaman›]

0 – 3600 s

1

E¤er [Moment kontrol duruﬂ tipi] (tSt) = [Spin] (SPn) ise parametreye eriﬂilebilir.
Duruﬂtan sonraki dönme zaman›, süratle tekrar çal›ﬂmaya haz›r kalabilmek için.

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

Kod

b

Ayar aral›¤›:

[MOMENT KONTROLÜ] (devam›)
M [Pozitif ölübölge]

dbp

r

Fabrika ayar›

0 to 2 x [Maks. frekans] 10 Hz
(tFr)

Pzitif bant
H›z referans›na cebirsel olarak eklenen de¤er.
dbP = 10 için örnek:
• If referans = +50 Hz: + 50 + 10 = 60
• If referans = -50 Hz: - 50 + 10 = - 40

M [Negatif ölübölge]

dbn

r

0 to 2 x [Maks. frekans] 10 Hz
(tFr)

negatif bant
H›z referans›ndan cebirsel olarak ç›kar›lan de¤er.
dbn = 10 için örnek:
• If referans = +50 Hz: + 50 - 10 = 40
• If referans = -50 Hz: - 50 - 10 = - 60

M [Moment kontrol zam aﬂ›m›]

rtO

0 – 999,9 s

60

Hata ya da alarm durumunda moment kontrol modundan otomatik ç›k›ﬂ› izleyen zaman.
[Alarm] (ALrM)

M [Moment kontrol hata yut.]

tOb

Zaman [Moment kontrol zaman aﬂ›m›] (rtO) geçildikten sonra, kontrol cihaz›n›n
yan›t›.
ALrM
FLt

r
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v [Alarm] (ALrM)
v [Hata] (FLt): Serbest duruﬂlu hata.

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Moment s›n›rlama
‹ki tip moment s›n›rlamas› vard›r:
• Bir parametre taraf›ndan sabitlenen bir de¤erle
• Bir analog giriﬂ taraf›ndan ayarlanan bir de¤erle (Al, darbe ya da enkoder)
E¤er her iki tipte devredeyse, en düﬂük de¤er göz önünde bulundurulur. Bir lojik giriﬂ kullanarak ya da iletiﬂim baras› üzerinden, her iki
s›n›rlama tipi konfigüre edilebilir ve aralar›nda geçiﬂ yap›labilir.
[Moment s›n›rlama] (tLA)

[Motor moment
s›n›r›] (tLIM)

[Genel moment
s›n›r›] (tLIG)

[Yes]
(YES)
Parametre
üzerinden
moment
s›n›rlamas›

[LI]

LI

[No]
(nO)

S›n›r de¤eri
Göz önünde
bulundurulan en
küçük de¤er

[Analog limit. act.] (tLC)

[AI.] (AI.)
[RP] (PI)
[Enkoder] (PG)

[Yes]
(YES)

Analog giriﬂ,
RP ya da
Enkoder
üzerinden
moment
s›n›rlama

[AI]

[LI]

[No]
(nO)
LI

[Moment ref. atama] (tAA)
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Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

b

tOL-

Fabrika ayar›

[MOMENT SINIRLAMASI]

V/F profil modunda, bu fonksiyona eriﬂilemez.
tLA
nO
-ALI1
-

[No] (nO)

M [Moment s›n›rlama]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›
v [Yes] (YES): Fonksiyon daima devrede
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar› sayfa.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'daysa, fonksiyon aktif de¤ildir.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse, fonksiyon aktiftir.

tLIM

r

M [Motor moment s›n›r›]

(1)

0 - 300%

100%

E¤er [Moment s›n›rlama] (tLA) = [No] (nO) ise parametreye eriﬂilemez.
Motor modunda, nominal momentin yüzdesi olarak moment s›n›rlamas›.

tLIG

r

M [Genel moment s›n›r›]

(1)

0 - 300%

100%

E¤er [Moment s›n›rlama] (tLA) = [No] (nO) ise parametreye eriﬂilemez.
Jeneratör modunda, nominal momentin yüzdesi olarak moment s›n›rlamas›.

tAA
nO
AI1
AI4
PI
PG

[No] (nO)

M [Moment referans atama]
v [No] (nO): Atanmam›ﬂ (fonksiyon devre d›ﬂ›)
v [AI1] (AI1)
-

[AI4] (AI4): Analog giriﬂ, e¤er VW3A3202 G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa

v [RP] (PI): Frekans giriﬂi, e¤er VW3A3202 G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [Enkoder] (PG): Enkoder giriﬂi, e¤er enkoder kart› tak›lm›ﬂsa
E¤er fonksiyon atanm›ﬂsa s›n›rlama, atanan giriﬂe uygulanan sinyal'in %0 - %100'ü temelinde nominal
momentin %0 - %100'ü aras›nda de¤iﬂir.
Örnekler:
- 4-20 mA giriﬂ üzerinde12 mA, nominal momentin %150'sine kadar s›n›rlamayla sonuçlan›r.
- 10 V giriﬂ üzerinde 2,5 V, nominal momentin %5'i ﬂeklinde sonuçlan›r.
[Yes] (YES)

M [Analog s›n›rlama]

tLC
-ALI1
-

E¤er [Moment ref. atamas›] (tAA) , [No] (nO).de¤ilse, parametreye eriﬂilebilir.

v [Yes] (YES): S›n›rlama, [Moment ref. atamas›] (tAA) taraf›ndan belirlenen giriﬂe ba¤l›d›r.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n›z.
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'daysa:
• S›n›rlama [Motor moment s›n›r›] (tLIM) ve [Jeneratör moment s›n›r›] parametreleri taraf›ndan e¤er (tLIG)
e¤er [Moment s›n›rlama] (tLA) , [No] (nO) de¤ilse belirlenir.
• E¤er [Moment s›n›rlama] (tLA) = [No] (nO) ise s›n›rlama yoktur.
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse:
• S›n›rlama [Moment referans atamas›] (tAA) taraf›ndan belirlene giriﬂe ba¤l›d›r.
Not: E¤er [Moment s›n›rlama] (tLA) ve [Moment referans atamas›] (tAA) kayb› anda devreye girerler, en
küçük de¤er dikkate al›n›r.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.

r
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Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

b

CLILC2
nO
LI1
-

Fabrika ayar›

[2. AKIM SINIRI]
[No] (nO)

M [2. ak›m s›n›r›]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar›na bak›n›z.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0'daysa, ilk ak›m s›n›rlamas› aktiftir.
E¤er atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1'deyse, ikinci ak›m s›n›rlamas› aktiftir.

CL2

r

CLI

r

M [2. ak›m s›n›r›]

(1)

0 - 1,65 In (2)

1,5 In (2)

2. ak›m s›n›r› parametresi e¤er [2. ak›m s›n›r›] (LC2) [No] (nO) de¤ilse eriﬂilebilir.
E¤er [Anahtarlama frekans›] (SFr) 2 kHZ'den azsa, ayarlama aral›¤› 1,36 ln ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Not: E¤er ayar 0,25 ln'den azsa, kontrol cihaz› [Ç›k›ﬂ faz kayb›] (OPF) hata modunda
kilitlenebilir.(devreye al›nm›ﬂ olmas› koﬂuluyla). E¤er yüksüz motor ak›m›ndan düﬂkse, s›n›rlaman›n
hiçbir etkisi kalmaz.

M [Ak›m s›n›r›]

(1)

0 - 1,65 In (2)

1,5 In (2)

‹lk ak›m s›n›rlamas› e¤er [Ak›m s›n›r› 2] (LC2) , [No] (nO)de¤ilse, parametreye eriﬂilebilir..
E¤er [Anahtarlama frekans›] (SFr) 2 kHZ'den azsa, ayarlama aral›¤› 1,36 ln ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Not: E¤er ayar 0,25 ln'den azsa, kontrol cihaz› [Ç›k›ﬂ faz kayb›] (OPF) hata modunda
kilitlenebilir.(devreye al›nm›ﬂ olmas› koﬂuluyla). E¤er yüksüz motor ak›m›ndan düﬂkse, s›n›rlaman›n
hiçbir etkisi kalmaz.

(1) Parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.
(2) ln, kurulum k›lavuzunda ve kontrol cihaz› isim plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.

r

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.

efesotomasyon.com

76

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Hat kontaktör komutu
Örnek devre:
Not: "Acil durdurma" buton b›rak›ld›¤› anda, "Çal›ﬂt›r/Tekrar
Ayarla" butonuna bas›lmal›d›r.

Acil
durdurma
Hat 3a

Çal›ﬂt›r/
Tekrar

K11

K10
K11
KM1

L1

L2

L3

U

V

W

ATV 71
0

LIp

P24

‹leri ya da
geri

LIn
K11

LO/Rp
K10

M
3

0V

24 V

24 V güç kayna¤›

Kontrol cihaz› güç kayna¤›, harici 24 V kaynak üzerinden sa¤lanmal›d›r.

D‹KKAT
Bu fonksiyon yaln›zca 60 sn.'den uzun bir döngü süresi içindeki az say›da ard›l iﬂlem için kullan›labilir. (filtre kapasitörü yükleme
devresinin zaman›ndan önce eskimesini önlemek için).
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

Not: Hat kontaktörü her çal›ﬂt›rma komutu (ileri ya da geri) gönderildi¤inde kapan›r ve her duruﬂtan sonra aç›l›r.
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Kod

Ad/Aç›klama

b

LLCLLC

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[ G ‹ R ‹ ﬁ K O N T A K T Ö R K O N T R O L Ü]
[No] (nO)

M [Giriﬂ kontaktör atama]
lojik ç›k›ﬂ ya da kontrol rölesi

nO
LO1
LO4
r2r4
LES
nO
LI1
-

v [No] (nO): Fonksiyon atanmam›ﬂ (Bu durumda, fonksiyon parametrelerinin hiçbirine eriﬂilemez).
v [LO1] (LO1)
-

[LO4] (LO4): lojik ç›k›ﬂ (e¤er bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, LO1, LO2 ya da LO4 seçilebilir).

v [R2] (r2)
-

[R4] (r4): Röle (bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, R2 seçimi R3 ya da R4'e yükselir).
[No] (nO)

M [Sürücü kilidi]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar› sayfa.
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0 oldu¤unda, kontrol cihaz› kilitlenir.

