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Önemli bilgiler

UYARI
Bu talimatlarÕ dikkatle okuyun ve cihazÕ kurmayÕ, çalÕútÕrmayÕ ve cihazÕn bakÕmÕnÕ yapmayÕ denemeden önce bilgi sahibi olmak için
ekipmana göz atÕn. Bu belgede veya ekipmanda, olasÕ tehlikeleri bildirmek veya bir prosedürü açÕklayan veya basitleútiren bilgilere dikkat
çekmek için aúa÷Õdaki özel mesajlar görülebilir.

Tehlike veya UyarÕ güvenlik etiketine bu simgenin eklenmesi, talimatlara uyulmamasÕ halinde yaralanmaya yol açabilecek elektrik
tehlikesinin bulundu÷unu belirtir.

Bu, güvenlik uyarÕ simgesidir. OlasÕ yaralanma tehlikelerine karúÕ sizi uyarmak için kullanÕlÕr. OlasÕ bir yaralanmayÕ veya ölümü
engellemek için bu simgeden sonra verilen tüm güvenlik mesajlarÕna uyun.

TEHLøKE
TEHLøKE, açÕk bir úekilde tehlike teúkil eden ve kaçÕnÕlmamasÕ halinde ölümle, ciddi yaralanmayla veya ekipmanÕn
hasar görmesiyle sonuçlanacak durumlarÕ belirtir.

UYARI
UYARI, potansiyel olarak tehlike teúkil eden ve kaçÕnÕlmamasÕ halinde ölümle, ciddi yaralanmayla veya ekipmanÕn
hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumlarÕ belirtir.

DøKKAT
DøKKAT, potansiyel olarak tehlike teúkil eden ve kaçÕnÕlmamasÕ halinde yaralanmayla veya ekipmanÕn hasar
görmesiyle sonuçlanabilecek durumlarÕ belirtir.

DøKKAT
DøKKAT, güvenlik uyarÕ simgesiyle olmadan kullanÕldÕ÷Õnda, potansiyel olarak tehlike teúkil eden ve kaçÕnÕlmamasÕ
halinde ürünlerde hasara yol açabilecek durumlarÕ gösterir.

LÜTFEN DøKKAT
Bu kÕlavuzda "kontrol cihazÕ" ifadesi, NEC tarafÕndan tanÕmlanan haliyle ayarlanabilir hÕz kontrol cihazÕnÕn "kontrol cihazÕ kÕsmÕnÕ" ifade eder.
Elektrikli ekipmanlarÕn kurulumu, çalÕútÕrÕlmasÕ, servisi ve bakÕmÕ yalnÕzca yetkili personel tarafÕndan yapÕlmalÕdÕr. Schneider Electric, bu
belgenin kullanÕmÕndan kaynaklanan herhangi bir durum için sorumluluk kabul etmemektedir.
© 2009 Schneider Electric. Her hakkÕ saklÕdÕr.
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Baúlamadan önce

Bu kontrol cihazÕnda herhangi bir prosedür gerçekleútirmeden önce bu talimatlarÕ okuyup anlayÕn.

TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
• Altivar 312 kontrol cihazÕnÕ monte etmeden veya çalÕútÕrmadan önce bu kÕlavuzu okuyup anlayÕn. Kurulum, ayarlama, onarÕm ve
bakÕm, yetkili personel tarafÕndan gerçekleútirilmelidir.
• KullanÕcÕ, tüm ekipmanlarÕn topraklamasÕna iliúkin tüm uluslararasÕ ve ulusal elektrik yasalarÕ gereksinimlerine uyumluluktan
sorumludur.
• BaskÕlÕ devre kartlarÕ da dahil olmak üzere bu kontrol cihazÕndaki birçok parça hat geriliminde çalÕúmaktadÕr. DOKUNMAYIN.
Sadece elektriksel olarak yalÕtÕmlÕ araçlar kullanÕn.
• Gerilim altÕndayken ekransÕz bileúenlere veya terminal úeridi vida ba÷lantÕlarÕna DOKUNMAYIN.
• PA/+ ve PC/- terminalleri veya DC bara kapasitörleri arasÕnda kÕsa devre YAPMAYIN.
• HÕz kontrol cihazÕnÕ onarmadan önce:
- Harici kumanda gücü de dahil olmak üzere tüm güç ba÷lantÕlarÕnÕ kesin.
- Kesilen tüm güç ba÷lantÕlarÕnÕn üzerine “AÇMAYIN” etiketi yerleútirin.
- Kesilen tüm güç ba÷lantÕlarÕnÕ açÕk konumda kilitleyin.
- DC bara kapasitörlerinin yükünün boúalmasÕ için 15 DAKøKA BEKLEYøN.
- DC bara geriliminin 42 Vdc de÷erinden daha düúük oldu÷undan emin olmak için PA/+ ve PC/- terminalleri arasÕndaki
gerilimi ölçün.
- DC bara kapasitörlerinin yükü tamamen boúalmamÕúsa, yerel Schneider Electric temsilcinizle iletiúim kurun. Kontrol
cihazÕnda onarÕm yapmayÕn veya kontrol cihazÕnÕ çalÕútÕrmayÕn
• Güç vermeden veya kontrol cihazÕnÕ çalÕútÕrÕp durdurmadan önce tüm kapaklarÕ takÕp kapatÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
• Altivar 312 kontrol cihazÕnÕ monte etmeden veya çalÕútÕrmadan önce bu kÕlavuzu okuyup anlayÕn.
• Parametre ayarlarÕnda yapÕlacak her türlü de÷iúiklik yetkili personel tarafÕndan gerçekleútirilmelidir.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

UYARI
HASARLI EKøPMAN
HasarlÕ görünen kontrol cihazÕnÕ monte etmeyin veya çalÕútÕrmayÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
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Baúlamadan önce

UYARI
KONTROL KAYBI
• Herhangi bir kablolama úemasÕnÕn tasarÕmcÕsÕ potansiyel kontrol kanalÕ arÕzasÕ modlarÕnÕ da hesaba katmalÕ ve belirli kritik kontrol
fonksiyonlarÕ için kanal arÕzasÕ sÕrasÕnda ve arÕzadan sonra güvenli bir duruma geçmeyi sa÷lamanÕn bir yolunu úemaya eklemelidir.
Önemli kontrol fonksiyonlarÕna örnek olarak acil durum durdurma ve aúÕrÕ hareket durdurma verilebilir.
• Önemli kontrol fonksiyonlarÕ için ayrÕ veya yedek kontrol kanallarÕ sa÷lanmalÕdÕr.
• Sistem kontrol yollarÕ, haberleúme ba÷lantÕlarÕnÕ içerebilir. Beklenmeyen iletim gecikmeleri veya ba÷lantÕ arÕzalarÕnÕn sonuçlarÕ
hesaba katÕlmalÕdÕr. a
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
a) Daha fazla bilgi için NEMA ICS 1.1 (en son sürüm), "Dijital Kontrolün UygulamasÕ, Kurulumu ve BakÕmÕ için Güvenlik TalimatlarÕ" ve
NEMA ICS 7.1 (en son sürüm), "YapÕ için Güvenlik StandartlarÕ ve Ayarlanabilir HÕz Kontrol CihazÕ Sistemleri Seçim, Kurulum ve øúletim
KÕlavuzu" belgelerine bakÕn.
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Belge yapÕsÕ

Aúa÷Õdaki Altivar 312 teknik belgeleri, Schneider Electric web sitesinde (www.schneider-electric.com) ve ayrÕca DVD-ROM'da
(referans VW3A8200) bulunmaktadÕr.

Kurulum KÕlavuzu
Bu kÕlavuz hÕz kontrol cihazÕnÕn nasÕl kurulup ba÷lanaca÷ÕnÕ anlatmaktadÕr.

Programlama kÕlavuzu
Bu kÕlavuz hÕz kontrol cihazÕ terminallerinin fonksiyon ve parametrelerini ve bunlarÕn nasÕl kullanÕlaca÷ÕnÕ açÕklamaktadÕr.

HÕzlÕ Baúlatma
Bu belge, motorun temel uygulamalar için çabuk ve kolayca baúlatÕlabilmesi için hÕz kontrol cihazÕnÕn nasÕl ba÷lanÕp konfigüre edilece÷ini
açÕklamaktadÕr. Bu belge hÕz kontrol cihazÕ ile birlikte verilir.

Modbus, CANopen vs. kÕlavuzlarÕ.
Bu kÕlavuzlar kurulum iúlemini, veriyolu veya a÷ ba÷lantÕlarÕnÕ, sinyallemeyi, haberleúmeyle ilgili parametrelerin diagnosti÷ini ve
konfigürasyonunu açÕklamaktadÕr.
AynÕ zamanda protokollerin haberleúme servislerini açÕklamaktadÕr.
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YazÕlÕm iyileútirmeleri

Pazara ilk çÕktÕ÷Õ andan itibaren Altivar ATV 312 ek fonksiyonlarla donatÕlmÕútÕr. V5.1 IE 50 yazÕlÕm sürümü V5.1 IE 54 olarak
güncellenmiútir. Bu belge V5.1 IE 54 sürümü ile ilgilidir.
YazÕlÕm sürümü, kontrol cihazÕnÕn yan tarafÕna yapÕútÕrÕlmÕú olan plakasÕnda belirtilmektedir.

V5.1 IE 50'ye kÕyasla V5.1 IE 54 sürümünde yapÕlan iyileútirmeler
Mümkün olan yeni konfigürasyon biçimleri
- Uzaktan konfigürasyon: 3 saniye içinde MODE butonuna basÕldÕ÷Õnda hÕz kontrol cihazÕ otomatik olarak Uzaktan konfigürasyona
geçer. Yerleúik Navigasyon Tekeri bir potansiyometre (Fr1 = AIV1) olarak çalÕúÕr ve yerleúik RUN butonu aktive olur.
- Lokal konfigürasyon: MODE butonuna 3 saniye içinde tekrar basarak Lokal konfigürasyona geri dönmek mümkündür
(bkz. sayfa 28)
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Kontrol cihazÕnÕ ayarlama adÕmlarÕ

KURULUM
1. Kurulum KÕlavuzu'na baúvurun.

PROGRAMLAMA
2. Kontrol cihazÕna giriú gücü uygulayÕn,
ancak çalÕútÕr komutu vermeyin.
3. Konfigüre edin:

v Motorun nominal frekansÕ [Standart mot.
frek.] (bFr) sayfa 41 bu de÷er 50 Hz de÷ilse,

v [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsündeki

øpuçlarÕ:
• Programlamaya baúlamadan önce müúteri ayar
tablolarÕnÕ doldurun, sayfa 112.
• østedi÷iniz zaman fabrika ayarlarÕna dönmek için [Konf.
Yeniden Yükl.] (FCS) parametresini (sayfa 46) kullanÕn.
• Bir fonksiyonun açÕklamasÕnÕ hÕzlÕ bir úekilde bulabilmek için
111. sayfadaki dizin fonksiyonlarÕnÕ kullanÕn.
• Bir fonksiyonu konfigüre etmeden önce 21. ve 22.
sayfalardaki "Fonskiyon uyumlulu÷u" bölümünü okuyun.
• Not:
Do÷ruluk ve tepki süresi açÕsÕndan optimum hÕz kontrol cihazÕ
performansÕ için aúa÷Õdaki iúlemlerin yapÕlmasÕ gerekir:
- De÷er plakasÕnda (motor) belirtilen de÷erleri [MOTOR
KONTROL] (drC-) menüsüne girin (sayfa 41).
- Motor so÷uk ve ba÷lÕyken [Otomatik tanÕma] (tun)
parametresini (sayfa 43) kullanarak otomatik tanÕma
gerçekleútirin.
- [Frek. dong kazanc] (FLG) parametresini (sayfa 33) ve
[Frek. çvrim stabilite] (StA) parameteresini (sayfa 34)
ayarlayÕn.

motor parametreleri, sayfa 41, yalnÕzca hÕz
kontrol cihazÕnÕn fabrika konfigürasyonu
uygun de÷ilse,
v [GøRøù/ÇIKIù AYARLARI] (I-O-)
menüsündeki uygulama fonksiyonlarÕ,
sayfa 47, [KOMUT/REF. YÖNETøMø]
(CtL-) menüsü, sayfa 50 ve [UYGULAMA
SEÇøMø] (FUn-) menüsü, sayfa 62,
yalnÕzca hÕz kontrol cihazÕnÕn fabrika
konfigürasyonu uygun de÷ilse.