LCt

M [ﬁebeke zaman aﬂ›m›]

5 – 999 s

5 sn

Hat kontaktörünün kapan›ﬂ› için zaman› izleme. E¤er süre geçöti¤inde kontrol cihaz› düç devredinde gerilim
yoksa, kontrol cihaz› "hat kontaktörü" (LCF) hatas›yla kilitlenecektir.

efesotomasyon.com

78

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ç›k›ﬂ kontaktör komutu
Bu kontrol cihaz›n›n kontrol cihaz›yla motor aras›nda bulunan bir kontaktörü kontrol edebilmesini sa¤lar. Bir çal›ﬂt›rma iste¤i
gönderildi¤inde, kontaktör kapanma iste¤i yap›l›r. Kontaktör aç›lma iste¤i, motorda art›k ak›m kalmad›¤›nda yap›l›r.

D‹KKAT
E¤er bir DC enjeksiyon frenleme fonksiyonu konfigüre edilmiﬂse, kontaktör yaln›zca frenlemenin sonunda aç›ld›¤›ndan, duruﬂ
modunda uzun süre çal›ﬂ›r halde b›rak›lmamal›d›r.
Bu talimata uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

Ç›k›ﬂ kontaktör geri beslemesi
Çal›ﬂt›rma komutu olmad›¤›nda ve iﬂlem s›ras›nda 0'da, karﬂ›l›k gelen lojik giriﬂ 1'de olmal›d›r.
Uygunsuzluk durumunda kontrol cihaz›, e¤er ç›k›ﬂ kontaktörü kapanmazsa (1'de LIx) FCF1hatas›nda; s›k›ﬂ›rsa (2'de LIx) FCF2 hatas›nda
çal›ﬂ›r.
[Motor sürme zaman›] (dbS) parametresi, çal›ﬂt›r komutu gönderildi¤inde hata modonda aç›l›ﬂ› geciktirmek için kullanulabilir. [Kontrol açma
zaman›] (dAS) parametresi, durdur komutu ayarland›¤›nda hatay› geciktirir.
Not:
Hata FCF1 (kontaktör kapan›ﬂ› baﬂar›s›z) durumu 1'den 0'a çeviren çal›ﬂt›r komutuyla tekrar ayarlanabilir (0 --> 1 --> 0 in 3 kablolu
kontrolde).

ATV 71
U

V

Geri

Komut

W

0

LOp/Rp
K20

P24

LIp

KM2

KM2

K20
M

KM2

3

[Ç›k›ﬂ kontaktör atamas›] (OCC) ve [Ç›k›ﬂ kontaktör geribeslemesi] (rCA) fonksiyonlar›, ayr› ayr› ya da birlikte kullan›labilirler.
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Ad/Aç›klama

Kod

b

OCC-

Ayar aral›¤›:

[ÇIKIﬁ KONTAKTÖR KOMUTU]
[No] (nO)

M [Ç›k›ﬂ kontaktör atama]

OCC

Fabrika ayar›

Lojik ç›k›ﬂ ya da kontrol rölesi

nO
LO1
LO4
r2
r4
rCA
nO
LI1
-

v [No] (nO): Fonksiyon atanmam›ﬂ (bu durumda, fonksiyon parametrelerinin hiçbirisine eriﬂilemez).
v [LO1] (LO1)
-

[LO4] (LO4): lojik ç›k›ﬂ (e¤er bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, LO1, LO2 ya da LO4 seçilebilir).

v [R2] (r2)
-

[R4] (r4): Röle (bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, R2 seçimi R3 ya da R4'e yükselir).
[No] (nO)

M [Ç›k›ﬂ kontaktör geribesleme]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar› sayfa.
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 0 oldu¤unda, motor çal›ﬂ›r.

dbS

r

dAS

r

r

M [Motor sürme zaman›]

0,05 – 60 s

0,15

Zaman gecikmesi:
• Çal›ﬂt›r komutunun gönderilmesini izleyen motor kontrolü.
• E¤er geri besleme atanm›ﬂsa, ç›k›ﬂ kontaktör hata izlemesi. E¤er kontaktör ayarlanm›ﬂ zaman›n
sonunda kapanmazsa, kontrol cihaz› FCF1 hata modunda kilitlenecektir.
E¤er [Ç›k›ﬂ kontaktör atama] (OCC) atanm›ﬂsa ya da [Ç›k›ﬂ kontaktör geribesleme] (rCA) atanm›ﬂsa , bu
parametreye eriﬂilebilir.
Zaman gecikmesi, ç›k›ﬂ kontaktörünün kapan›ﬂ süresinden daha büyük olmal›d›r.

M [Kont. açma zaman›]

0 – 5,00 s

0,10

Motorun duruﬂunu izleyen ç›k›ﬂ kontaktörü aç›l›ﬂ komutunun zaman gecikmesi.
E¤er [Ç›k›ﬂ kontaktör geribesleme] (rCA) atanm›ﬂsa, bu parametreye eriﬂilebilir.
Zaman gecikmesi, ç›k›ﬂ kontaktörünün aç›l›ﬂ süresinden daha büyük olmal›d›r. E¤er 0'a ayarlanm›ﬂsa, hata
izlenmeyecektir.
E¤er kontaktör ayarlanm›ﬂ zaman›n sonunda aç›lmazsa, kontrol cihaz› FCF2 hata modunda kilitlenecektir.

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Sensörlerle ya da nihayet ﬂalteriyle konumlama
Bu fonksiyon, konum sensörleri, lojik giriﬂlerle ba¤lant›l› s›n›rlama anahtarlar› ya da kontrol komuta bitleri kullanarak konumlamay›
yönetmek için kullan›l›r.
• Yavaﬂlama
• Durma
‹leri

0
Geri

0
[‹leri yavaﬂlama]

0
[‹leri durdurma
nihayet ﬂalteri]

0
H›z

[Düﬂük h›z]
(LSP)
0

Yavaﬂlama modu ve duruﬂ modu, konfigüre edilebilir.
Bu iﬂlem, her iki çal›ﬂma yönü için de ayn›d›r. Yavaﬂlama ve duruﬂ, aﬂa¤›da aç›klanan ayn› mant›¤a göre gerçekleﬂirler.

Örnek : ‹leri çal›ﬂmada yavaﬂlama
- ‹leri yavaﬂlama, giriﬂin yükselen ucunda (0'da 1'e de¤iﬂim); ya da e¤er bu yükselen uç ileri çal›ﬂmada meydana gelirse, ileri
yavaﬂlamaya atanm›ﬂ bit de¤erinde gerçekleﬂir. Daha sonra yavaﬂlama komutu, güç kesintisi durumunda dahi kaydedilir. Di¤er
yönde çal›ﬂmaya, yüksek h›zda izin verilir. Yavaﬂlama komutu, giriﬂin alçak ucunda (1'da 0'e de¤iﬂim); ya da e¤er bu alçak uç
geri çal›ﬂmada meydana gelirse, ileri yavaﬂlamaya atanm›ﬂ bit de¤erinde silinir.
- Bu fonksiyonu devre d›ﬂ› b›rakmak için bir bit de¤eri ya da bir lojik giriﬂ atanabilir.
- Devre d›ﬂ› b›rakma giriﬂi ya da bit de¤eri 1'deyken ileri yavaﬂlama devre d›ﬂ› kald›¤› halde, sensör de¤iﬂimleri izlenmeye ve
kaydedilmeye devam eder.
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Örnek : Nihayet ﬂalteriyle konumlama.

Geri
durdurma

Geri yavaﬂlama

Geri

‹leri yavaﬂlama
‹leri

‹leri
durdurma

K›sa kamlarla çal›ﬂma:
Bu durumda, kontrol cihaz› ilk kez çal›ﬂt›r›ld›¤›nda ya da fabrika ayarlar›na dönüldükten sonra, fonksiyonu baﬂlatmak için, ilk olarak
yavaﬂlama ve duruﬂ alanlar›n›n d›ﬂ›nda çal›ﬂt›r›lmal›d›r.
‹leri yavaﬂlama alan›

‹leri yavaﬂlama
‹leri duruﬂ alan›

‹leri durdurma

Uzun kamlarla çal›ﬂma:
Bu durumda herhangi bir k›s›tlama yoktur, yani fonksiyonla tüm yörünge boyunca baﬂlat›labilir.
‹leri yavaﬂlama alan›

‹leri yavaﬂlama
‹leri duruﬂ alan›

‹leri durdurma
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Kod

Ad/Aç›klama

b

LPO-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[SENSÖRLE KONUMLAMA]
Not: Bu fonksiyon baz› di¤er fonksiyonlarla birlikte kullan›lamaz. Sayfa 22'deki talimatlar› izleyin.