4. [AYARLAR] (SEt-) menüsünde,
aúa÷Õdaki parametreleri
ayarlayÕn:

v [HÕzlanma süresi] (ACC), sayfa 32 ve
[Yavaúlama süresi], (dEC) sayfa 32,

v [Düúük hÕz] (LSP), sayfa 33 ve
[Yüksek hÕz] (HSP), sayfa 33,
v [Motor termal akÕm] (ItH), sayfa 33.

5. HÕz kontrol cihazÕnÕ baúlatÕn.
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Kurulum - Ön Tavsiyeler

HÕz kontrol cihazÕnÕ çalÕútÕrmadan önce

TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
østenmeyen bir iúlemden kaçÕnmak için tüm lojik giriúlerin devre dÕúÕ oldu÷undan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

HÕz kontrol cihazÕnÕ konfigüre etmeden önce

TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
• ATV312 kontrol cihazÕnÕ monte etmeden veya çalÕútÕrmadan önce bu kÕlavuzu okuyup anlayÕn.
• Parametre ayarlarÕnda yapÕlacak her türlü de÷iúiklik yetkili personel tarafÕndan gerçekleútirilmelidir.
• Parametreler de÷iútirilirken istenmeyen bir iúlemden kaçÕnmak için tüm lojik giriúlerin devre dÕúÕ oldu÷undan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

Baúlatma
Not: ÇalÕútÕrma/manuel resetleme sÕrasÕnda veya durdurma komutundan sonra fabrika ayarlarÕ uygulanÕrken, "ileri", "geri" ve "DC
enjeksiyonlu duruú" komutlarÕ bir kez resetlendikten sonra motor yalnÕzca çalÕútÕrÕlabilir. Resetlenmemiúlerse, kontrol cihazÕ [Serbest duruú]
(nSt) görüntüleyecektir ama baúlatÕlmayacaktÕr. Otomatik tekrar yolverme fonksiyonu konfigüre edilmiúse, ([HATA YÖNETøMø] (FLt-)
menüsündeki [Otomatik baúlama] (Atr) parametresi, sayfa 91), bu komutlar bir resete (sÕfÕra) gerek duyulmadan dikkate alÕnÕr.

Hat kontaktörü

DøKKAT
KONTROL CøHAZININ HASAR GÖRME RøSKø
• Kontaktörün sÕk sÕk kullanÕlmasÕ filtre kapasitörlerinin erken yÕpranmasÕna neden olur.
• 60 saniyeden kÕsa döngü süreleri kullanmayÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

Daha düúük de÷erli bir motor kullanma veya motor kullanmaktan tamamen
vazgeçme
• Fabrika ayarlarÕ ile motor çÕkÕú fazÕ kaybÕ algÕlama etkindir ([ÇÕkÕú faz kaybÕ] (OPL) = [EVET] (YES),sayfa 94). HÕz kontrol cihazÕnÕ test
ederken veya bakÕm aúamasÕnda hÕz kontrol cihazÕ ile aynÕ de÷erde bir motor kullanmak için, motor çÕkÕú faz kaybÕ algÕlamasÕnÕ devre
dÕúÕ bÕrakn ([ÇÕkÕú faz kaybÕ] (OPL) = [HayÕr] (nO)). Bu, çok güçlü hÕz kontrol cihazlarÕ kullanÕlÕyorsa özellikle yararlÕ olabilir.
• [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt) parametresini (sayfa 44, [SabitMomnt ] (L), [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü) ayarlayÕn.

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
Motorun nominal akÕmÕ hÕz kontrol cihazÕndan %20 daha düúükse, motor termik korumasÕ hÕz kontrol cihazÕ tarafÕndan sa÷lanmaz.
Termik koruma için alternatif bir kaynak bulun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
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Fabrika konfigürasyonu

Fabrika ayarlarÕ
Altivar 312, en sÕk kullanÕlan çalÕúma koúullarÕ için fabrika ayarlÕdÕr:
• Ekran: kontrol cihazÕ hazÕr [HazÕr] (rdY) motor durdurulmuú ve motor çalÕúÕrken motor frekansÕ.
• LI5 ve LI6 ve lojik giriúler, AI3 analog giriú, AOC analog çÕkÕú ve R2 rölesi etkilenmez.
• Hata algÕlandÕ÷Õnda durdurma modu: serbest duruú
Kod

AçÕklama

De÷er

Sayfa

bFr

[Standart mot. frek.]

[50Hz IEC]

41

tCC

[2/3 telli kontrol]

[2 telli] (2C): 2 telli kontrol

30

UFt

[Ger./Frk. mot1 seçili]

[SVC] (n): Sabit momentli uygulamalar için sensörsüz akÕ vektör kontrolü

44

ACC
DEC

[HÕzlanma süresi]
[Yavaúlama süresi]

3,00 saniye

63

LSP

[Düúük hÕz]

0 Hz

33

HSP

[Yüksek hÕz]

50 Hz

33

ItH

[Motor termal akÕm ]

Nominal motor akÕmÕ (de÷er kontrol cihazÕ de÷erine ba÷lÕdÕr)

33

SdC1

[Oto.DC enj. de÷eri 1 ]

0,7 x kontrol cihazÕ nominal akÕmÕ, 0,5 saniye için

35

SFr

[Anahtarlama frek.]

4 kHz

40

rrS

[Geri yön atamasÕ]

[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2

48

PS2

[2 önayarlÕ hÕz]

[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3

73

PS4

[4 önayarlÕ hÕz]

[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4

73

Fr1

[Ref.1 kanal]

[AI1] (AI1) - Analog giriú AI1

29

SA2

[Ref.2 topla ]

[AI2] (AI2) - Analog giriú AI2

71

r1

[R1 atama]

[Srchata.yok] (FLt): Kontak, bir hata algÕlandÕ÷Õnda veya hÕz kontrol cihazÕ
kapatÕldÕ÷Õnda açÕlÕr

49

brA

[Rampa adapt.]

[Evet] (YES): Fonksiyon etkin (yavaúlama rampasÕnÕn otomatik adaptasyonu)

64

Atr

[Otomatik baúlama]

[HayÕr] (nO): Fonksiyon devre dÕúÕ

91

Stt

[Duruú tipi]

[Rampali dur] (rMP): Rampada

66

CFG

[Makro ayarÕ]

[Fabrika Ayr.] (Std) (1)

45

YukarÕdaki de÷erlerin uygulama ile uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin. Gerekirse, hÕz kontrol cihazÕ ayarlarÕ de÷iútirilmeden kullanÕlabilir.
(1) HÕz kontrol cihazÕnÕn önayarlarÕnÕ minimumda tutmak isterseniz, makro ayarÕnÕ [Makro ayarÕ] (CFG) = [Start/stop] (StS) ardÕndan [Konf.
Yeniden Yükl.] (FCS) = [Fabrika Ayr.] (InI) (sayfa 46) seçin.
[Start/stop] (StS), G/Ç atamalarÕ dÕúÕnda makro konfigürasyonu fabrika konfigürasyonu ile aynÕdÕr:
• Lojik giriúler:
- LI1, LI2 (enversör): 2 telli geçiú algÕlama kontrolü, LI1 = ileri yön çalÕúma, LI2 = geri yön çalÕúma.
- LI3 - LI6: Devre dÕúÕ (atanmamÕú).
• Analog giriúler:
- AI1: HÕz referansÕ 0-10 V.
- AI2, AI3: Devre dÕúÕ (atanmamÕú).
• Röle R1: Kontak, algÕlanan bir hata (veya kontrol cihazÕnÕn kapalÕ) olmasÕ durumunda açÕlÕr.
• Röle R2: Devre dÕúÕ (atanmamÕú).
• Analog çÕkÕú AOC: 0-20 mA, devre dÕúÕ (atanmamÕú).
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Temel fonksiyonlar

HÕz kontrol cihazÕ termik korumasÕ
Fonksiyonlar:
IsÕ yutucuya takÕlÕ veya güç modülüne entegre PTC sondasÕ ile termik koruma.
HÕz kontrol cihazÕnÕ, aúÕrÕ akÕm durumunda hataya geçmesiyle aúÕrÕ yüklenmeden dolaylÕ olarak koruma. Tipik hataya geçme de÷erleri:
- Motor akÕmÕ = nominal kontrol cihazÕ akÕmÕnÕn %185'i: 2 saniye
- Motor akÕmÕ = nominal kontrol cihazÕ akÕmÕnÕn %150'si: 60 saniye
Zaman
(saniye)

Motor akÕmÕ/HÕz kontrol
cihazÕnda

Kontrol cihazÕ havalandÕrmasÕ
Fan, kontrol cihazÕ çalÕútÕrÕldÕ÷Õnda baúlar, bir çalÕútÕrma komutu alÕnmadÕysa 10 saniye sonra kapanÕr.
HÕz kontrol cihazÕnÕn kilidi açÕldÕ÷Õnda fan otomatik olarak çalÕúÕr (çalÕúma yönü + referans). HÕz kontrol cihazÕ kilitlendi÷inde (motor hÕzÕ <
0,2 Hz olup enjeksiyon frenlemesi tamamlandÕ÷Õnda) kapanÕr.
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Temel fonksiyonlar

Motor termik koruma
Fonksiyon:
I2t de÷erinin hesaplanmasÕyla termik koruma.
Koruma, kendi kendini so÷utan motorlarÕ hesaba katar.

Hataya geçme süresi t
saniye olarak

Motor akÕmÕ/
[Motor termal akÕm] (ItH)

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
Aúa÷Õdaki koúullarda aúÕrÕ yüklenmeye karúÕ harici koruma gerekir:
• Motorun termik durumunu kaydedecek bellek olmadÕ÷Õndan ürün tekrar açÕlÕrken
• Birden fazla motoru beslerken
• Nominal hÕz kontrol cihazÕ akÕmÕnÕn 0,2'sinden daha düúük de÷erli motorlar beslenirken
• Motor de÷iútirme kullanÕlÕrken
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
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Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali opsiyonu, ATV31

Bu terminal, duvara monte edilen veya yerde duran panonun kapa÷Õna monte edilebilecek lokal bir kontrol ünitesidir. HÕz kontrol cihazÕnÕn
seri ba÷lantÕsÕna ba÷lanan konnektörleri olan bir kablosu vardÕr (terminal ile verilen kÕlavuza bakÕn). EkranÕnÕn yetenekleri
Altivar 312'ninkiyle neredeyse aynÕdÕr. Ancak bu terminalde, menülerde gezinme için bir navigasyon tekeri yerine aúa÷Õ ve yukarÕ oklarÕ
kullanÕlÕr. AyrÕca menüler için bir eriúim kilitleme anahtarÕ vardÕr. HÕz kontrol cihazÕnÕ kontrol etmek için üç buton vardÕr (1):
• FWD/REV: dönme yönünü tersine çevirir
• RUN: Motor çalÕútÕrma komutu
• STOP/RESET: Motor durdurma komutu veya reset
Butona ilk basÕú motoru durdurur ve DC enjeksiyonu duruú frenlemesi konfigüre edilirse, ikinci kez basÕlmasÕ bu frenlemeyi durdurur.

Ön panelin görünümü:

Arka panelin görünümü:

4 karakterli
ekran

Konnektör

Eriúim kilitleme anahtarÕ:

• Konum:
• Konum:

• Konum:

[øZLEME] (SUP-) ve [HIZ
REFERANSI] (rEF-) menülerine
eriúilebilir.
[AYARLAR] (SEt-), [øZLEME] (SUP-)
ve [HIZ REFERANSI] (rEF-)
menülerine eriúilebilir.
Tüm menülere eriúilebilir

Not: Müúteri gizli koduyla koruma bu anahtara göre önceliklidir.
Not:
• Uzak terminal eriúimi kilitleme anahtarÕ da ayrÕca hÕz kontrol cihazÕ tuúlarÕnÕn eriúimini kilitler.
• Uzak ekran terminalinin ba÷lantÕsÕ kesildi÷inde varsa kilitler hÕz kontrol cihazÕ tuúlarÕ için etkin kalÕr.
• Uzak ekran terminali yalnÕzca [Modbus baud hÕzÕ] (tbr) parametresi ([HABERLEùME] (COM-) menüsü, sayfa 98, hala fabrika
ayarÕndaysa etkin olur: [19.2 Kbps] (19.2).
(1) Uzak ekran terminalindeki butonlarÕ etkinleútirmek için önce [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES) (sayfa 61) konfigüre etmeniz
gerekir.

KonfigürasyonlarÕ kaydetme ve yükleme
Opsiyonel kartsÕz ATV312 hÕz kontrol cihazlarÕnÕn dört adede kadar tam konfigürasyonu uzak ekran terminaline kaydedilebilir. Bu
konfigürasyonlar kaydedilebilir, taúÕnabilir ve bir hÕz kontrol cihazÕndan aynÕ de÷erdeki baúka bir hÕz kontrol cihazÕna aktarÕlabilir. AynÕ cihaz
için 4 farklÕ iúlem de terminal kaydedilebilir.
Bkz. [MOTOR KONTROL] (drC-) (sayfa 45 ve 46), [GøRøù/ÇIKIù AYARLARI] (I-O-) (sayfa 49 ve 49), [KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-)
(sayfa 61 ve 61) ve [UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) (sayfa 90 ve 90) menülerindeki [Ayar Kaydetme] (SCS) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)
parametreleri.
Bir ATV31 ve ATV32 arasÕnda konfigürasyon aktarmak için 90. sayfadaki prosedürü izleyin.
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Uza÷a taúÕnabilir grafik ekran terminali opsiyonu, ATV61/ATV71

Terminalin açÕklamasÕ
FLASH V1.1IE19 veya daha yenisi ile çalÕúan ve ATV71'in parçasÕ olan bu grafik ekran terminalinin ekran boyutu sayesinde sisteme monte
bir ekranda gösterilebilece÷inden daha fazla bilgi gösterilebilir. ATV31 uza÷a taúÕnabilir ekran terminali ile aynÕ úekilde ba÷lanabilir.

1 Grafikli ekran

2 Fonksiyon tuúlarÕ:
F1: KOD
F2, F3: kullanÕlmaz
F4: MOD

7 ESC butonu: bir önceki seçime
dönmek için bir de÷er,
parametre veya menüyü iptal

3 Durdurma/resetleme
için buton

6 Motorun dönme yönünü
de÷iútirme butonu

4 Run butonu

5 Gezinme butonu:
• (ENT) üzerine
basÕn:

- Geçerli de÷eri saklamak için
- Seçili menü veya parametreyi girmek için

• CW/CCW
döndürün:

- Bir de÷eri artÕrmak veya azaltmak için
- Sonraki veya önceki satÕra gitmek için
Ekran terminali üzerinden kontrol aktif hale
getirilmiúse referansÕ artÕrmak veya azaltmak için

Not: 3, 4, 5 ve 6 tuúlarÕ, terminal üzerinden kumanda aktif hale getirildiyse kontrol cihazÕnÕ do÷rudan kumanda etmek için kullanÕlabilir.
Uzak ekran terminalindeki butonlarÕ etkinleútirmek için önce [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES) (sayfa 61) konfigüre etmeniz
gerekir.
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Uza÷a taúÕnabilir grafik ekran terminali opsiyonu, ATV61/ATV71 (devamÕ)

Grafik ekran terminalini ilk kez açma
Grafik ekran terminalini ilk kez açarken kullanÕcÕnÕn istenen dili seçmesi gerekir.

DøL SEÇøMø
øngilizce
FransÕzca
Almanca
øspanyolca
øtalyanca

Grafik ekran terminali ilk kez açÕldÕktan sonra ekran.
Dili seçin ve ENT'a basÕn.

Çince
Rusça
Türkçe

HÕz kontrol cihazÕnÕn güç de÷eri ayrÕntÕlarÕ belirir.
ATV312HU15M2
1,5kW/2HP 200V Tek

ANA MENÜ
SÜRÜCÜ MENÜSÜ
DøL SEÇøMø

[ANA MENÜ] otomatik olarak gelir.

3 saniye
veya ENT

SÜRÜCÜ MENÜSÜ
HIZ REFERANSI
AYARLAR
MOTOR KONTROL
GøRøù/ÇIKIù AYARLARI
KOMUT/REF. YÖNETøMø
Kod
UYGULAMA SEÇøMø
HATA YÖNETøMø
HABERLEùME

16
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MENÜSÜ]'ne geçer.
Menüyü seçin ve ENT'a basÕn.
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Uza÷a taúÕnabilir grafik ekran terminali opsiyonu, ATV61/ATV71 (devamÕ)

HÕz kontrol cihazÕnÕ ilk kez çalÕútÕrma
HÕz kontrol cihazÕ ilk kez çalÕútÕrÕlÕrken kullanÕcÕ úu 3 parametreye eriúir: [Standart mot. frek.] (bFr), [Ref.1 kanal] (Fr1) ve [2/3 telli kontrol]
(tCC), sayfa 30. .

HÕz kontrol cihazÕ ilk kez çalÕútÕrÕldÕktan sonra ekran.
ATV312HU15M2
1,5kW/2HP 200V Tek

ANA MENÜ
SÜRÜCÜ MENÜSÜ
DøL SEÇøMø

[ANA MENÜ] otomatik olarak gelir.

3 saniye

3 saniye sonra otomatik olarak
[SÜRÜCÜ MENÜSÜ]'ne geçer.
Menüyü seçin ve ENT'a basÕn.

DRIVE MENU
Standart mot. frek.
2/3 telli kontrol
Ref.1 kanal
HIZ REFERANSI
AYARLAR
MOTOR KONTROL
GøRøù/ÇIKIù AYARLARI
KOMUT/REF. YÖNETøMø
UYGULAMA SEÇøMø
HATA YÖNETøMø
HABERLEùME

ESC

[SÜRÜCÜ MENÜSÜ]'ndeyken ESC
tuúuna basarsanÕz, grafik ekran terminalinde
"HazÕr" ifadesi belirir.

SÜRÜCÜ MENÜSÜ

HazÕr

Kod

Mod
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Uza÷a taúÕnabilir grafik ekran terminali opsiyonu, ATV61/ATV71 (devamÕ)

Sonraki çalÕútÕrmalar

ÇalÕútÕrmadan sonra ekran.
ATV312HU15M2
1,5kW/2HP 200V Tek

ANA MENÜ
SÜRÜCÜ MENÜSÜ
DøL SEÇøMø

[ANA MENÜ] otomatik olarak gelir.

3 saniye

SÜRÜCÜ MENÜSÜ
HIZ REFERANSI
AYARLAR
MOTOR KONTROL
GøRøù/ÇIKIù AYARLARI
KOMUT/REF. YÖNETøMø
Kod
UYGULAMA SEÇøMø
HATA YÖNETøMø
HABERLEùME

3 saniye sonra otomatik olarak
[SÜRÜCÜ MENÜSÜ]'ne geçer.
Menüyü seçin ve ENT'a basÕn.

Mod

ESC

[SÜRÜCÜ MENÜSÜ]'ndeyken ESC
tuúuna basarsanÕz, grafik ekran terminalinde
"HazÕr" ifadesi belirir.

SÜRÜCÜ MENÜSÜ

HazÕr

Kod

18
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Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali opsiyonu, ATV12

Terminalin açÕklamasÕ
Bu terminal, duvara monte edilen veya yerde duran panonun kapa÷Õna monte edilebilecek lokal bir kontrol ünitesidir. HÕz kontrol cihazÕnÕn
seri ba÷lantÕsÕna ba÷lanan konnektörleri olan bir kablosu vardÕr (terminal ile verilen kÕlavuza bakÕn). EkranÕnÕn yetenekleri
Altivar 312'ninkiyle neredeyse aynÕdÕr. Bu terminalde, menülerde gezinme için bir navigasyon tekeri yerine aúa÷Õ ve yukarÕ oklarÕ kullanÕlÕr.

1 Grafikli ekran
2 MODE butonu (1): [HIZ
REFERANSI] (rEF-) gösterilirse,
bu buton sizi [AYARLAR] (SEt-)
menüsüne götürür.
Gösterilmezse, sizi [HIZ
REFERANSI] (rEF-) menüsüne
götürür.
3 ESC butonu
Bir menüden/parametreden
çÕkmak ya da bellekte tutulan
de÷ere dönmek üzere o anda
gösterilen de÷eri silmek için

4 RUN butonu
Fonksiyonu, konfigüre
edildi÷ini varsayarak çalÕútÕrÕr

5 Gezinme tuúlarÕ
6 ENT butonu
O andaki de÷eri kaydetmek veya
seçilen menüye/parametreye
eriúmek için kullanÕlÕr

7 STOP butonu
Motoru durdurma ve resetleme
için kullanÕlÕr

8 Motorun dönme yönünü
de÷iútirme butonu

(1) HÕz kontrol cihazÕ bir kodla kilitlenirse ([PIN kodu 1] (COd), sayfa 103), Mode tuúuna basmak [øZLEME] (SUP-) menüsünden [HIZ
REFERANSI] (rEF-) menüsüne (veya tersi) geçmenizi sa÷lar.
Uzak ekran terminalindeki butonlarÕ etkinleútirmek için önce [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES) (sayfa 61) konfigüre etmeniz
gerekir.
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Parametre tablolarÕnÕn yapÕsÕ

Çeúitli menülerin açÕklamalarÕndaki parametre tablolarÕ úu úekilde düzenlenmiútir.
Örnek:
5

UYGULAMA SEÇøMø] menüsü (Fun-)
1
Kod
2

3
4

PI!

6

Ad/AçÕklama

b

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

[PI regülator]
Not: "PI regülatörü" fonksiyonu birkaç fonksiyon ile uyumsuzdur (bkz. sayfa 21). YalnÕzca bu
fonksiyonlarÕn; özellikle de fabrika ayarlarÕnÕn parçasÕ olarak atanmÕú olacak toplama giriúlerinin
([Ref.2 topla ] (SA2), [HayÕr] (nO), sayfa 71, olarak ayarlanÕr) ve ön ayarlÕ hÕzlarÕn ([2 önayarlÕ hÕz]
(PS2) ve [4 önayarlÕ hÕz] (PS4), [HayÕr] (nO), sayfa 73, olarak ayarlanÕr) atamasÕ kaldÕrÕlÕrsa
konfigüre edilebilir.

PIF
ok
AI1
A12
A13

M [PID grbsl. atamasÕ]
v [Hiçbiri] (nO): atanmamÕú
v [AI1] (AI1): analog giriú AI1
v [AI2] (AI2): analog giriú AI2
v [AI3] (AI3): analog giriú AI3

[Hiçbiri] (nO)
7

8

1. 4 basamaklÕ 7 bölmeli ekranda menü adÕ

5. ATV61/ATV71 grafik erkan terminalinde menü adÕ

2. 4 basamaklÕ 7 bölmeli ekranda alt menü kodu

6. ATV61/ATV71 grafik erkan terminalinde alt menü adÕ

3. 4 basamaklÕ 7 bölmeli ekranda parametre kodu

7. ATV61/ATV71 grafik erkan terminalinde parametre adÕ

4. 4 basamaklÕ 7 bölmeli ekranda parametre de÷eri

8. ATV61/ATV71 grafik erkan terminalinde parametre de÷eri
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FonksiyonlarÕn uyumlulu÷u

Uyumsuz fonksiyonlar
ùu fonksiyonlar, aúa÷Õda açÕklana durumlarda eriúilemez olacak yada devre dÕúÕ kalacaktÕr

Otomatik yeniden yolverme
Bu sadece 2 telli seviye kontrol tipi ([2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) ve [2 telli tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO)) için
mümkün.

Dönen yükü yakalama
Bu sadece 2 telli seviye kontrol tipi ([2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) ve [2 telli tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO)) için
mümkün.
Otomatik enjeksiyonlu duruú, DC ([Oto.DC enjeksiyon] (AdC) = [Sürekli] (Ct)) olarak konfigüre edildiyse bu fonksiyon kilitlidir.