SAF
nO
LI1
C101
Cd00
-

[No] (nO)

M [‹leri yön. dur ﬂalteri]
v [No] (nO): Atanmam›ﬂ
v [LI1] (LI1) - [LI6] (LI6)
v [LI7] (LI7) - [LI10] (LI10): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [LI11] (LI11) - [LI14] (LI14): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [C101] (C101) - [C115] (C115): [G/Ç profil] (G/Ç)'da dahili Modbus ile
v [C201] (C201) - [C215] (C215): [G/Ç profil] (G/Ç)'da CANopen ile
v [C301] (C301) - [C315] (C315): [G/Ç profil] (G/Ç)'da haberleﬂme kart› ile
v [C401] (C401) - [C415] (C415): [G/Ç profil] (G/Ç)'da Kontrol Cihaz›nda Dahili kart ile
v [CD00] (Cd00) - [CD13] (Cd13): [G/Ç profil] (G/Ç)'da olas› lojik giriﬂleri ile anahtarlanabilir
v [CD14] (Cd14) - [CD15] (Cd15): [G/Ç profil] (G/Ç)'da lojik giriﬂleri olmadan anahtarlanabilir

Atanm›ﬂ bit de¤eri ya da giriﬂin yükselen ucunda (0'dan 1'e de¤iﬂim) kontrol edilen ileri duruﬂ.
SAr

[No] (nO)

M [Geri yön. dur ﬂalteri]
Yukar›daki [‹leri yön. dur ﬂalteri] (SAF) için ayn› atamalar mümkündür.

Atanm›ﬂ bit de¤eri ya da giriﬂin yükselen ucunda (0'dan 1'e de¤iﬂim) kontrol edilen geri duruﬂ.
dAF

[No] (nO)

M [‹leri yönde yavaﬂla]
Yukar›daki [‹leri yön. dur ﬂalteri] (SAF) için ayn› atamalar mümkündür.

Atanm›ﬂ bit de¤eri ya da giriﬂin yükselen ucunda (0'dan 1'e de¤iﬂim) kontrol edilen ileri yavaﬂlama.
dAr

[No] (nO)

M [Geri yönde yavaﬂlama]
Yukar›daki [‹leri yön. dur ﬂalteri] (SAF) için ayn› atamalar mümkündür.

Atanm›ﬂ bit de¤eri ya da giriﬂin yükselen ucunda (0'dan 1'e de¤iﬂim) kontrol edilen geri yavaﬂlama.
CLS

[No] (nO)

M [Nihayet ﬂalteri etkisizleﬂtir]
E¤er en az bir nihayet ﬂalteri ya da bir sensör atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.

nO
LI1
-

v [No] (nO): Atanmam›ﬂ
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar› sayfa.
Atanm›ﬂ bit de¤eri ya da giriﬂ 1'deyken, nihayet ﬂalterlerinin hareketi devre d›ﬂ› b›rak›l›r. E¤er bu esnada
kontrol cihaz› durdurulur ya da nihayet ﬂalterleri taraf›ndan yavaﬂlat›l›rsa, tekrar çal›ﬂarak h›z
referans›na ulaﬂacakt›r.

PAS

[Rampa duruﬂ] (rMP)

M [Duruﬂ tipi]
E¤er en az bir nihayet ﬂalteri ya da bir sensör atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.

rMP
FSt
-AdSF
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v [Rampa duruﬂ] (rMP): Rampada
v [H›zl› duruﬂ] (FSt): H›zl› duruﬂ, (rampa zaman› [Rampa bölme sabiti] (dCF) taraf›ndan düﬂürülür, bkz.
sayfa 32)

v [Serbest duruﬂ] (YES): Serbest duruﬂ
M [Yavaﬂlama tipi]

[Standart] (Std)

E¤er en az bir nihayet ﬂalteri ya da bir sensör atanm›ﬂsa, parametreye eriﬂilebilir.
[Yavaﬂlama] (dEC) ya da [Yavaﬂlama 2] (dE2) rampalar›n› kullan›r (hangisinin devrede
oldu¤una ba¤l› olarak).
[Optimize edilmiﬂ] (OPt): Yavaﬂlama konta¤› devreye girdi¤inde rampa zaman›, düﬂük h›zda çal›ﬂma
zaman›n› s›n›rlamak amac›yla, gerçek h›z temelinde hesaplan›r. (döngü zaman›n›n optimizasyonu:
yavaﬂlama zaman›, baﬂlang›ç h›z› ne olursa olsun sabittir).

Std

v [Standart] (Std):

OPt

v

efesotomasyon.com

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

[PARAMETRE AYAR ANAHTARLAMASI]
[1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden, 1 - 15 parametre ayar› seçilebilir ve 2 ya da 3 farkl› de¤er atanabilir. 1 ya da 2 lojik giriﬂ ya da kontrol
komut biti kullan›larak bu 2 ya da 3 de¤er ayar› aras›nda geçiﬂ yap›labilir. Geçiﬂler, çal›ﬂma s›ras›nda (motor çal›ﬂ›rken) yap›labilir.
De¤erler 1

De¤erler 2

De¤erler 3

Parametre 1
Parametre 2
Parametre 3
Parametre 4
Parametre 5
Parametre 6
Parametre 7
Parametre 8
Parametre 9
Parametre 10
Parametre 11
Parametre 12
Parametre 13
Parametre 14
Parametre 15

Parametre 1
Parametre 2
Parametre 3
Parametre 4
Parametre 5
Parametre 6
Parametre 7
Parametre 8
Parametre 9
Parametre 10
Parametre 11
Parametre 12
Parametre 13
Parametre 14
Parametre 15

Parametre 1
Parametre 2
Parametre 3
Parametre 4
Parametre 5
Parametre 6
Parametre 7
Parametre 8
Parametre 9
Parametre 10
Parametre 11
Parametre 12
Parametre 13
Parametre 14
Parametre 15

Parametre 1
Parametre 2
Parametre 3
Parametre 4
Parametre 5
Parametre 6
Parametre 7
Parametre 8
Parametre 9
Parametre 10
Parametre 11
Parametre 12
Parametre 13
Parametre 14
Parametre 15

Giriﬂ LI ya da bit de¤eri
2 de¤er

0

1

0 veya 1

Giriﬂ LI ya da bit de¤eri
3 de¤er

0

0

1

Not: Bu parametreler art›k [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünde düzenlenemez. [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünde yap›lan her türlü
düzenleme, kontrol cihaz›n›n bir sonraki kapan›ﬂ›nda kaybolacakt›r. Parametreler, çal›ﬂma esnas›nda aktif konfigürasyon üzerinde
[PARAMETRE AYAR ANAHTARLAMASI] (MLP-) menüsünde ayarlanabilir.
Not: Parametre ayar anahtarlamas›, dahili ekran terminalinden konfigüre edilemez.
Parametreler ancak, fonksiyon daha önceden PowerSuite ile kontrol paneli üzerinden ya da bara ya da haberleﬂme a¤› üzerinden konfigüre
edilmiﬂse, dahili ekran terminalinde ayarlanabilir. E¤er fonksiyon konfigüre edilmemiﬂse, MLP- menüsü ve PS1-, PS2-, PS3- alt menüleri
görünmez.
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Kod

Ad/Aç›klama

b

MLPCHA1
nO
LI1
-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[PARAMETRE SET ANAHTARI]
[No] (nO)

M [2 Parametre seti]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar› sayfa.
2 parametre de¤erini anahtarlama

CHA2
nO
LI1
-

[No] (nO)

M [3 Parametre seti]
v [No] (nO): Fonksiyon devre d›ﬂ›.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar› sayfa.
3 parametre de¤erini anahtarlama
Not: 3 parametre ayar› elde etmek için, [2 Parametre seti]'de konfigüre edilmelidir.

M [PARAMETRE SEÇ‹M‹]
Yaln›zca [2 Parametre seti] , [No] de¤ilse, parametreye grefik ekran terminalinde eriﬂilebilir..
Bu parametreye bir giriﬂ yapmak, eriﬂilebilen tüm ayar parametrelerini içeren bir pencere aç›lmas›n› sa¤lar.
ENT'yi kullanarak 1 - 15 parametre seçin (daha sonra parametrenin yan›nda bir iﬂaret belirir). ENT
kullan›larak ayr›ca parametre(ler)in seçimi kald›r›labilir.
Örnek :
PARAMETRE SEÇ‹M‹
1.3 SETTINGS
Rampa art›ﬂ›
-------------------------

PS1-

M [1 ön ayarl› h›z]
E¤er en az 1 parametre [PARAMETRE SEÇ‹M‹]'da seçilmiﬂse, parametreye eriﬂilebilir..
Bu parametreye bir giriﬂ yapmak, seçildikleri s›ra ile seçilmiﬂ tüm parametreleri içeren bir pencere
aç›lmas›n› sa¤lar.
kontrol paneli ile birlikte:

RDY

Term +0,00Hz
0A
SET1
H›zlanma
9,51 sn
Yavaﬂlama:
9,67 sn
H›zlanma 2:
12,58 sn
Yavaﬂlama 2:
13,45 sn
Begin Acc round 1 :
2,3 sn
Kod
Quick

RDY

Term +0,00Hz
H›zlanma

0A

ENT

9,51 sn
Min = 0,1
<<

Maks = 999,9
>>
Quick

Dahili ekran terminali ile birlikte:
Görünen parametreleri kullanarak, Ayarlar menüsündeki gibi uygulay›n.
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Kod

Ad/Aç›klama

b
PS2-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[PARAMETRE SET ANAHTARI] (devam›)
M [2 önayarl› h›z]
E¤er en az 1 parametre, [PARAMETRE SEÇ‹M‹]'de seçilmiﬂse, parametreye eriﬂilebilir..
Prosedür [SET 1] (PS1-) ile ayn›d›r.