Fonksiyon uyumlulu÷u tablosu
Uygulama fonksiyonlarÕ seçimi, I/O sayÕsÕyla yada bazÕ fonksiyonlarÕn birbirleriyle uyumlu olmamasÕ nedeniyle sÕnÕrlanabilir. Bu tabloda
bulunmayan fonksiyonlar uyumludur.
E÷er fonksiyonlar arasÕnda uyumsuzluk söz konusu ise, ilk konfigüre edilen fonksiyon di÷erinin konfigüre edilmesini
engelleyecektir.

p

p

p

Nihayet úalterlerinin yönetimi
Önceden ayarlÕ hÕzlar (fabrika ayarÕ)

Serbest duruú

A

HÕzlÕ duruú

p

DC enjeksiyonlu duruú

a

Fren kontrol

Önceden ayarlÕ hÕzlar (fabrika ayarÕ)

Nihayet úalterlerinin yönetimi

p

Jog çalÕúma

+/- hÕz (1)

p

PI regülatörü

Giriúleri toplama (fabrika ayarÕ)

+/- hÕz (1)

Giriúleri toplama (fabrika ayarÕ)

Bir fonksiyonu konfigüre etmek için önce fonksiyon ile uyumsuz fonksiyonlarÕn, özellikle de fabrika ayarlarÕyla ona
atanmadÕ÷Õndan emin olun.

p
X

p

PI regülatörü

p

p

Jog çalÕúma

X

p

p
p

p
X

Fren kontrol

A
p

p
p

p
p

p

DC enjeksiyonlu duruú

p
p

A

HÕzlÕ duruú

A

Serbest duruú

X

X

(1) Referans kanalÕ [Ref.2 kanal] (Fr2) ile özel uygulamalarÕ hariç tutarak (bkz. 53 ve 55 úemalarÕ)
p

Uyumsuz fonksiyonlar

Uyumlu fonksiyonlar

Geçerli de÷il

Öncelikli fonksiyonlar (aynÕ anda aktive olamayacak fonksiyonlar):
Okla iúaretlenmiú fonksiyon di÷erine göre önceliklidir.
X
A
Durdurma fonksiyonlarÕ çalÕútÕrma komutlarÕna göre önceliklidir.
Lojik komutu üzerinden hÕz referanslarÕ analog referanslara göre önceliklidir.
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FonksiyonlarÕn uyumlulu÷u

Lojik ve analog giriú uygulama fonksiyonlarÕ
øleriki sayfalardaki her bir fonksiyon, giriúlerin bir tanesine atanabilir.
Tek bir giriú aynÕ anda birden fazla fonksiyonu çalÕútÕrabilir (örne÷in ters ve 2nci rampa). Bu nedenle kullanÕcÕ bu fonksiyonlarÕn aynÕ
anda kullanÕlabilirli÷inden emin olmalÕdÕr.
[øZLEME] (SUP-) menüsü ([[LOJøK GøRøS KONF.]] (LIA-) parametresi, sayfa 104 ve [[ANALOG GøRøù DURUM]] (AIA-) parametresi, sayfa
104), uyumluluklarÕnÕ denetlemek üzere giriúlere atanmÕú fonksiyonlarÕ görüntülemek için kullanÕlabilir.
Lojik veya analog bir giriúe bir referans, komut veya fonksiyon atamadan önce kullanÕcÕ bu giriúin fabrika ayarlarÕnda daha önceden
atanmadÕ÷Õndan ve uyumsuz veya istenmeyen bir fonksiyona baúka hiçbir giriú atanmadÕ÷Õndan emin olmalÕdÕr.
• AtamasÕ kaldÕrÕlacak uyumsuz fonksiyon örne÷i:
"+hÕz/-hÕz" fonksiyonunu kullanmak için, önce ön ayarlÕ hÕzlarÕn ve toplama giriúi 2'nin atamalarÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ gerekir.
Aúa÷Õdaki tablo fabrikada ayarlanan giriú atamalarÕnÕ ve bunlarÕn atamasÕnÕ kaldÕrma prosedürünü listelemektedir.
Fonksiyon

LI2

Geri yön çalÕúma

rrS

nO

48

LI3

2 önceden ayarlÕ hÕz

PS2

nO

73

LI4

4 önceden ayarlÕ hÕz

PS4

nO

73

AI1

Referans 1

Fr1

AI1 hariç her úey

58

LI1

øleri yön çalÕúma

tCC

2C veya 3C

47

AI2

Toplama giriúi 2

SA2

nO

71

22
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AtamayÕ kaldÕrmak için úuna
ayarlayÕn:

Atanan giriú

Sayfa
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Giriúlere/çÕkÕúlara atanabilen fonksiyonlarÕn listesi

Lojik giriúler

Sayfa

Kod

Fabrika ayarÕ

AtanmamÕú

-

!

LI5 - LI6

øleri yön çalÕúma

-

!

LI1

2 önceden ayarlÕ hÕz

73

PS2

LI3

4 önceden ayarlÕ hÕz

73

PS4

LI4

8 önceden ayarlÕ hÕz

73

PS8

16 önceden ayarlÕ hÕz

74

PS16

2 önceden ayarlÕ PI referansÕ

81

Pr2

4 önceden ayarlÕ PI referansÕ

82

Pr4

+ hÕz

78

USP

- hÕz

78

dSP

Jog çalÕúma

76

JOG

Rampa anahtarlama

64

rPS

2. akÕm sÕnÕrÕ anahtarlama

86

LC2

Lojik giriú üzerinden hÕzlÕ duruú

66

FSt

Lojik giriú üzerinden DC enjeksiyonu

67

dCI

Lojik giriú üzerinden serbest duruú

68

nSt

Geri yön çalÕúma

48

rrS

Harici hata

93

EtF

RESET

92

rSF

ZorlamalÕ lokal mod

99

FLO

Referans anahtarlama

59

rFC

Kontrol kanalÕ anahtarlama

60

CCS

Motor anahtarlamasÕ

87

CHP

øleri nihayet úalteri

89

LAF

Geri nihayet úalteri

89

LAr

Hata engelleme

96

InH

Analog giriúler

Sayfa

Kod

AtanmamÕú

-

!

AI3

Referans 1

58

Fr1

AI1

Referans 2

58

Fr2

Toplama giriúi 2

71

SA2

Toplama giriúi 3

71

SA3

PI regülatörü geri beslemesi

81

PIF

LI2

Fabrika ayarÕ

AI2
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Giriúlere/çÕkÕúlara atanabilen fonksiyonlarÕn listesi

Analog/lojik çÕkÕú

Sayfa

Kod

AtanmamÕú

-

!

Motor akÕmÕ

48

OCr

Motor frekansÕ

48

OFr

Motor momenti

48

Otr

HÕz kontrol cihazÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ güç

48

OPr

Kontrol cihazÕ algÕlanan hatasÕ (lojik veri)

48

FLt

Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor (lojik veri)

48

rUn

Frekans eúi÷ine eriúildi (lojik veri)

48

FtA

Yüksek hÕza (HSP) eriúildi (lojik veri)

48

FLA

AkÕm eúi÷ine eriúildi (lojik veri)

48

CtA

Frekans referansÕna eriúildi (lojik veri)

48

SrA

Motor termik eúi÷ine eriúildi (lojik veri)

48

tSA

Fren düzeni (lojik veri)

48

bLC

Sayfa

Kod

Röle

Fabrika ayarÕ
AOC/AOV

Fabrika ayarÕ

-

!

R2

AlgÕlanan hata

49

FLt

R1

Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor

49

rUn

Frekans eúi÷ine eriúildi

49

FtA

Yüksek hÕza (HSP) eriúildi

49

FLA

Geçerli eúi÷e eriúildi

49

CtA

Frekans referansÕna eriúildi

49

SrA

Motor termik eúi÷ine eriúildi

49

tSA

AtanmamÕú

Fren düzeni

49

bLC

Lojik giriúin kopyasÕ

49

LI1 - LI6
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A÷ ve Modbus kontrol word'ü bitlerine atanabilecek fonksiyonlarÕn
listesi
Kontrol word'ün 11 - 15 bitleri

Sayfa

Kod

2 önceden ayarlÕ hÕz

73

PS2

4 önceden ayarlÕ hÕz

73

PS4

8 önceden ayarlÕ hÕz

73

PS8

16 önceden ayarlÕ hÕz

74

PS16

2 önceden ayarlÕ PI referansÕ

81

Pr2

4 önceden ayarlÕ PI referansÕ

82

Pr4

Rampa anahtarlama

64

rPS

2. akÕm sÕnÕrÕ anahtarlama

86

LC2

Lojik giriú üzerinden hÕzlÕ duruú

66

FSt

DC enjeksiyon

67

dCI

Harici hata

93

EtF

Referans anahtarlama

59

rFC

Kontrol kanalÕ anahtarlama

60

CCS

Motor anahtarlamasÕ

87

CHP
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Kontrol listesi

Programlama, kurulum ve basitleútirilmiú kÕlavuzlardaki ve ayrÕca bu katalogdaki bilgileri dikkatle okuyun. HÕz kontrol cihazÕnÕ kullanmaya
baúlamadan önce lütfen mekanik ve elektrik kurulum ile ilgili aúa÷Õdaki hususlarÕ gözden geçirin.
Belgelerin tümünü edinmek için lütfen www.schneider-electric.com adresini ziyaret edin.

1. Mekanik kurulum (bkz. basitleútirilmiú ve kurulum kÕlavuzlarÕ)
• FarklÕ kurulum türlerinin ayrÕntÕlarÕ ve ortam sÕcaklÕ÷Õ ile ilgili tavsiyeler için lütfen basitleútirilmiú veya kurulum kÕlavuzlarÕndaki montaj
talimatlarÕna baúvurun.
• HÕz kontrol cihazÕnÕ spesifikasyona uygun biçimde dikey olarak monte edin. Lütfen basitleútirilmiú veya kurulum kÕlavuzlarÕndaki
montaj talimatlarÕna baúvurun.
• HÕz kontrol cihazÕnÕ kullanÕrken hem 60721-3-3 standardÕnda tanÕmlanan çevre koúullarÕna hem de katalogda tanÕmlanan seviyelere
uyulmalÕdÕr.
• UygulamanÕz için gereken opsiyonlarÕ monte edin. AyrÕntÕlar için katalo÷a baúvurun.

2. Elektrik kurulumu (bkz. basitleútirilmiú ve montaj kÕlavuzlarÕ)
• HÕz kontrol cihazÕnÕ topraklayÕn. Basitleútirilmiú ve kurulum kÕlavuzlarÕndaki ekipman topraklama bölümlerine bakÕn.
• Giriú besleme geriliminin nominal hÕz kontrol cihazÕ gerilimine uydu÷undan emin olun ve besleme hattÕnÕ basitleútirilmiú ve kurulum
kÕlavuzlarÕna uygun olarak ba÷layÕn.
• Uygun giriú hattÕ sigortalarÕ ve devre kesiciler kullandÕ÷ÕnÕzdan emin olun. Bkz. basitleútirilmiú ve kurulum kÕlavuzlarÕ.
• KablolarÕ kontrol terminalleri için gere÷ince düzenleyin (bkz. basitleútirilmiú ve montaj kÕlavuzlarÕ). Besleme ve kontrol kablolarÕnÕ EMC
uyumluluk kurallarÕna göre ayÕrÕn.
• ATV312ppppM2 ve ATV312ppppN4 ürün serileri bir EMC filtresi içerir. Bir IT atlama pini, kaçak akÕmÕ azaltmaya yardÕmcÕ olur. Bu,
kurulum kÕlavuzunda ATV312ppppM2 ve ATV312ppppN4'teki dahili EMC filtresiyle ilgili paragrafta izah edilmiútir.
• Motor ba÷lantÕlarÕnÕn, gerilim için do÷ru oldu÷undan emin olun (yÕldÕz, delta).

3. HÕz kontrol cihazÕnÕ kullanma ve baúlatma
• HÕz kontrol cihazÕnÕ baúlatÕn. [Standart mot. frek.] (bFr), sayfa 29, hÕz kontrol cihazÕ ilk kez baúlatÕldÕ÷Õnda gösterilir. bFr frekansÕ
tarafÕndan tanÕmlanan frekansÕn (fabrika ayarÕ 50 Hz'dir) motor frekansÕyla eúleúti÷inden emin olun.
• HÕz kontrol cihazÕ ilk kez çalÕútÕrÕldÕ÷Õnda [Ref.1 kanal] (Fr1) parametresi, sayfa 29, ve [2/3 telli kontrol] (tCC) parametresi, sayfa 30,
[Standart mot. frek.] (bFr) de÷erinden sonra görüntülenir. HÕz kontrol cihazÕnÕ lokal olarak kontrol etmek istiyorsanÕz bu parametrelerin
ayarlanmasÕ gerekir.
• HÕz kontrol cihazÕ daha sonra baúlatÕldÕ÷Õnda HMI'de [HazÕr] (rdY) ifadesi gösterilir.
• [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS) fonksiyonu (sayfa 46) hÕz kontrol cihazÕnÕ fabrika ayarlarÕyla yeniden baúlatmak için kullanÕlÕr.
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HMI'nin açÕklamasÕ
Ekran ve tuúlarÕn iúlevleri
• REF LED'i; [HIZ
REFERANSI] (rEF-)
menüsü etkinse yanar
• Yük LED'i
• MON LED; [øZLEME]
(SUP-) menüsü etkinse
yanar
• CONF LED; [AYARLAR]
(SEt-), [MOTOR KONTROL]
(drC-), [GøRøù/ÇIKIù
AYARLARI] (I-O-), [KOMUT/
REF. YÖNETøMø] (CtL-),
[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn), [HATA YÖNETøMø] (FLt-)
veya [HABERLEùME]
(COM-) menüleri etkinse
yanar

• 4 x 7 bölmeli ekran

• 2 CANopen durum LED'i
• Bir menü veya parametreden
çÕkmak ya da gösterilen de÷eri
bellekte saklanana döndürmek
üzere silmek için kullanÕlÕr
• LOKAL konfigürasyonda ESC
butonuna 2 sn süreyle
basÕlmasÕ, kontrol/programlama
modlarÕ arasÕnda geçiú sa÷lar
• Navigasyon tekeri - saat yönünde
veya saatin aksi yönde çevrilerek
menülerde gezinme için kullanÕlabilir;
navigasyon tekerine basmak
kullanÕcÕnÕn seçim yapmasÕnÕ veya
bilgi do÷rulamasÕnÕ sa÷lar.

[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-)
menüsündeki [Ref.1 kanal] (Fr1-)
parametresi [AIV1 degeri durum]
(AIV1) olarak ayarlÕysa LOKAL
konfigürasyonda ve UZAKTAN
konfigürasyonda potansiyometre
MODE butonu (1): 3 saniye
RUN butonu: [GøRøù/ÇIKIù AYARLARI] (I-Oolarak görev görür
boyunca MODE butonuna basma
) menüsündeki [2/3 telli kontrol] (tCC)
STOP/RESET butonu
UZAKTAN/LOCAL
parametresi, [Lokal] (LOC) (sayfa 47) olarak
• AlgÕlanan hatanÕn resetlenmesini etkinleútirir
konfigürasyonlar arasÕnda geçiú
• Motorun durmasÕnÕ kontrol etmek için kullanÕlÕr
ayarlÕysa LOKAL konfigürasyonda ve
yapar.
- [2/3 telli kontrol] (tCC) de÷eri [Lokal]
UZAKTAN konfigürasyonda ileri do÷ru
[HIZ REFERANSI] (rEF-)
(LOC) olarak ayarlanmadÕysa, serbest
çalÕútÕrma için motorun açÕlmasÕnÕ kontrol
gösterilirse, bu sizi [AYARLAR]
olarak durdurun
eder
(SEt-) menüsüne götürür.
- [2/3 telli kontrol] (tCC) de÷eri [Lokal]
fonksiyon
devre
dÕúÕysa
kapak
tarafÕndan
Gösterilmezse, sizi [HIZ
(LOC) olarak ayarlÕysa, DC enjeksiyon
gizlenir)
REFERANSI] (rEF-) menüsüne
freni sÕrasÕnda rampada veya serbest
olarak durun
Not1: LOKAL konfigürasyonda üç Led (REF, MON ve CONF), programlama modunda aynÕ anda yanÕp söner ve kontrol modunda Led
menü takipçisi olarak çalÕúÕr.

Normal ekran, hiçbir hata kodu göstermiyor ve baúlama yok:
-

-

: [øZLEME] (SUP-) menüsünde seçilen parametreler gösterilen (varsayÕlan: motor frekansÕ).
AkÕm sÕnÕrlÕysa, ekran yanÕp söner. Bu durumlarda, hÕz kontrol cihazÕna bir ATV61/ATV71 grafik ekran terminali ba÷lÕysa CLI solda
üstte görünür.
InIt: BaúlangÕç düzeni
rdY: Kontrol cihazÕ hazÕr
dCb: DC enjeksiyonlu frenleme çalÕúÕyor
nSt: Serbest duruú
FSt: HÕzlÕ duruú
tUn: Otomatik tanÕma devam ediyor

AlgÕlanan bir hata durumunda, ekran kullanÕcÕyÕ uyarmak için yanÕp söner. Bir ATV61/ATV71 grafik ekran terminali ba÷lÕysa,
algÕlanan hatanÕn adÕ gösterilir.
(1) HÕz kontrol cihazÕ bir kodla kilitlenirse ([PIN kodu 1] (COd), sayfa 103), Mode tuúuna basmak [øZLEME] (SUP-) menüsünden [HIZ
REFERANSI] (rEF-) menüsüne (veya tersi) geçmenizi sa÷lar. ArtÕk LOKAL ve UZAKTAN konfigürasyonlar arasÕnda geçiú
yapÕlamamaktadÕr.
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UZAKTAN ve LOKAL konfigürasyon
LOKAL konfigürasyon, yerleúik RUN butonunu ve navigasyon tekerini potansiyometre olarak otomatik etkinleútirmeye izin verir.
Bu konfigürasyonda hÕz ayarÕ ayrÕca uzak tuú takÕmlarÕnda da etkili olacaktÕr. ATV12 uza÷a taúÕnabilir ekran terminalindeki ve ATV61/71
grafik ekran terminalindeki MODE butonu da (F4 fonksiyon tuúu) bir konfigürasyondan di÷erine geçmek için ayrÕca etkinleútirilir.
LOKAL konfigürasyona geçerken [Ref.1 kanal] (Fr1), [AI Sanal 1] (AIV1) olarak ve [2/3 telli kontrol] (tCC), [2 telli] (2C) olarak ayarlanÕr.
Parametrelerin karúÕlÕklÕ ba÷ÕmlÕlÕklarÕ nedeniyle bir konfigürasyondan di÷erine geçmek di÷er parametreleri de÷iútirir (örne÷in: Giriú/ÇÕkÕú
atamasÕ fabrika de÷erine döndrür). HÕz kontrol cihazÕnda parametrelerde ayarlamalara baúlamadan önce konfigürasyon (UZAKTAN
veya LOKAL) seçin.

Menülerin yapÕsÕ

= - +

= ENT

MODE

ESC

3s

2s

rdY

rEN

Bu 3 parametre yalnÜzca
kontrol cihazÜnÜn ilk
çalÜ?tÜrmasÜnda görülür.
Daha sonra ayarlar menüde
de?i?tirilebilir:
bFr için drCFr1 için CtLtCC için I-O-.

LOC

rdY

MODE
ESC

3s

bFr

[Output frequency] (Hz)

35.

Fr1

ENT

tCC

[SPEED REFERENCE]

rEF-

[SETTINGS]

SEt-

[MOTOR CONTROL]

drC-

[INPUTS / OUTPUTS CFG]

I-O-

[COMMAND]

CtL-

[APPLICATION FUNCT.]

FUn-

[FAULT MANAGEMENT]

FLt-

[COMMUNICATION]

COM-

[MONITORING]

SUP-

MODE

Parameter selection
= ENT

ESC

SEt-

ESC

15.

ACC
ENT
ESC

ENT

dEC

26.
ENT

SFr

26.

7 bölmeli ekranda, menü ve alt menü kodlarÕnÕ parametre kodlarÕndan ayÕrmak için bunlardan sonra bir tire kullanÕlÕr.
Örnekler: [UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü, [HÕzlanma süresi] (ACC) parametresi
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[Standart mot. frek. ] (bFr), [2/3 telli kontrol] (tCC), ve
[Ref.1 kanal] (Fr1) parametrelerinin konfigüre edilmesi
Bu parametreler, sadece hÕz kontrol cihazÕ durduruldu÷unda ve herhangi bir çalÕúma komutu bulunmadÕ÷Õnda de÷iútirilebilir.
Kod

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

M [Standart mot. frek. ]

bFr

AI1
AI2
AI3
AIU1

[50Hz IEC] (50)

Bu parametre yalnÕzca hÕz kontrol cihazÕ ilk kez baúlatÕldÕ÷Õnda görünür.
østendi÷i zaman [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünden de÷iútirilebilir.
[50Hz IEC] (50): 50 Hz
[60Hz NEMA] (60): 60 Hz
Bu parametre aúa÷Õdaki parametrelerin ön ayarlarÕnÕ de÷iútirir: [Yüksek hÕz] (HSP), sayfa 33, [Frekans
eúi÷i ] (Ftd), sayfa 39, [Nom. mot. frekansÕ] (FrS), sayfa 41 ve [Maks. frekans] (tFr), sayfa 44

50
60

Fr1

Fabrika ayarÕ

[AI1] (AI1)
M [Ref.1 kanal]
v [AI1] (AI1) - Analog giriú AI1
v [AI2] (AI2) - Analog giriú AI2
v [AI3] (AI3) - Analog giriú AI3
v [AI Sanal 1] (AIV1) - Terminal kontrol modunda navigasyon tekeri potansiyometre görevi görür.

UPdt
UPdH

v
v

LCC

v

Mdb
nEt

v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki ek atamalar da yapÕlabilir:
[+/- HIZ] (UPdt): LI yoluyla +/- hÕz referansÕ. Bkz. 78 konfigürasyon sayfasÕ.
[+/- KP hÕzÕ] (UPdH): ATV312 tuú takÕmÕndaki navigasyon tekeri üzerinden +/- hÕz referansÕ.
Kullanmak için, [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) frekansÕnÕ görüntüleyin, (sayfa 101). Tuú takÕmÕ veya terminal üzerinden
+/- hÕz fonksiyonu [øZLEME] (SUP-) menüsünden [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) parametresi seçilerek kontrol edilir.
E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki ek atamalar da yapÕlabilir:
Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali üzerinden [Kont. Paneli] (LCC) referansÕ, [AYARLAR] (SEt-) menüsünde
[HMI Frekans ref.] (LFr) parametresi, sayfa 32
[Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden referans
[Haber.kartÕ ] (nEt): A÷ haberleúme protokolü üzerinden referans
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Kod

AçÕklama

tCC

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ
[2 telli] (2C)

M [2/3 telli kontrol]

TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
[2/3 telli kontrol] (tCC) parametresi de÷iútirildi÷inde, [Geri yön atamasÕ] (rrS) parametresi, sayfa 48 ve [2 telli tip]
(tCt) parametresi, sayfa 47 ve lojik giriúlerle ilgili tüm atamalar varsayÕlan de÷erlerine geri döner.
Bu de÷iúikli÷in kullanÕlan kablo ba÷lantÕ úemasÕyla uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
2C
3C
LOC

v
v
v

Kontrol konfigürasyonu:
[2 telli] (2C): 2 telli kontrol
[3 telli] (3C): 3 telli kontrol
[Lokal] (LOC): Lokal kontrol (RUN/STOP/RESET hÕz kontrol cihazÕ) ([ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3]
(L3) ise görünmez, sayfa 58)
2 telli kontrol: Giriúin açÕk veya kapalÕ hali, çalÕútÕrma veya durdurmayÕ kontrol eder.
Kablo ba÷lantÕ örne÷i:
LI1: øleri
LIx: Geri

2 sn
3 telli kontrol (darbeli kontrol): BaúlatmayÕ kontrol etmek için "ileri" veya "geri" darbe, durdurmayÕ kontrol etmek
için "durdurma" darbesi yeterlidir.
Kablo ba÷lantÕ örne÷i:
LI1: Durdurma
LI2: øleri
LIx: Geri

2 sn

30
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[HIZ REFERANSI] (rEF-) menüsü
rEF!

[HIZ REFERANSI] (rEF-) menüsü, etkin olan kontrole ba÷lÕ olarak [HMI Frekans ref.] (LFr), [AIV1 degeri durum] (AIV1) veya [Frekans SEt!
referansÕ] (FrH) de÷erlerini gösterir.
drC!