PS3-

M [3 önayarl› h›z]
E¤er [3 Parametre ayarlar›] , [No] de¤ilse ve en az 1 parametre [PARAMETRE SEÇ‹M‹]'de seçilmiﬂse,
parametreye eriﬂilebilir..
Prosedür [SET 1] (PS1-) ile ayn›d›r.

Not: Bir parametre ayar anahtarlama testinin duruﬂta yap›lmas›n› ve do¤ru çal›ﬂt›¤›ndan emin olmak için bir kontrolün yap›lmas›n›
öneririz.
Baz› parametreler birbiriyle ba¤›ml›d›r ve bu durumda anahtarlama s›ras›nda k›s›tland›r›labilirler.
Parametreler aras›ndaki ba¤›ml›l›klara farkl› ayarlar aras›nda olsa dahi uyulmal›d›r.
Örnek: En yüksek [Düﬂük h›z] (LSP) en düﬂük [Yüksek h›z] (HSP)'n›n alt›nda olmal›d›r.
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Motor ya da konfigürasyon ayarlamas›
Kontrol cihaz›,[1.12 FABR‹KA AYARLARI] (FCS-) menüsü kullan›larak kaydedilebilen, 3 konfigürasyona kadar sahip olabilir.
Aﬂa¤›dakilere adaptasyonu sa¤layan bu konfigürasyonlar›n her biri uzaktan kumandayla devreye al›nabilir:
• 2 ya da 3 de¤iﬂik motor ya da mekanizma (çoklu motor modu)
• tek bir motor için 2 ya da 3 farkl› konfigürasyon (çoklu konfigürasyon modu)
‹ki anahtarlama modu, birleﬂtirilemez.
Not: Aﬂa¤›daki koﬂullar MUTLAKA gözlemlenmelidir.
•Anahtarlama sadece duruﬂta mümkündür (kontrol cihaz› kilitli) Çal›ﬂma esnas›nda bir anahtarlama iste¤i gönderilirse, bir sonraki
duruﬂa kadar yap›lmayacakt›r.
•Motor anahtarlamas› durumunda, aﬂa¤›daki ek koﬂullar söz konusudur:
-Motorlar anahtarland›¤›nda, ilgili güç ve kontrol terminalleri de uygun ﬂekilde anahtarlanmal›d›r.
-Kontrol cihaz›n›n maksimum gücü, motorlar›n hiçbiri taraf›ndan geçilmemelidir.
•Anahtarlanacak bütün konfigürasyonlar, kesin konfigürasyon olarak, ayn› donan›m konfigürasyonunda daha önce ayarlanm›ﬂ ve
kaydedilmiﬂ olmal›d›r (seçenek ve haberleﬂme kartlar›) Bu talimatlar›n izlenmemesi, kontrol cihaz›n›n [Yanl›ﬂ ayar] (CFF)
hatas›nda kilitlenmesine yol açabilir.

Çoklu motor modunda anahtarlanan menü ve parametreler
•
•
•
•
•

[1.3 AYARLAR] (SEt-)
[1.4 MOTOR KONTROL] (drC-)
[1.5 G‹R‹ﬁLER / ÇIKIﬁLAR CFG] (I-O-)
[1.6 KOMUT / REFERANS YÖNET‹M‹] (CtL-)
Uygulama fonksiyonlar› (FUn-) [MOTOR YA DA KONF‹GÜRASYON AYARLAMASI] fonksiyonu hariç (sadece bir kez konfigüre edilmek
üzere)
• [1.8 HATA YÖNET‹M‹] (FLt)
• [1.13 KULLANICI MENÜSÜ]
• [KULLANICI AYARLARI]: [1.12 FABR‹KA AYARLARI] (FCS-) menüsünde kullan›c› taraf›ndan belirlenen konfigürasyonun ad›.

Çoklu konfigürasyon modunda anahtarlanan menü ve parametreler
Üç konfigürasyonda da ortak olan motor parametreleri hariç, çoklu motor modunda oldu¤u gibi:
- Anma ak›m›
- Termik ak›m
- Anma gerilimi
- Nominal frekans
- Nominal h›z
- Nominal güç
- IR kompanzasyonu
- Kayma kompanzasyonu
- Senkron motor parametreleri
- Termik koruma tipi
- Termik durum
- Otomatik de¤iﬂen parametreler ve uzman modunda eriﬂilebilen motor parametreleri
- Motor kontrol tipi

Not: Di¤er menü ya da parametreler anahtarlanamaz.
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Anahtarlama komutu
Motor say›s›na ya da seçilen konfigürasyona ba¤l› olarak (2 ya da 3), anahtarlama konutu bir ya da iki lojik giriﬂ kullan›larak gönderilir.
Aﬂa¤›daki tablo olas› kombinasyonlar› göstermektedir.
LI
2 motor ya da konfigürasyon

LI
3 motor ya da konfigürasyon

Konfigürasyon ya da aktif motor
say›s›

0

0

0

1

0

1

0

1

2

1

1

2

Çoklu motor modu ﬂemas›

ATV 71

Konfigürasyon 0
e¤er her iki
kontakta
aç›ksa

LO ya da R

Konfigürasyon 0

LI

Konfigürasyon 1
LO ya da R

Konfigürasyon 1

+ 24 V

Konfigürasyon 2
LO ya da R

Konfigürasyon 2

LI

M0

M1

M2

Çoklu motor modunda otomatik ayar
Otomatik ayar aﬂa¤›daki ﬂekillerde yap›labilir:
• manüel olarak motor de¤iﬂti¤inde bir lojik giriﬂ kullanarak
• Otomatik olarak motorun kontrol cihaz›n› açt›ktan sonra 1nci kez çal›ﬂt›¤› her sefer, e¤er [Otomatik ayar] (AUt) parametresi = [Yes] (YES)
ise.

Çoklu motor modunda motor termik durumlar›:
Kontrol cihaz› üç motoru ayr› ayr› korur. Her termik durum, kontrol cihaz› kapanmalar› da dahil olmak üzere tüm duruﬂ zamanlar›n› dikkate
al›r.
Bu nedenle güç her aç›ld›¤›nda otomatik hassas ayarlama yapmak gerekliﬂ de¤ildir. Her motoru en az bir kez otomatik ayarlamak yeterlidir.

Konfigürasyon bilgisi ç›k›ﬂ›
[1.5 G‹R‹ﬁLER / ÇIKIﬁLAR AYAR] (G-Ç-) menüsünde, uzaktan bilgi iletimi için her bir konfigürasyona ya da motora (2 ya da 3) bir lojik ç›k›ﬂ
atanabilir.
Not: [1.5 G‹R‹ﬁLER / ÇIKIﬁLAR AYAR] (G-Ç-) menüsü anahtarland›¤›nda, bu ç›k›ﬂlar›n içinde bilgi gerektiren tüm
konfigürasyonlara atanmas› gereklidir.

efesotomasyon.com

88

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Ad/Aç›klama

Kod

b

MMCCHM
nO
-ACnF1
nO
LI1
C111
-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[ÇOKLU MOTOR / AYAR AÇ]
M [Çoklu motor]
v [No] (nO): Çoklu konfigürasyon mümkün
v [Yes] (YES): Çoklu motor mümkün

[No] (nO)

M [2 ayar]
v [No] (nO): Anahtarlama yok
v [LI1] (LI1) - [LI6] (LI6)
v [LI7] (LI7) - [LI10] (LI10): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [LI11] (LI11) - [LI14] (LI14): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [C111] (C111) - [C115] (C115): Hahili Modbus ile
v [C211] (C211) - [C215] (C215): Dahili CANopen ile
v [C311] (C311) - [C315] (C315): Haberleﬂme kart› ile
v [C411] (C411) - [C415] (C415): Kontrol Cihaz›nda Dahili kart ile

[No] (nO)

2 motor ya da 2 konfigürasyonun anahtarlanmas›

M [3 ayar]
v [No] (nO): Anahtarlama yok
v [LI1] (LI1) - [LI6] (LI6)
v [LI7] (LI7) - [LI10] (LI10): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [LI11] (LI11) - [LI14] (LI14): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [C111] (C111) - [C115] (C115): Hahili Modbus ile
v [C211] (C211) - [C215] (C215): Dahili CANopen ile
v [C311] (C311) - [C315] (C315): Haberleﬂme kart› ile
v [C411] (C411) - [C415] (C415): Kontrol Cihaz›nda Dahili kart ile

CnF2
nO
LI1
C111
-

[No] (nO)

3 motor ya da 3 konfigürasyonun anahtarlanmas›
Not: 3 motor ya da 3 konfigürasyon elde etmek için, [2 Ayar] (CnF1)'da konfigüre edilmelidir.

b

tnLtUL
nO
LI1
-

[LOJ‹K G‹R‹ﬁ ‹LE OTO TANIMA]
[No] (nO)

M [Oto-tan›ma atamas›]
v [No] (nO): Atanmam›ﬂ
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar› sayfa.
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1 oldu¤unda, otomatik ayarlama yap›l›r.
Not: Otomatik ayarlama, motorun çal›ﬂmas›na neden olur.
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Traverse kontrol
traverse kontrol
cihaz›

Tekstil

Yün bükme bobinleri fonksiyonu (tekstil uygulamalar›nda)
Bükme kontrol
cihaz›

Yün bobini
Ana ﬂaft

ﬁanz›man
Bükme motoru

Yün
Yün
ﬁanz›man
Kam

traverse kontrol motoru

Kam›n dönüﬂ h›z›, bobinin sabit, kompakt ve do¤rusal oluﬂunu sa¤lamak için, hassas bir profil izlemelidir.

Çal›ﬂt›r komutu
t

LI ya da traverse
kontrol bit de¤eri
t

Motor h›z›
Temel referans
ACC
rampa
dEC rampas›
t

fonksiyon

fonksiyon sonu

LRS'in 15 bit de¤eri
(traverse kontrol aktif)
t

Fonksiyon, kontrol cihaz› temel referans›na eriﬂti¤inde ve traverse kontrol komutu devreye al›nd›¤›nda baﬂlar.
Traverse kontrol komutu devre d›ﬂ› b›rak›ld›¤›nda kontrol cihaz›, traverse kontrol fonksiyonu taraf›ndan belirlenen rampay› izleyerek temel
referans›na geri döner. Daha sonra fonksiyon, bu referansa döner dönmez durur.
word LRS1'in 15 bit de¤eri, fonksiyon aktifken 1'dedir.
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Fonksiyon parametreleri:

Tekstil

Bunlar, aﬂa¤›daki ﬂemada gösterilen ﬂekilde, temel referans etraf›ndaki frekans de¤iﬂimleri döngüsünü tan›mlarlar.
Motor h›z›

tdn

Frekans atlamas›

tUP

qSH
trH

Temel referans

trL
qSL

Frekans atlamas›

0

t

• trC:

[‹plik kontrol]: Traverse fontrol fonksiyonunun, bir lojik giriﬂe ya da haberleﬂme baras› kontrol komut bit'ine atanmas›

• tdn:

[Traverse kontrol yavaﬂlama süresi]

• tUP:

[Traverse kontrol h›zlanma süresi]

• trH:

[Traverse üst frekans], Hertz olarak

• trL:

[Traverse alt frekans], Hertz olarak

• qSH:

[Yukar› frekans atlama], Hertz olarak

• qSL:

[Aﬂa¤› frekans atlama], Hertz olarak

Bobin parametreleri:
• tbO:

• dtF:

[Bobin zaman›]: Bobin yapmak için harcanan zaman, dakika olarak
Bu parametre, bükme sonunda sinyal vermek içindir. trC komutundan sonraki traverse kontrol çal›ﬂma zaman› tbO
de¤erine ulaﬂt›¤›nda, e¤er karﬂ›l›k gelen EbO fonksiyonu atanm›ﬂsa, lojik ç›k›ﬂ ya da rölelerden biri 1 durumuna geçer.
traverse kontrol çal›ﬂma zaman› EbOt haberleﬂme baras› taraf›ndan anl›k olarak ve ‹zleme menüsünden izlenebilir.
[Ref. h›z düﬂümü]: Temel referansta düﬂüﬂ.
Belirli durumlarda, bobin say›ca artarken temel referans›n düﬂürülmesi gerekir. dtF de¤eri, tbO zaman›na karﬂ›l›k gelir. Bu
süre bir kez aﬂ›ld›¤›nda, referans rampay› izleyerek düﬂmeye devam eder. E¤er alçak h›z LSP 0'daysa, h›z 0 Hz'e ulaﬂ›r,
kontrol cihaz› durur ve yeni bir çal›ﬂt›rma komutuyla tekrar ayarlanmal›d›r.
E¤er alçak h›z LSP 0 de¤ilse, traverse kontrol fonksiyonu LSP'nin üzerinde çal›ﬂmaya devam eder..
Motor h›z›
Temel referans
dtF

0

With LSP ile

t
tbO

Motor h›z›
Temel referans
dtF

LSP > 0 ile

LSP
0
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tbO

t
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• rtr:

[Traverse kontrol rst] traverse kontrolü yeniden baﬂlat.
Bu komut bir lojik giriﬂe ya da haberleﬂme baras› kontrol komuta bitine atanabilir. EbO alarm› ve EbOt çal›ﬂma zaman›n›
tekrar s›f›ra ayarlar ve referans› tekrar temel referansa döndürür. rtr 1'de kald›¤› sürece, traverse kontrol fonksiyonu devre
d›ﬂ›d›r ve h›z temel teferansla ayn› kal›r.
Bu komut a¤›rl›kl› olarak makaralar› de¤iﬂtirmek için kullan›l›r..
Motor h›z›
Temel referans
dtF

0

t

tbO
Çal›ﬂt›r
0

t

trC
t

0
EbOt
tbO

t

0
LRS1 15 bit'i

t

0
EbO

t

0
rtr

t

0
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Counter Wobble
Tekstil

Master kontrol

Slave kontrol

tSY

SnC

Yün makaras›

Senkronizasyon

Ana ﬂaft

ﬁanz›man
Bükme motoru

Yün
Yün
ﬁanz›man
Yün k›lavuzu motoru

Kam

"counter wobble" fonksiyonu, belirli uygulamalarda, traverse kontrol fonksiyonu yün k›lavuz motorunun h›z›nda belirgin de¤iﬂikliklere neden
oldu¤unda (trH ve trL, bkz. sayfa 95), sabit bir yün gerilimi sa¤lamak için kullan›l›r.
‹ki cihaz kullan›lmal›d›r (bir master ve bir slave)
Master yün k›lavuzunun h›z›n› kontrol ederken, slave bükme h›z›n› kontrol eder. Fonksiyon slave'e, master'inkinin karﬂ› faz› olan bir h›z
profili atar. Bu, master'in lojik ç›k›ﬂlar›ndan birinin ve slave'in lojik giriﬂlerinden birinin kullan›larak senkronizasyonun sa¤lanmas›n›n gerekli
oldu¤u anlam›na gelir.

Master ve slave'de
çal›ﬂt›rma komutu

t

Master ve slave'de
traverse kontrol
komutu

Yün k›lavuzu
motor h›z›
(master kontrol
cihaz›)

t

trH
trL

t

tSY/SnC senkronizasyon
t

Bükme motoru h›z›
(slave kontrol cihaz›)

trH
trL

t
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

G/Ç senkronizasyonun ba¤lan t›s›
kontrol

ATV 71

Slave

kontrol

Tekstil

Master

ATV 71

(SnCO) LOp
COM

LIp (SnCI)
COM

Baﬂlama koﬂullar› aﬂa¤›daki gibidir:
- Her iki kontrol cihaz›nda ulaﬂ›lan temel h›zlar
- [‹plik kontrol] (trC) giriﬂi aktif
- Senkronizasyon sinyali var
Not: Slave kontrol cihaz›nda, [Yukar› frekans atlama] (qSH) ve [Aﬂa¤› frekans atlama] (qSL) parametreleri genellikle s›f›rda b›rak›lmal›d›r.
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Tekstil

Ayar aral›¤›:

Ad/Aç›klama

Kod

b

trO-

Fabrika ayar›

[TRAVERSE KONTROL]
Not: Bu fonksiyon baz› di¤er fonksiyonlarla birlikte kullan›lamaz. Sayfa 22'daki talimatlar› izleyiniz.

trC
nO
LI1
-

M [‹plik kontrol]
v [No] (nO): Fonksiyon devred›ﬂ›, böylelikle di¤er paraetrelere eriﬂimi engeller.
v [LI1] (LI1)

[No] (nO)

:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar› sayfa.
"traverse kontrol" döngüsü. atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤eri 1 oldu¤unda baﬂlar ve 0 oldu¤unda sona erer.

trH

M [Traverse üst frekans]

(1)

0 – 10 Hz

4 Hz

M [Traverse alt frekans]

(1)

0 – 10 Hz

4 Hz

M [Yukar› frekans atlama]

(1)

0 - [Traverse üst frekans] 0 Hz
(trH)

M [Aﬂa¤› frekans atlama]

(1)

0 - [Traverse alt frekans] 0 Hz
(trL)

r
trL

r
qSH

r
qSL

r
tUP

r
tdn

r
tbO

r

M [Traverse kontrol h›zlanma
süresi]

0,1 – 999,9 s

4 sn

M [Traverse kontrol yavaﬂlama
süresi]

0,1 – 999,9 s

4 sn

M [Bobin zaman›]

0 – 9999 dakika

0 dakika

Makara çal›ﬂma zaman›

EbO
nO
LO1
LO4
r2
r4

M [Bobin sonu]
v [No] (nO): Fonksiyon atanmam›ﬂ.
v [LO1] (LO1)

[No] (nO)

-

[LO4] (LO4): lojik ç›k›ﬂ (e¤er bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, LO1, LO2 ya da LO4 seçilebilir).

v [R2] (r2)
-

v [R4] (r4): Röle (bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, R2 seçimi R3 ya da R4'e yükselir).
traverse kontrol çal›ﬂma zaman› [Bobin zaman›] (tbO)'a eriﬂti¤inde, atanm›ﬂ ç›k›ﬂ ya da röle 1 durumuna
geçer.