Lokal kontrol sÕrasÕnda HMI'nin navigasyon tekeri bir potansiyometre görevi görerek referans de÷erini [Düúük hÕz] (LSP) ve [Yüksek hÕz] I!0!
(HSP) parametreleri tarafÕndan tanÕmlanan sÕnÕrlar dahilinde artÕrmayÕ veya azaltmayÕ mümkün kÕlar.
CtL!

Lokal kontrol [Ref.1 kanal] (Fr1) parametresi tarafÕndan devre dÕúÕ bÕrakÕldÕ÷Õnda, yalnÕzca referans de÷erleri gösterilir. De÷er salt okunur FUn!
olacaktÕr ve yalnÕzca navigasyon tekeriyle de÷iútirilebilir (hÕz referansÕ bir AI veya baúka bir kaynak tarafÕndan sa÷lanÕr).
FLt!

Görüntülenen referans hÕz kontrol cihazÕnÕn konfigüre edilme biçimine ba÷lÕdÕr.
Kod

AçÕklama

LFr

COM!
SUP!

Fabrika ayarÕ

M [HMI Frekans ref.]

0 - 500 Hz

Bu parametre yalnÕzca fonksiyon devreye alÕndÕ÷Õnda görülür.
Uzaktan kumandadan hÕz referansÕnÕ de÷iútirmek için kullanÕlÕr.
Referans de÷iútirmeyi etkinleútirmek için ENT'a basÕlmasÕ gerekmez.
AIU1

M [AIV1 degeri durum]

%0 - 100

Navigasyon tekeri üzerinden hÕz referansÕnÕ de÷iútirmek için kullanÕlÕr
FrH

M [Frekans referansÕ]

LSP - HSP Hz

Bu parametre salt okunurdur. Seçilen referans kanalÕndan ba÷ÕmsÕz olarak motora uygulanan hÕz referansÕnÕ
görüntülemenize imkan tanÕr.

31

BBV46385 06/2010

efesotomasyon.com

[AYARLAR] (SEt-) menüsü
rEF!
SEt!
drC!
I-0-

Ekran terminali üzerinden hÕz referansÕ

CtLFUnFLtCOMSUP-

[Kull.TanÕmÇkúDeg.] (SPd1) parametresi için ölçek faktörü

Ayar parametreleri, kontrol cihazÕ çalÕúÕrken veya duruyorken de÷iútirilebilir.
Not: De÷iúikliklerin hÕz kontrol cihazÕ durdurularak yapÕlmasÕ do÷ru olur.
Kod
LFr

g
rPI

g
ACC

AçÕklama

M [HMI Frekans ref.]

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

0 - HSP

-

Parametre, [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES), sayfa 61 veya [Ref.1 kanal] (Fr1)/[Ref.2 kanal] (Fr2) =
[Kont. Paneli] (LCC) sayfa 58 ise ve bir uza÷a taúÕnabilir ekran terminali ba÷lÕysa gösterilir. Bu durumlarda, [HMI
Frekans ref.] (LFr) parametresine ayrÕca hÕz kontrol cihazÕnÕn tuú takÕmÕ üzerinden de eriúilebilir.
Güç anahtarÕ kapatÕldÕ÷Õnda, [HMI Frekans ref.] (LFr) tekrar 0 ile baúlatÕlÕr.

M [Dahili PID ref.]

%0,0 - 100

%0

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.

M [HÕzlanma süresi]

Inr ile uyumlu,
sayfa 63

3 sn

HÕz, 0'dan [MOTOR KONTROL](drC-) menüsündeki [Nom. mot. frekansÕ] (FrS) nominal frekansÕna çÕkacak
úekilde tanÕmlanmÕútÕr
.
AC2

g
dE2

g
dEC

M [2.HÕzlanma suresi]

Inr ile uyumlu,
sayfa 63

5 sn

Parametreye, [Rampa 2 eúi÷i] (Frt) > 0 ise, sayfa 64 veya [Rampa anaht.atama] (rPS) atanmÕúsa eriúilebilir, sayfa
64.

M [2. yavaúlama süresi]

Inr ile uyumlu,
sayfa 63

5 sn

Parametreye, [Rampa 2 eúi÷i] (Frt) > 0 ise, sayfa 64 veya [Rampa anaht.atama] (rPS) atanmÕúsa eriúilebilir, sayfa
64.

M [Yavaúlama süresi]

Inr ile uyumlu,
sayfa 63

3 sn

HÕz, [Nom. mot. frekansÕ] (FrS) (parametre, [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsündedir) nominal frekansÕndan 0'a
düúürecek úekilde tanÕmlanmÕútÕr.
[Yavaúlama süresi] (dEC) için de÷erin, durdurulacak yüke göre çok düúük olmadÕ÷Õndan emin olun.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü
rEF-

Kod
tA1

AçÕklama

M [HÕzl.baúÕ.yuvarlam]

g
tA2

M [HÕzl.sonu.yuvarlam]

0 - 100

10

drCI-0-

0 - (100-tA1)

10

FUnFLt-

Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayarÕ] (CUS) ise eriúilebilir, sayfa 62.

M [Yav.baúÕ.yuvarlam]

0 - 100

COM-

10

SUP-

Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayarÕ] (CUS) ise eriúilebilir, sayfa 62.

M [Yav.sonu.yuvarlama]

g
LSP

SEt-

CtL-

g
tA4

Fabrika ayarÕ

Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayarÕ] (CUS) ise eriúilebilir, sayfa 62.

g
tA3

Ayar aralÕ÷Õ

0 - (100-tA3)

10

0 - HSP

0

LSP - tFr

bFr

Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayarÕ] (CUS) ise eriúilebilir, sayfa 62.

M [Düúük hÕz]
Minimum referansta motor frekansÕ

HSP

M [Yüksek hÕz]

Maksimum referansta motor frekansÕ: Bu ayarÕn motor ve uygulama için uygun oldu÷undan emin olun .
ItH

M [Motor termal akÕm ]

0,2 - 1,5 In (1)

HÕz kontrol
cihazÕ de÷erine
göre

[Motor termal akÕm ] (ItH) de÷erini, motor etiket plakasÕnda belirtilen nominal akÕma ayarlayÕn.
Termik korumayÕ bastÕrmak için bkz. [AúÕrÕyükhata.yönt.] (OLL), sayfa 94.
UFr

M [IR kompanzasyonu]

%0 - 100

%20

- [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt) için = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd), sayfa 44: IR kompanzasyonu
- [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt) için = [SabitMomnt ] (L) veya [DgisknMom .] (P), sayfa 44: Gerilim artÕrÕmÕ
Çok düúük hÕzda momenti optimum hale getirmek için kullanÕlÕr (moment yetersizse [IR kompanzasyonu] (UFr)
de÷erini arttÕrÕn).
[IR kompanzasyonu] (UFr) de÷erinin motor sÕcak durumdayken çok yüksek olmadÕ÷Õndan emin olun, aksi halde
kararsÕzlÕk görülebilir.
Not: [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt), sayfa 44 de÷erini de÷iútirmek [IR kompanzasyonu] (UFr) de÷erinin fabrika ayarÕna
(%20) dönmesine neden olur.
FLG

M [Frek. dong kazanc]

g

1 - %100

%20

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eriúilebilir, sayfa 44.
FLG parametresi, kontrol cihazÕnÕn hÕz rampasÕnÕ izleme yetene÷ini sürülmekte olan makinenin ataletine göre
ayarlar.
Bir kazanÕmÕn çok yüksek olmasÕ sonucu iúletmede kararsÕzlÕk meydana gelebilir.
FLG düúük

FLG do÷ru

Bu durumda,
FLG'yi

FLG yüksek
Bu durumda,
FLG'yi

(1) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.

g

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

StA

I-0-

AçÕklama

M [Frek. çvrim stabilite]

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

1 - %100

%20

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eriúilebilir, sayfa 44.
Bir geçici hÕz (hÕzlanma veya yavaúlama) sonrasÕ, makinenin dinami÷ine ba÷lÕ olarak sabit duruma geri dönüúe
adaptasyon için kullanÕlÕr.
AúÕrÕ hÕzdan kaçÕnmak için kararlÕlÕ÷Õ kademeli olarak artÕrÕn.

CtLFUnFLt-

StA düúük

g

COM-

StA yüksek

StA do÷ru

Bu durumda,
StA'yÕ yükseltin.

SUP-

SLP

g
IdC

Bu durumda,
StA'yÕ düúürün.

M [Kayma kompan.]

%0 - 150

%100

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eriúilebilir, sayfa 44.
Nominal motor devri tarafÕndan konan de÷er etrafÕnda kayma kompanzasyonunu ayarlar.
Motor de÷er plakasÕnda verilen hÕzlarÕn tam olmasÕ gerekmez.
• Kayma ayarÕ < gerçek kayma ise: motor, sabit durumda do÷ru hÕzda dönmüyor demektir.
• Kayma ayarÕ > gerçek kayma ise: motor aúÕrÕ dengelenmektedir ve hÕz kararlÕ de÷ildir.

M [DC enjeks. de÷eri 1 ]

(2)

0 - In (1)

0,7 In (1)

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Motorun aúÕrÕ ÕsÕnma olmadan bu akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

g
tdC

Parametreye, [Duruú tipi] (Stt) = [DC enjeks.] (dCI), sayfa 66, ise veya [DC enjeks. atamasÕ] (dCI), [HayÕr] (nO),
sayfa 67, olarak ayarlanmadÕysa eriúilebilir.
5 saniye sonra, daha yüksek bir de÷ere ayarlandÕysa, enjeksiyon akÕmÕ 0,5 [Motor termal akÕm ] (ItH) ile
sÕnÕrlanÕr.

M [DCenjeks. zamanÕ2]

(2)

0,1 - 30 sn

0,5 sn

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aúÕrÕ ÕsÕnmasÕna ve hasar görmesine neden
olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçÕnarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

g
tdC1

Parametreye [Duruú tipi] (Stt) = [DC enjeks.] (dCI) ise eriúilebilir, sayfa 66.

M [Oto.DC enj. zam. 1 ]

0,1 - 30 sn

0,5 sn

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aúÕrÕ ÕsÕnmasÕna ve hasar görmesine neden
olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçÕnarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

g

Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa eriúilebilir, sayfa 69.

(1) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.
(2) Not: Bu ayarlar "otomatik duruú DC enjeksiyonu" fonksiyonu ile iliúkili de÷ildir.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü
Kod

AçÕklama

M [Oto.DC enj. de÷eri 1 ]

SdC1

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

0 - 1,2 In (1)

0,7 In (1)

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Motorun aúÕrÕ ÕsÕnma olmadan bu akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa eriúilebilir, sayfa 69.
Not: Motorun aúÕrÕ ÕsÕnma olmadan bu akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.

g

M [Oto.DC enj. zam. 2]

tdC2

0 - 30 sn

0 sn

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aúÕrÕ ÕsÕnmasÕna ve hasar görmesine neden
olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçÕnarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

g

Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa eriúilebilir, sayfa 69.

M [Oto.DC enj. de÷eri 2]

SdC2

0 - 1,2 In (1)

0,5 In (1)

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Motorun aúÕrÕ ÕsÕnma olmadan bu akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa eriúilebilir, sayfa 69.
Not: Motorun aúÕrÕ ÕsÕnma olmadan bu akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.

g

(1) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.
(2) Not: Bu ayarlar "otomatik duruú DC enjeksiyonu" fonksiyonu ile iliúkili de÷ildir.

g

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

JPF

AçÕklama

M [Atlama FrekansÕ]

I-0-

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

0 - 500 Hz

0 Hz

[Atlama FrekansÕ] (JPF) yakÕnÕnda ± 1 Hz'lik bir frekans aralÕ÷Õnda aúÕrÕ uzun süre çalÕútÕrÕlmayÕ önlemeye
yardÕmcÕ olur. Bu fonksiyon rezonansa yol açan kritik bir hÕzÕ önlemeye yardÕmcÕ olur. Fonksiyon 0 olarak
ayarlandÕ÷Õnda devre dÕúÕ kalÕr.