(1) Bu parametreye ayr›ca [1.3 AYARLAR] (SEt-) menüsünden eriﬂilebilir.

r
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Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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Ad/Aç›klama

b
SnC
nO
LI1
-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[TRAVERSE KONTROL] (devam›)

Tekstil

Kod

[No] (nO)

M [Karﬂ› wobble]
v [No] (nO): Fonksiyon atanmam›ﬂ.
v [LI1] (LI1)
:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar› sayfa.
Yaln›zca bükme kontrol mekanizmas›nda (slave) konfigüre edilmek üzere.

tSY
nO
LO1
LO4
r2
r4

[No] (nO)

M [Senkron wobble]
v [No] (nO): Fonksiyon atanmam›ﬂ.
v [LO1] (LO1)
-

[LO4] (LO4): lojik ç›k›ﬂ (e¤er bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, LO1, LO2 ya da LO4 seçilebilir).

v [R2] (r2)
-

v [R4] (r4): Röle (bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, R2 seçimi R3 ya da R4'e yükselir).
traverse kontrol çal›ﬂma zaman›, [Bobin zaman›] (tbO)'a ulaﬂt›¤›nda, atanm›ﬂ ç›k›ﬂ ya da röle 1 durumuna
geçer.
Yaln›zca yün k›lavuzu kontrol cihaz›nda (master) konfigüre edilmek üzere.

dtF

r

M [Referans h›z düﬂümü]

0 – 1000 Hz

0 Hz

traverse kontrol döngüsü esnas›nda temel referansta düﬂüﬂ.

rtr
nO
LI1
-

M [Traverse kont. ist]
v [No] (nO): Fonksiyon atanmam›ﬂ.
v [LI1] (LI1)

[No] (nO)

:
:

v [...] (...): Atama koﬂullar› sayfa.
Atanm›ﬂ giriﬂ ya da bit de¤erinin durumu 1 oldu¤unda, traverse kontrol çal›ﬂma zaman›, [Referans h›z
düﬂümü] (dtF)ile birlikte 0'a tekrar ayarlan›r..
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Uygulama fonksiyonlar› (FUn-)

Asansör

Asansör kurtarma fonksiyonu
Tahliye fonksiyonu, "asansör" uygulamalar› için tasarlanm›ﬂt›r. Yaln›zca ATV71pppN4 (380/480 V) kontrol cihazlar› için eriﬂilebilirdir.
Bir asansör, güç kesintisi nedeniyle iki kat aras›nda s›k›ﬂt›¤›nda, içindekiler makul bir süre içinde tahliye edilebilmelidir.
Bu fonksiyon, bir acil durum güç kayna¤›n›n kontrol cihaz›na ba¤lanmas›n› gerektirir.
Bu güç kayna¤›, düﬂük gerilimdedir, ve yaln›zca düﬂük bir h›zda ancak tam momentle düﬂük bir çal›ﬂma moduna olanak tan›r.
Fonksiyonun gerektirdikleri:
• "Tahliye " iﬂlemini kontrol etmek için bir lojik giriﬂ
• Gerilim izleme eﬂi¤inin düﬂürülmesi
• Uygun bir alçak h›z referans›
Güç kesintisini ve kontrol cihaz›n›n kapanmas›n› takiben, e¤er karﬂ›l›k gelen kontrol bit de¤eri ya da lojik giriﬂ ayn› zamanda 1'deyse, bu
sonuncusuna [DÜﬁÜK GER‹L‹M] (USF) hata moduna girmeden tekrar güç verilebilir. Bundan sonra kalk›ﬂ (FW) ya da iniﬂ (RW) kontrol
edilebilir.

D‹KKAT
• Kontrol cihaz› hat kayna¤›ndan güç al›rken, bu giriﬂ 1'de olmamal›d›r. Bunu sa¤lamak ve her türlü k›sa devreye engel
olmak için, kaynak enversör kontaktörleri kullan›lmal›d›r.
• Acil güç kayna¤›ndan hat kayna¤›na geri dönerken, bu giriﬂi 0'a ayarlay›n ve en az 10 saniyelik bir güç kesme bekleme
süresi uygulay›n.
Bu talimatlara uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.

Ad/Aç›klama

Kod

b

rFt-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[ASANSÖR KURTARMA]
Bu fonksiyon yaln›zca ATV71pppN4 (380/480 V) kontrol cihazlar› için eriﬂilebilirdir..

rFtnO
LI1
LI14

M [Kurtarma atamas›]
v [No] (nO): Fonksiyon atanmam›ﬂ.
v [LI1] (LI1) - [LI6] (LI6).
v [LI7] (LI7) - [LI10] (LI10): VW3A3201 lojik G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa
v [LI11] (LI11) - [LI14] (LI14): E¤er VW3A3202 uzatma G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa.

[No] (nO)

E¤er kontrol cihaz› sabitse, tahliye atanm›ﬂ giriﬂ 1'deyken devreye girer.
Atanm›ﬂ de¤er 0'dayken, kontrol cihaz› durur durmaz tahliye devreye girer
rSU

M [Kurtarma giriﬂ gerilimi]

220 – 320 V

220 V

Acil durum güç kayna¤›n›n izin verilen minimum AC gerilim de¤eri.
E¤er [Asansör kurtarma] (rFt) , [No] (nO) de¤ilse, parametreye eriﬂilebilir.
rSP

r

r

97

M [Kurtarma frekans›]

5 Hz

"Tahliye" modu frekans referans›n›n de¤eri.
E¤er [Asansör kurtarma.] (rFt) , [No] (nO) de¤ilse, parametreye eriﬂilebilir.
Ayarlama aral›¤›, [Düﬂük h›z] (LSP), [Nominal motor frekans›] (FrS) ve [Nominal motor gerilimi] (UnS)
parametreleriyle yukar›daki [Kurtarma giriﬂ gerilimi] (rSU) taraf›ndan belirlenir.
• If LSP < (Frs x rSU/UnS): rSP min. = LSP, rSP Maks.. = (Frs x rSU/UnS)
• E¤er LSP u (Frs x rSU/UnS): rSP = (Frs x rSU/UnS).

Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametreler.
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DC baras› üzerinden do¤rudan güç kayna¤›
Bu fonksiyon ancak pppM3 u 18.5 kW ve ATV71pppN4 > 18.5 kW kontrol cihazlar› için eriﬂilebilirdir.
DC baras› üzerinden do¤rudan güç kayna¤› için, uygun boyutland›r›lm›ﬂ direnç ve kapasitör ön yükleme kontaktörünün yan›s›ra, korunmuﬂ
do¤rudan ak›m kayna¤› ve uygun güç ve gerilim gereklidir. Bu unsurlar› boyutland›rmak için lütfen Schneider Electric'e dan›ﬂ›n.
"DC baras› üzerinden do¤rudan güç kayna¤›" fonksiyonu, bir röle ya da kontrol cihaz› üzerindeki bir lojik giriﬂ üzerinden ön yükleme
kontaktörünü kontrol etmek için kullan›labilir.
R2 röle kullanan örnek devre:
DC güç
kayna¤›
-

+

Kontaktör güç
kayna¤›

A1
- KM1

R2A

R2C

P0

PC /-

A1

PA /+

A2

W / T3
W1

V / T2
V1

U1

U / T1

ATV71ppp

M
3a

Kod

Ad/Aç›klama

b

dCO-

Ayar aral›¤›:

Fabrika ayar›

[DC BARA BESLEMES‹]
Bu fonksiyon ancak ATV71pppM3 u 18.5 kW ve ATV71pppN4 > 18.5 kW kontrol cihazlar› için eriﬂilebilirdir..

dCO

M [Önﬂarj kontrol atamas›]

[No] (nO)

lojik ç›k›ﬂ ya da kontrol rölesi

nO
LO1
LO4
r2
r4

v [No] (nO): Fonksiyon atanmam›ﬂ.
v [LO1] (LO1)
-

[LO4] (LO4): lojik ç›k›ﬂ (e¤er bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, LO1, LO2 ya da LO4 seçilebilir).

v [R2] (r2)
-

[R4] (r4): Röle (bir ya da iki G/Ç kart› tak›lm›ﬂsa, R2 seçimi R3 ya da R4'e yükselir).
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Hatalar -Nedenleri - Çözümleri
Yolverici çal›ﬂm›yor, hata görüntülenmiyor
• Ekran›n yanmamas› halinde, kontrol cihaz›na giden güç kayna¤›n› kontrol edin.
• "H›zl› duruﬂ" veya "serbest duruﬂ" fonksiyonlar›n›n atanmas›, lojik giriﬂlerin güç almamas› durumunda kontrol
cihaz›n›n baﬂlat›lmas›n› önleyecektir. Bu durumda ATV71, serbest duruﬂta [NORMAL DURUﬁ] (nSt) ve h›zl›
duruﬂta [HIZLI DURDURMA] (FSt) görüntüleyecektir. Kablo kopmas› durumunda kontrol cihaz›n› güvenli
ﬂekilde durduracak ﬂekilde bu fonksiyonlar s›f›rda aktif olduklar›ndan bu normaldir.
• Çal›ﬂt›rma komut giriﬂi veya giriﬂlerinin seçili kumanda moduna uygun olarak aktif hale getirildiklerinden emin
olun.
([2/3 Kablolu kumanda] (tCC) ve [2 kablolu tip] (tCt) parametreleri), sayfa 18).

Otomatik olarak resetlenemeyen hatalar
Kontrol cihaz›n› kapat›p açmadan önce hata nedeni ortadan kald›r›lmal›d›r.
AnF, brF, ECF, EnF, SOF, SPF ve tnF hatalar› da bir lojik giriﬂi veya komut biti yard›m›yla uzaktan resetlenebilir
(kontrol cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a baﬂvurun).
Hata

Ad

AI2F

(Analog Giriﬂ)

AnF

(H›z Sapmas›)

brF

(Mekanik Fren)

CrF1

(Ön ﬂarj hatas›)

ECF
EEF1
EEF2

(Enkoder kuplaj›)
(Kumanda
eeprom'u)

Olas› neden
• Analog giriﬂte uygun
olmayan sinyal.
• Enkoder h›z› geri
beslemesi, referansla
uyumlu de¤il.

• Fren geri besleme konta¤›,
fren lojik kumandas›yla
eﬂleﬂmiyor.
• ﬁarj rölesi kumanda
hatas› veya ﬂarj
direncinde hasar.
• Enkoderin mekanik
kuplaj›nda kesme.
• Dahili bellek hatas›.

EnF

(Enkoder hatas›)

• Enkoder geri besleme
hatas›.

FCF1

(Ç›k›ﬂ kontaktörü
tak›l›)

ILF

(Opsiyonel dahili
hat)

• Aç›lma koﬂullar›
karﬂ›lanm›ﬂ olmas›na
ra¤men ç›k›ﬂ kontaktörü
kapal› kal›r.
• Seçenek kart› ve kontrol
cihaz› aras›nda iletiﬂim
hatas›.

InF1

(Hatal› de¤er)

InF2

(Uyumsuz PB)
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• Güç kart›, depolanan
karttan farkl›.
• Güç kart›, kumanda
kart›yla uyumsuz.

Çözüm
• Analog giriﬂlerin kablolaman› ve sinyallerin
de¤erlerini kontrol edin.
• Motor, kazan›m ve denge parametrelerini
kontrol edin.
• Bir frenleme direnci ekleyin.
• Motor/kontrol cihaz›/yük boyutlar›n› kontrol
edin.
• Enkoderin mekanik kuplaj› ve kablo
ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
• Geri besleme devresini ve lojik kumanda
devresini kontrol edin.
• Frenin mekanik durumunu kontrol edin.
• Dahili ba¤lant›lar› kontrol edin.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• Enkoderin mekanik kuplaj›n› kontrol edin.
• Ortam› kontrol edin (elektromanyetik
uygunluk).
• Cihaz› kapat›n, resetleyin, fabrika ayarlar›na
geri dönün.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• [Number of pulses] (Darbe say›s›) (PGI) ve
[Encoder type] (enkoder tipi) (EnS) de¤erlerini
kontrol edin (kontrol cihaz›yla birlikte gelen CDROM'a baﬂvurun).
• Enkoderin mekanik ve elektrik iﬂleyiﬂini, güç
kayna¤› ve ba¤lant›lar›n›n düzgün olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
• Motor dönme yönünü veya enkoder sinyallerini
kontrol edin ve gerekli olursa de¤iﬂtirin ([Output
Ph rotation] (Ç›k›ﬂ Faz yönü) (PHr)
parametresi sayfa 20).
• Kontaktör ve kablo ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
• Geri besleme devresini kontrol edin.
• Ortam› kontrol edin
(Elektromanyetik uyumluluk).
• Ba¤lant›lar› kontrol edin.
• Seçenek kart›n› de¤iﬂtirin.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• Güç kart›n›n referans›n› kontrol edin.
• Güç kart›n›n referans›n› ve uyumlu olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
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Otomatik olarak resetlenemeyen hatalar (Devam›)
Hata

Ad

InF3

(Dahili seri ba¤lant›)

InF4

(Dahili MFG alan›)

InF6

(Dahili seçenek)

InF7

(Dahili donan›m
baﬂlatmas›)

InF8

(Dahili güç kayna¤›)

InF9

(Dahili - I Ölçümü)

InFA

(Dahili - ﬁebeke
CCT)
(Dahili - TH.
sensörü)

InFb
InFC
InFE
OCF

PrF

(Dahili - Süre
ölçümü)
(Mikro hata)
(Aﬂ›r› ak›m)

(Güç kald›rma)

SCF1

(Motor k›sa CCT)

SCF2

(Yüksek empedans
k›sa CCT)
(Toprak k›sa CCT)

SCF3

Olas› neden
• Dahili kartlar aras›nda
iletiﬂim hatas›.
• Dahili veriler tutars›z.
• Kontrol cihaz›na tak›lan
seçenek alg›lanmad›.
• Kontrol cihaz›n›n
baﬂlat›lmas›
tamamlanamad›.
• Kumanda güç kayna¤›
hatal›.
• Ak›m ölçümleri hatal›.
• Giriﬂ k›sm› düzgün ﬂekilde
çal›ﬂm›yor.
• Kontrol cihaz› s›cakl›k
sensörü düzgün ﬂekilde
çal›ﬂm›yor.
• Elektronik süre ölçümü
parças›nda hata.
• Dahili mikro iﬂlemci hatas›.
• (Ayarlar) (SEt-) ve (1.4
Motor kumandas›) (drC-)
menülerindeki
parametreler hatal›.
• Atalet veya yük çok yüksek.
• Mekanik kilitlenme.
• Kontrol cihaz›n›n “Güç
kald›rma” güvenlik
fonksiyonunda hata.
• Kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›na k›sa
devre veya topraklama.
• Birden fazla motorun
paralel ba¤lanmas›
durumunda kontrol cihaz›
ç›k›ﬂ›nda önemli ölçüde
toprak kaçak ak›m›.
• Denge veya yolverme
yükü çok yüksek.

SOF

(Aﬂ›r› h›z)

SPF

(H›z geri besleme
kayb›)

• Enkoder geri besleme
sinyali yok.

tnF

(Otomatik hassas
ayar)

• Motor, kontrol cihaz›na
ba¤l› de¤il.
• Özel motor veya kontrol
cihaz›na uygun olmayan
güçte motor.

Çözüm
• Dahili ba¤lant›lar› kontrol edin.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• Kontrol cihaz›n› tekrar kalibre edin (Schneider
Electric Ürün Deste¤i taraf›ndan
gerçekleﬂtirilir).
• Seçene¤in referans› ve uyumlulu¤unu kontrol
edin.
• Kapat›n ve resetleyin.
• Kumanda güç kayna¤›n› kontrol edin.
• Ak›m sensörleri veya güç kart›n› de¤iﬂtirin.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• S›cakl›k sensörünü de¤iﬂtirin.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• Kapat›n ve resetleyin. Kontrol cihaz›n› kontrol
edin/onar›n.
• Parametreleri kontrol edin (kontrol cihaz›yla
birlikte gelen CD-ROM'a baﬂvurun).
• Motor/kontrol cihaz›/yük boyutlar›n› kontrol
edin.
• Mekanizma durumunu kontrol edin.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• Kontrol cihaz›n› motora ba¤layan kablolar› ve
motor yal›t›m›n› kontrol edin.
• Anahtarlama frekans›n› düﬂürün.
• Reaktörleri motor ile seri olarak ba¤lay›n.
• Motor, kazan›m ve denge parametrelerini
kontrol edin.
• Bir frenleme direnci ekleyin.
• Motor/kontrol cihaz›/yük boyutlar›n› kontrol
edin.
• Enkoder ve kontrol cihaz› aras›ndaki
kablolaman› kontrol edin.
• Enkoderi kontrol edin.
• Motorun, otomatik hassas ayar iﬂlemi s›ras›nda
bulundu¤undan emin olun.
• Bir ç›k›ﬂ kontaktörü kullan›l›yorsa, otomatik
hassas ayar s›ras›nda bunu kapat›n.
• Motor ve kontrol cihaz›n›n birbirleriyle uyumlu
olup olmad›¤›n› kontrol edin.
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Hata nedeni ortada kalkt›ktan sonra otomatik reset fonksiyonuyla resetlenebilen
hatalar
Bu hatalar ayr›ca kontrol cihaz›n› kapat›p açarak veya bir lojik giriﬂ ya da komut biti yoluyla da resetlenebilir (kontrol
cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a baﬂvurun).
Hata

Ad

Olas› neden

APF

(Uygulama hatas›)

bLF

(Fren kumandas›)

CnF

(A¤ hatas›)

COF

(CANopen Hatas›)

• CANopen baras›ndaki
iletiﬂimde kesinti.

EPF1

(Harici hata Ll)

EPF2

(Harici haya NET.)

FCF2

(Ç›k›ﬂ kontaktörü aç›k)

• Harici bir cihazla
tetiklenen hata,
kullan›c›ya ba¤l›.
• Harici bir cihazla
tetiklenen hata,
kullan›c›ya ba¤l›.
• Aç›lma koﬂullar›
karﬂ›lanm›ﬂ olmas›na
ra¤men ç›k›ﬂ kontaktörü
aç›k kal›r.
• Kontaktöre kumanda
edilebilmesine ra¤men
kontrol cihaz› aç›k de¤il.

LCF

LFF2
LFF3
LFF4

(Giriﬂ kontaktörü)

• Kontrol Cihaz›nda Dahili
kart hatas›.
• Fren serbest b›rakma
ak›m›na ulaﬂ›lamad›.
• Fren kumanda
parametreleri, fren lojik
kumandas› atand›¤›nda
ayarlanmad›.
• ‹letiﬂim kart›nda iletiﬂim
hatas›.

[4-20 mA KAYIP AI2]
[4-20 mA KAYIP AI3]
[4-20 mA KAYIP AI4]

• AI2, AI3 veya AI4 analog
giriﬂinde 4-20 mA
referans›n›n kayb›.

ObF

(Aﬂ›r› frenleme)

• Frenleme çok ani veya
tahrikleyen yük.

OHF

(Kontrol cihaz› aﬂ›r›
›s›nmas›)

• Kontrol cihaz› s›cakl›¤›
çok yüksek.

OLF

(Motor aﬂ›r› yükü)

• Aﬂ›r› motor ak›m›
taraf›ndan tetiklenir.

OPF1

(1 Motor faz kayb›)

• Kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›ndaki
bir fazda kay›p.
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Çözüm
• Lütfen kart belgelerine bak›n.
• Kontrol cihaz›/motor ba¤lant›s›n› kontrol
edin.
• Motor sarg›lar›n› kontrol edin.
• Tavsiye edilen parametreleri kontrol edin
(kontrol cihaz›yla birlikte gelen CDROM'a
baﬂvurun).
• Ortam› kontrol edin
(Elektromanyetik uyumluluk).
• Kablo ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
• Süre aﬂ›m›n› kontrol edin.
• Seçenek kart›n› de¤iﬂtirin.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• ‹letiﬂim baras›n› kontrol edin.
• Süre aﬂ›m›n› kontrol edin.
• CANopen Kullan›m K›lavuzuna baﬂvurun.
• Hataya neden olan cihaz› kontrol edin ve
resetleyin.
•

Hataya neden olan cihaz› kontrol edin ve
resetleyin.