CtLFUn-

JF2

FLt-

M [Atlama FrekansÕ 2]

1 - 500 Hz

0 Hz

[Atlama FrekansÕ 2] (JF2) yakÕnÕnda ± 1 Hz'lik bir frekans aralÕ÷Õnda aúÕrÕ uzun süre çalÕútÕrÕlmayÕ önlemeye
yardÕmcÕ olur. Bu fonksiyon rezonansa yol açan kritik bir hÕzÕ önlemeye yardÕmcÕ olur. Fonksiyon 0 olarak
ayarlandÕ÷Õnda devre dÕúÕ kalÕr.

COMSUP-

JGF

M [JOG frekansÕ]

g
rPG

M [PID oransal kazanç ]

M [PID integral kazanç]

nO
YES

g

rP2

g
rP3

g
rP4

g
SP2

g

g

36

1

0,01 - 100/sn

1

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.
PI geri besleme yavaú de÷iúirken statik bir hassaslÕk sa÷lar.

M [PID grbsl skala fakt.]

0,1 - 100

1

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.
Prosesi uyarlamak içindir.

g
PIC

0,01 - 100

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.
PI geri besleme hÕzla de÷iúirken dinamik performans sa÷lar.

g
FbS

10 Hz

Parametreye, [JOG] (JOG), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa eriúilebilir, sayfa 76.

g
rIG

0 - 10 Hz

M [PID grbsl etki yönü ]
v
v

[HayÕr] (nO)

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.
[HayÕr] (nO): Normal
[Evet] (YES): Geri

M [Önayar PID ref.2 ]

%0 - 100

%30

Parametre, yalnÕzca [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) (sayfa 81) olarak ayarlanmadÕ÷Õnda ve [2 önayar PID
ref.] (Pr2) (sayfa 81) giriú seçimi tarafÕndan etkinleútirildiyse görünür.

M [Önayar PID ref.3 ]

%0 - 100

%60

Parametre, yalnÕzca [PID grbsl. atamasÕ] (PIF) [HayÕr] (nO) (sayfa 81) olarak ayarlanmadÕ÷Õnda ve [4 önayar PID
ref.] (Pr4) (sayfa 82) giriú seçimi tarafÕndan etkinleútirildi÷inde görünür.

M [Önayar PID ref.4 ]

%0 - 100

%90

Parametre, yalnÕzca [PID grbsl. atamasÕ] (PIF) [HayÕr] (nO) (sayfa 81) olarak ayarlanmadÕ÷Õnda ve [4 önayar PID
ref.] (Pr4) (sayfa 82) giriú seçimi tarafÕndan etkinleútirildi÷inde görünür.

M [Önayar hÕz 2]

0 - 500 Hz

10 Hz

Bkz. sayfa 74.

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda; açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü
rEF-

Kod

AçÕklama

M [Önayar hÕz 3]

SP3

g

Fabrika ayarÕ

SEt-

0 - 500 Hz

15 Hz

drCI-0-

Bkz. sayfa 74.

CtL-

M [Önayar hÕz 4]

SP4

g

0 - 500 Hz

20 Hz

FUn-

Bkz. sayfa 74.

M [Önayar hÕz 5]

SP5

g

FLt-

0 - 500 Hz

COM-

25 Hz

SUP-

Bkz. sayfa 74.

M [Önayar hÕz 6]

SP6

g

0 - 500 Hz

30 Hz

0 - 500 Hz

35 Hz

0 - 500 Hz

40 Hz

0 - 500 Hz

45 Hz

0 - 500 Hz

50 Hz

0 - 500 Hz

55 Hz

0 - 500 Hz

60 Hz

0 - 500 Hz

70 Hz

0 - 500 Hz

80 Hz

0 - 500 Hz

90 Hz

0 - 500 Hz

100 Hz

Bkz. sayfa 74.

M [Önayar hÕz 7]

SP7

g

Bkz. sayfa 74.

M [Önayar hÕz 8]

SP8

g

Bkz. sayfa 74.

M [Önayar hÕz 9]

SP9

g

Bkz. sayfa 74.

M [Önayar hÕz 10]

SP10

g

Bkz. sayfa 74.

M [Önayar hÕz 11]

SP11

g

Bkz. sayfa 75.

M [Önayar hÕz 12]

SP12

g

Bkz. sayfa 75.

M [Önayar hÕz 13]

SP13

g

Bkz. sayfa 75.

M [Önayar hÕz 14]

SP14

g

Bkz. sayfa 75.

M [Önayar hÕz 15]

SP15

g

Bkz. sayfa 75.

M [Önayar hÕz 16]

SP16

g

g

Ayar aralÕ÷Õ

Bkz. sayfa 75.

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

CLI

AçÕklama

M [AkÕm sÕnÕrÕ]

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

0,25 - 1,5 In (1)

1,5 In (1)

I-0-

DøKKAT

CtLFUn-

MOTOR VE KONTROL CøHAZININ HASAR GÖRME RøSKø
• Motorun; özellikle de manyetikli÷i kolay bozulan sabit mÕknatÕslÕ senkron motorlarÕn bu akÕma dayanaca÷Õndan
emin olun.
• Profilin görevinin, kurulum kÕlavuzunda verilen de÷er kaybÕ e÷risiyle uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.

FLtCOMSUP-

Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
Motorun momentini ve sÕcaklÕk artÕúÕnÕ sÕnÕrlamak için kullanÕlÕr.
CL2

M [2. akÕm sÕnÕrÕ ]

0,25 - 1,5 In (1)

1,5 In (1)

DøKKAT
MOTOR VE KONTROL CøHAZININ HASAR GÖRME RøSKø
• Motorun; özellikle de manyetikli÷i kolay bozulan sabit mÕknatÕslÕ senkron motorlarÕn bu akÕma dayanaca÷Õndan
emin olun.
• Profilin görevinin, kurulum kÕlavuzunda verilen de÷er kaybÕ e÷risiyle uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

g
tLS

Parametre sadece, [Akim siniri2] (LC2), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 86.

M [Düú.hÕz zam.aúÕm]

0 - 999,9 sn

0 (zaman sÕnÕrÕ yok)

Motor, belirli bir süre [Düúük hÕz] (LSP)'de çalÕútÕktan sonra otomatik olarak durur. Frekans referansÕ [Düúük hÕz]
(LSP) de÷erinden büyükse ve bir çalÕútÕrma komutu halen geçerliyse, motor yeniden çalÕúÕr.
Not: 0 de÷eri sÕnÕrsÕz süreye karúÕlÕk gelir.
rSL

M [PID uyanma eúi÷i]

%0 - 100

%0

TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
• østenmeyen yeniden yolvermelerin herhangi bir tehlike oluúturmayaca÷Õndan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur

g

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.
"PI" ve "Düúük hÕzda çalÕúma süresi" [Düú.hÕz zam.aúÕm] (tLS) fonksiyonlarÕ, sayfa 38, aynÕ zamanda konfigüre
edilmiúse, PI regülatörü [Düúük hÕz] (LSP) de÷erinden daha düúük bir hÕz ayarlama giriúiminde bulunabilir.
Bu da, yolverme, [Düúük hÕz] (LSP) çalÕúma ve ardÕndan durma gibi tatmin edici olmayan çalÕúmaya neden olur.
Uzun süreli [Düúük hÕz] (LSP)'de duruúun ardÕndan tekrar yolvermek amacÕyla bir minimum PID hata eúik de÷eri
ayarlamak için [PID uyanma eúi÷i] (rSL) parametresi (tekrar yolverme hata eúi÷i) kullanÕlabilir.
[Düú.hÕz zam.aúÕm] (tLS) = 0 ise fonksiyon devre dÕúÕ kalÕr.

(1) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda; açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü
rEF-

Kod

AçÕklama

UFr2

g

FLG2

M [IR kompanzasyon 2]

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

SEt-

%0 - 100

%20

drC-

[Ger./Frk. mot2 seçili] (UFt2) için = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd): IR kompanzasyonu.
[Ger./Frk. mot2 seçili] (UFt2) için = [SabitMomnt ] (L) veya [DgisknMom .] (P): gerilim artÕrÕmÕ.
Çok düúük hÕzda momenti optimum hale getirmek için kullanÕlÕr (moment yetersizse [IR kompanzasyon 2] (UFr2)
de÷erini arttÕrÕn).
[IR kompanzasyon 2] (UFr2) de÷erinin motor sÕcak durumdayken çok yüksek olmadÕ÷Õndan emin olun, aksi halde
kararsÕzlÕklar görülebilir. [Ger./Frk. mot2 seçili] (UFt2) parametresini de÷iútirmek [IR kompanzasyon 2] (UFr2)
parametresinin fabrika de÷erine (%20) dönmesine neden olur.

M [Frek.dongkazanc2]

%0 - 100

g

FLG2 yüksek

FLG2 do÷ru

Bu durumda,
FLG2'yi yükseltin.

StA2

Bu durumda,
FLG2'yi düúürün.

M [Frek. çvrm. stbilite2 ]

%0 - 100

%20

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot2 seçili] (UFT2) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eriúilebilir, sayfa 88.
Bir geçici hÕz (hÕzlanma veya yavaúlama) sonrasÕ, makinenin dinami÷ine ba÷lÕ olarak sabit duruma geri dönüúe
adaptasyon için kullanÕlÕr.
AúÕrÕ hÕzdan kaçÕnmak için kararlÕlÕ÷Õ kademeli olarak artÕrÕn.
StA2 düúük

StA2 do÷ru

StA2 yüksek

g
Bu durumda,
StA2'yi yükseltin

SLP2

g
Ftd

M [Kayma kompan. 2]

Bu durumda,
StA2'yi düúürün

%0 - 150

%100

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot2 seçili] (UFT2) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eriúilebilir, sayfa 88.
Nominal motor devri tarafÕndan konan de÷er etrafÕnda kayma kompanzasyonunu ayarlar.
Motor de÷er plakasÕnda verilen hÕzlarÕn tam olmasÕ gerekmez.
• Kayma ayarÕ < gerçek kayma ise: Motor, sabit durumda do÷ru hÕzda dönmüyor demektir.
• Kayma ayarÕ > gerçek kayma ise: Motor aúÕrÕ dengelenmektedir ve hÕz kararlÕ de÷ildir.

M [Frekans eúi÷i ]

0 - 500 Hz

bFr

Röle ([R1 atama] (r1) veya [R2 atama] (r2) = [Frek. eúi÷i] (FtA)) üzerindeki konta÷Õn kapandÕ÷Õ veya çÕkÕú AOV =
10 V ([Ana./Dig. ÇÕkÕú] (dO) = [Frkns Limiti ] (FtA)) oldu÷u eúik.
ttd

M [Motor.term.düzeyi ]

%1 - 118

%100

Röle ([R1 atama] (r1) veya [R2 atama] (r2) = [Mot. term.ulaú. ] (tSA)) üzerindeki konta÷Õn kapandÕ÷Õ veya çÕkÕú
AOV = 10 V ([Ana./Dig. ÇÕkÕú] (dO) = [Sür.Termal] (tSA)) oldu÷u eúik.
Ctd

M [AkÕm eúi÷i]

0 - 1,5 In (1)

In (1)

Röle ([R1 atama] (r1) veya [R2 atama] (r2) = [AkÕm eúi÷i] (CtA)) üzerindeki konta÷Õn kapandÕ÷Õ veya çÕkÕú AOV =
10 V ([Ana./Dig. ÇÕkÕú] (dO) = [AkÕm Limiti] (CtA)) oldu÷u eúik.
(1) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.
Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda; açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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CtLFUnFLtCOMSUP-

%20

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot2 seçili] (UFT2) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eriúilebilir, sayfa 88.
[Frek. dong kazanc] (FLG2) parametresi, kontrol cihazÕnÕn hÕz rampasÕnÕ izleme yetene÷ini sürülmekte olan
makinenin ataletine göre ayarlar.
Bir kazanÕmÕn çok yüksek olmasÕ sonucu iúletmede kararsÕzlÕk meydana gelebilir.
FLG2 düúük

I-0-

[AYARLAR] (SEt-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

SdS

I-0-

AçÕklama

M [Ekran ölçü katsayÕ]

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

0,1 - 200

30

ÇÕkÕú frekansÕna [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) oranla bir de÷er göstermek için kullanÕlÕr: makine hÕzÕ, motor hÕzÕ vs.
• E÷er [Ekran ölçü katsayÕ] (SdS) y 1, [Kull.TanÕmÇkúDeg. ] (SPd1) ise görüntülenir (olasÕ tanÕm = 0,01)
• E÷er 1 < [Ekran ölçü katsayÕ] (SdS) y 10, [Kull.TanÕmÇkúDeg. ] (SPd2) ise görüntülenir (olasÕ tanÕm = 0,1)
• E÷er [Ekran ölçü katsayÕ] (SdS) > 10, [Kull.TanÕmÇkúDeg. ] (SPd3) ise görüntülenir (olasÕ tanÕm = 1)
• E÷er [Ekran ölçü katsayÕ] (SdS) > 10 ve [Ekran ölçü katsayÕ] (SdS) x [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) > 9.999 ise:

CtLFUnFLtCOM-

ekran
[Kull.TanÕmÇkúDeg. ] (SPd3) =
ondalÕk haneye kadar gösterir

SUP-

[Ekran ölçü katsayÕ] (SdS) x [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr)
1000

de÷erini 2

örnek: 24,223 için ekran 24.22 gösterir
- [Ekran ölçü katsayÕsÕ] (SdS) > 10 ve [Ekran ölçü katsayÕsÕ] (SdS) x [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) > 65,535 ise, ekran
65.54'te kilitlenir
Örnek: Motor hÕzÕnÕ
4 kutuplu motor, 50 Hz'de (senkronize hÕz) 1.500 dev/dak için göster:
[Ekran ölçü katsayÕ] (SdS) = 30
[Kull.TanÕmÇkúDeg. ] (SPd3) = [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr)'de 1.500 = 50 Hz
SFr

M [Anahtarlama frek.]