• Kontaktör ve kablo ba¤lant›lar›n› kontrol
edin.
• Geri besleme devresini kontrol edin.
• Kontaktör ve kablo ba¤lant›lar›n› kontrol
edin.
• Süre aﬂ›m›n› kontrol edin(kontrol cihaz›yla
birlikte gelen CDROM'a baﬂvurun).
• Hat/kontaktör/kontrol cihaz› ba¤lant›s›n›
kontrol edin.
• Analog giriﬂlerdeki ba¤lant›y› kontrol edin.

• Yavaﬂlama süresini art›r›n.
• Gerekli olursa bir frenleme direnci tak›n.
• Uygulamayla uyumlu ise (Yavaﬂlama
rampas› uyarlama) (brA) fonksiyonunu
aktif hale getirin (kontrol cihaz›yla birlikte
gelen CDROM'a baﬂvurun).
• Motor yükünü, kontrol cihaz›
havaland›rmas›n› ve ortam s›cakl›¤›n›
kontrol edin. Çal›ﬂt›rmadan önce kontrol
cihaz›n›n so¤umas›n› bekleyin.
• Motor termik korumas›n›n ayar›n› ve
motor yükünü kontrol edin. Çal›ﬂt›rmadan
önce kontrol cihaz›n›n so¤umas›n›
bekleyin.
• Kontrol cihaz›ndan motora giden
ba¤lant›lar› kontrol edin.
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Hata nedeni ortada kalkt›ktan sonra otomatik reset fonksiyonuyla resetlenebilen
hatalar (devam›)
Bu hatalar ayr›ca kontrol cihaz›n› kapat›p açarak veya bir lojik giriﬂ ya da komut biti yoluyla da resetlenebilir (kontrol
cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a baﬂvurun).
Hata
OPF2

Ad

Olas› neden

(3 Motor faz kayb›)

• Motor ba¤l› de¤il veya
motor gücü çok düﬂük.
• Ç›k›ﬂ kontaktörü aç›k.
• Motor ak›m›nda anl›k
dengesizlik.

OtF1

(ﬁebeke aﬂ›r›
gerilimi)
(PTC 1 Aﬂ›r› ›s›nma)

OtF2

(PTC 1 Aﬂ›r› ›s›nma)

OtFL
PtF1

(PTC=LI6 aﬂ›r›
›s›nma)
(PTC1 hatas›)

PtF2

(PTC2 hatas›)

PtFL

(PTCLI6 hatas›)

SCF4

(IGBT K›sa devre)

• Hat gerilimi çok yüksek.
• Kesilmiﬂ hat beslemesi.
• PTC1 alg›lay›c›lar›n›n
aﬂ›r› ›s›nd›¤› tespit edildi.
• PTC2 alg›lay›c›lar›n›n
aﬂ›r› ›s›nd›¤› tespit edildi.
• PTC/LI6 alg›lay›c›lar›n›n
aﬂ›r› ›s›nd›¤› tespit edildi.
• PTC1 alg›lay›c›lar› aç›k
veya k›sa devre olmuﬂ.
• PTC2 alg›lay›c›lar› aç›k
veya k›sa devre olmuﬂ.
• PTC/LI6 alg›lay›c›lar›
aç›k veya k›sa devre
olmuﬂ.
• Güç parças› hatas›.

SCF5

(Yük k›sa devresi)

• Kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›nda
k›sa devre.

SLF1

(Modbus ‹letiﬂim
hatas›)

• Modbus baras›ndaki
iletiﬂimde kesinti.

OSF

Çözüm
• Kontrol cihaz›ndan motora giden
ba¤lant›lar› kontrol edin.
• Ç›k›ﬂ kontaktörü kullan›l›yorsa, kontrol
cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a
baﬂvurun.
• Düﬂük güçlü bir motorla veya motorsuz
deneyin: Fabrika ayarlar› modunda motor
faz kayb› alg›lamas› aktif (Ç›k›ﬂ faz› kayb›)
(OPL) = (Evet) (YES). Kontrol cihaz›yla ayn›
de¤erdeki bir motoru (özellikle yüksek güçlü
kontrol cihazlar› için) kullanmadan kontrol
cihaz›n› test veya bak›m ortam›nda kontrol
etmek için, motor faz kayb› alg›lamas›n›
kapat›n (Ç›k›ﬂ faz kayb›) (OPL) = [No]
(Hay›r) (nO) (kontrol cihaz›yla birlikte gelen
CD-ROM'a baﬂvurun ).
• Aﬂa¤›daki parametreleri kontrol edip
optimum de¤erlere ayarlay›n: (Nominal
motor gerilimi) (UnS) ve [Rated mot.
current] (Nominal motor ak›m›) (nCr) ve
(Otomatik hassas ayar) (tUn) gerçekleﬂtirin.
• Hat gerilimini kontrol edin.
• Motor yükü ve boyutlar› kontrol edin.
• Motor havaland›rmas›n› kontrol edin.
• Çal›ﬂt›rmadan önce motorun so¤umas›n›
bekleyin.
• PTC alg›lay›c›lar›n›n tip ve durumunu
kontrol edin.
• PTC alg›lay›c›lar›n› ve aralar›ndaki ve
motor/kontrol cihaz› kablolar›n› kontrol edin.

• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• Kontrol cihaz›n› motora ba¤layan kablolar›
ve motor yal›t›m›n› kontrol edin.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
• ‹letiﬂim baras›n› kontrol edin.
• Süre aﬂ›m›n› kontrol edin.
• Modbus Kullan›m K›lavuzuna baﬂvurun.
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Hata nedeni ortada kalkt›ktan sonra otomatik reset fonksiyonuyla resetlenebilen
hatalar (devam›)
Bu hatalar ayr›ca kontrol cihaz›n› kapat›p açarak veya bir lojik giriﬂ ya da komut biti yoluyla da resetlenebilir (kontrol
cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a baﬂvurun).
Hata

Ad

Olas› neden

SLF2

[POWERSUITE
COM. FLT]

• PowerSuite iletiﬂiminde
hata.

SLF3

(Keypad ‹letiﬂim
hatas›)

SrF

(Tork süre aﬂ›m›)

SSF

(Tork/ak›m s›n›r›)

• Grafikli ekran
terminaliyle iletiﬂimde
hata.
• Tork kumanda
fonksiyonunun süre
aﬂ›m›na eriﬂildi.
• Tork s›n›rlamas›na
geçin.

tJF

(IGBT aﬂ›r›
›s›nmas›)

• Kontrol cihaz› aﬂ›r›
›s›nmas›.

Çözüm
• PowerSuite ba¤lant› kablosunu kontrol
edin.
• Süre aﬂ›m›n› kontrol edin.
• Terminal ba¤lant›s›n› kontrol edin.
• Süre aﬂ›m›n› kontrol edin.
• Fonksiyon ayarlar›n› kontrol edin.
• Mekanizma durumunu kontrol edin.
• Mekanik sorun olup olmad›¤›n› kontrol edin.
• S›n›r parametrelerini kontrol edin (kontrol
cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a
baﬂvurun).
• Yük/motor/kontrol cihaz› boyutlar›n› kontrol
edin.
• Anahtarlama frekans›n› düﬂürün.
• Çal›ﬂt›rmadan önce motorun so¤umas›n›
bekleyin.

Nedenleri ortadan kalkar kalkmaz resetlenebilen hatalar
Hata

Ad

Olas› neden

CFF

(Hatal›
konfigürasyon)

• Ak›m konfigürasyonu
tutars›z (kart de¤iﬂimi
nedeniyle hata).

CFI

(Geçersiz
konfigürasyon)

PHF

(Giriﬂ faz› kayb›)

• Geçersiz konfigürasyon.
Seri hat üzerinden
kontrol cihaz›na
yüklenen konfigürasyon
tutars›zd›r.
• Kontrol cihaz› beslemesi
hatal› veya sigorta
yanm›ﬂ.
• Bir fazda ar›za.
• Tek fazl› hat
beslemesinde 3 fazl›
ATV71 kullan›lmakta.
• Dengesiz yük.
Bu koruma sadece yüklü
kontrol cihaz›nda çal›ﬂ›r.
• Hat beslemesi çok
düﬂük.
• Geçici gerilim en düﬂük
seviyesinde.
• Ar›zal› ön ﬂarj dirençü.

USF
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(Düﬂük gerilim)

Çözüm
• Kart› kontrol edin.
• Fabrika ayarlar›na geri dönün veya e¤er
geçerliyse yedek konfigürasyonu kullan›n.
Kontrol cihaz›yla birlikte gelen CD-ROM'a
bak›n.
• Daha önceden yüklenmiﬂ olan
konfigürasyonu kontrol edin.
• Uyumlu bir konfigürasyon yükleyin.
• Güç ba¤lant›s›n› ve sigortalar› kontrol edin.
• 3 fazl› ﬂebeke beslemesi kullan›n.
• (Giriﬂ faz› kayb›) (IPL) = (Hay›r)(nO) ile
hatay› devre d›ﬂ› b›rak›n. (sayfa 19)

• Gerilimi ve gerilim parametresini kontrol
edin.
• Ön ﬂarj dirençünü de¤iﬂtirin.
• Kontrol cihaz›n› kontrol edin/onar›n.
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Standartlar ve donan›mlarda meydana gelen de¤iﬂiklikler nedeniyle, bu belgede yer
alan karakteristikler ve resimler, taraf›m›zca teyit edilmedikçe ba¤lay›c› de¤ildir.
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