(1)

2,0 - 16 kHz

4 kHz

Parametreye [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünden de eriúilebilir. Frekans, motordan kaynaklanan gürültüyü
azaltmak üzere ayarlanabilir.
Frekans, 4 kHz’den yüksek bir de÷ere ayarlanmÕúsa, sÕcaklÕkta aúÕrÕ bir artÕú meydana geldi÷inde hÕz kontrol
cihazÕ anahtarlama frekansÕnÕ otomatik olarak azaltÕr ve sÕcaklÕk normale döndü÷ünde tekrar yükseltir.
(1) Parametreye [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünden de eriúilebilir.
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü
rEFSEtdrCI-0-

Standart motor frekansÕ

CtLFUnFLtCOMSUP-

Fabrika ayarlarÕna geri dön/konfigürasyonu tekrar

Motoru çalÕútÕrabilecek [Otomatik tanÕma] (tUn) hariç, parametreler yalnÕzca stop (duruú) modunda, çalÕútÕrma komutu olmadan
de÷iútirilebilir.
øste÷e ba÷lÕ ATV31 uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinde bu menüye,

pozisyonundaki anahtarla eriúilebilir.

HÕz kontrol cihazÕ performansÕ úu úekilde iyileútirilebilir:
- Motor de÷er plakasÕnda verilen de÷erleri Kontrol CihazÕ menüsünde girerek
- Otomatik tanÕma gerçekleútirerek (standart bir asenkron motorda)
Kod
bFr
50
60

UnS

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

M [Standart mot. frek.]

Fabrika ayarÕ
[50Hz IEC] (50)

[50Hz IEC] (50): 50 Hz: IEC
[60Hz NEMA] (60): 60 Hz: NEMA
Bu parametre aúa÷Õdaki parametrelerin ön ayarlarÕnÕ de÷iútirir: [üksek hÕz] (HSP), sayfa 33, [Frekans eúi÷i ]
(Ftd), sayfa 39, [Nom. mot. frekansÕ] (FrS), sayfa 41 ve [Maks. frekans] (tFr), sayfa 44.

M [Nom. motor gerilimi]

HÕz kontrol cihazÕ
de÷erine göre

HÕz kontrol
cihazÕ de÷erine
göre

De÷erler plakasÕnda belirtilen nominal motor gerilimi. Hat gerilimi, nominal motor geriliminden daha düúük
oldu÷unda, [Nom. motor gerilimi] (UnS) parametresini hÕz kontrol cihazÕ terminallerinin hat gerilimi ile aynÕ
de÷ere ayarlayÕn.
ATV312pppM2: 100 - 240 V
ATV312pppM3: 100 - 240 V
ATV312pppN4: 100 - 500 V
ATV312pppS6: 100 - 600 V
FrS

M [Nom. mot. frekansÕ]

10 - 500 Hz

50 Hz

De÷er plakasÕnda iúaretli nominal motor frekansÕ. Fabrika ayarÕ 50 Hz'dir veya [Standart mot. frek. ] (bFr) 60
Hz olarak ayarlanmÕúsa 60 Hz'dir.
Not:

[Nom. motor gerilimi] (UnS) (volt
cinsinden)

oranÕ aúa÷Õdaki de÷erleri kesinlikle aúmamalÕdÕr:

ATV312pppM2: 7 maks.
ATV312pppM3: 7 maks.
ATV312pppN4: 14 maks.
ATV312pppS6: 17 maks.
Fabrika ayarÕ 50 Hz'dir veya [Standart mot. frek.] (bFr) 60 Hz olarak ayarlanmÕúsa ön ayar 60 Hz'dir.
nCr

M [Nom. motor akÕmÕ ]

0,25 - 1,5 In (1)

HÕz kontrol
cihazÕ de÷erine
göre

De÷er plakasÕnda belirtilen nominal motor akÕmÕ.
(1) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

nSP

AçÕklama

M [Nom. motor hÕzÕ]

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

0 - 32.760 dev/dak

HÕz kontrol
cihazÕ de÷erine
göre

I-0CtL-

0 – 9.999 dev/dak ise, 10,00 – 32,76 kdev/dak
Etiket plakasÕnda, nominal devir yerine HZ cinsi veya % olarak senkron devir ve kayma verilmiúse, nominal
devri aúa÷Õdaki úekilde hesaplayÕn.

FUnFLt-

• Nominal hÕz = x senkronize hÕzÕ
veya
• Nominal hÕz = x senkronize hÕzÕ
veya
• Nominal hÕz = x senkronize hÕzÕ

COMSUP-

COS

100 - yüzde cinsinden
kayma
50 - Hz cinsinden
(50 Hz motorlar)
kayma
60 - Hz cinsinden
(60 Hz motorlar)
kayma

M [Motor 1 Cos fi]

0,5 - 1

HÕz kontrol
cihazÕ de÷erine
göre

Motor de÷er plakasÕnda verilen motor Cos Phi
de÷eri
rSC
nO
InIt
8888

[HayÕr] (nO)
M [So÷uk Str.Direnc]
v [HayÕr] (nO): fonksiyon devre dÕúÕ. Yüksek performans gerektirmeyen veya hÕz kontrol cihazÕ her

v
v

enerjilendirildi÷inde otomatik tanÕmayÕ (motordan bir akÕm geçirme) kabul etmeyen uygulamalar için.
[Init] (InIt): fonksiyonu etkinleútirir. Motorun termik hali ne olursa olsun düúük hÕz performansÕnÕ artÕrmak için.
KullanÕlan so÷uk durum stator direncinin de÷eri, m: cinsinden.
Not:
• Mekanik taúÕma uygulamalarÕnda bu fonksiyonun mutlaka etkinleútirilmesi önerilir.
• Fonksiyon yalnÕzca [Init] (InIt) motor so÷udu÷unda etkinleútirilebilir.
• [So÷uk Str.Direnc] (rSC) = [Init] (InIt) oldu÷unda [Otomatik tanÕma (tUn) parametresi [Calisiyor] (POn) olarak
de÷iúir. Bir sonraki çalÕútÕrma komutunda, stator direnci bir otomatik hassas ayar ile ölçülür. [So÷uk
Str.Direnc] (rSC) daha sonra (8888) de÷erine döner ve bunu korur, [Otomatik tanÕma] (tUn) yine de
[Calisiyor] (POn) durumunda kalmaya zorlanÕr. Ölçüm yapÕlmadÕkça, [So÷uk Str.Direnc] (rSC) parametresi
[Init] (InIt) de÷erinde kalÕr.
• 8888 de÷eri navigasyon tekeri (1) kullanÕlarak zorlanabilir veya de÷iútirilebilir.

(1) Prosedür:
- Motorun so÷uk olup olmadÕ÷Õna bakÕn.
- KablolarÕ motor terminallerinden ayÕrÕn.
- 2 motor terminali (U.V.W . ) arasÕndaki mesafeyi ba÷lantÕsÕnÕ de÷iútirmeden ölçün.
- Ölçülen de÷eri girmek için navigasyon tekerini kullanÕn.
- [IR kompanzasyonu] (UFr) (sayfa 33) fabrika ayarÕnÕ %20 yerine %100'e çÕkarÕn.
Not: [So÷uk Str.Direnc] (rSC) parametresini, [HayÕr] (nO) olarak veya = [Calisiyor] (POn) dönen
yükü yakalama ([DÖNEN.YÜKÜ.YAKALAMA] (FLr-), sayfa 93) olarak ayarlÕ de÷ilse kullanmayÕn.
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü
rEF-

Kod
tUn

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

M [Otomatik tanÕma]

Fabrika ayarÕ

SEt-

[HayÕr] (nO)

drCI-0CtL-

TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø

FUn-

• Otomatik tanÕma sÕrasÕnda motor nominal akÕmda çalÕúÕr.
• Otomatik tanÕma sÕrasÕnda motoru çalÕútÕrmayÕn.

FLtCOM-

Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

SUP-

UYARI
KONTROL KAYBI
• [Nom. motor gerilimi] (UnS), [Nom. mot. frekansÕ] (FrS), [Nom. mot. frekansÕ] (nCr), [Nom. motor hÕzÕ]
(nSP), [Motor 1 Cos fi] (COS) parametrelerinin otomatik tanÕmaya baúlamadan önce do÷ru bir úekilde konfigüre
edilmeleri önemlidir.
• Otomatik tanÕma gerçekleútirildikten sonra bir veya daha fazla parametre de÷iútirildi÷i zaman [Otomatik
tanÕma] (tUn), [HayÕr] (nO)'a döner ve prosedürün tekrarlanmasÕ gerekir.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olur.
nO
YES

dOnE
rUn
POn
LI1
LI6

v
v
v
v
v
v

[HayÕr] (nO): Otomatik tanÕma gerçekleútirilmedi
[Evet] (YES): Olabildi÷ince erken otomatik tanÕma yapÕlÕr, sonra parametre otomatik olarak [YapÕldÕ]
(dOnE) veya [HayÕr] (nO) de÷erine döner; Otomatik tanÕmanÕn baúarÕlÕ olmamasÕ durumunda [Oto-tanÕ.
hata yön.] (tnL) = [Evet] (EVET), sayfa 95, ise [OTOTANIMA HATASI] (tnF) gösterilir.
[YapÕldÕ] (dOnE): Bu de÷erler kullanÕldÕ÷Õnda, otomatik tanÕmanÕn en son yapÕldÕ÷Õ zaman verilir
[Src.çlÕúÕyr] (rUn): Bir çalÕútÕrma komutu her gönderildi÷inde otomatik tanÕma yapÕlÕr.
[Calisiyor] (POn): Otomatik tanÕma her çalÕútÕrmada yapÕlÕr.
[LI1] - [LI16] (LI1) - (LI6): Otomatik tanÕma, bu fonksiyona atanan bir lojik giriú 0 V'den 1’e de÷iúti÷inde
yapÕlÕr.

TEHLøKE
ELEKTRøK ÇARPMASI VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
[Otomatik tanÕma] (tUn), [Calisiyor] (POn) olarak ayarlandÕ÷Õnda, güç her açÕldÕ÷Õnda Otomatik tanÕma yapÕlÕr.
• Bu iúlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir úekilde tehlike yaratmayaca÷Õndan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
Not:
[So÷uk Str.Direnc] (rSC) = [Init] (InIt) ise [Otomatik tanÕma] (tUn), [Calisiyor] (POn) de÷erine zorlanÕr.
Otomatik tanÕma sadece hiçbir komut aktif de÷ilken yapÕlÕr. Bir lojik giriúe bir “serbest duruú” veya “hÕzlÕ
duruú” atandÕ÷Õnda, bu giriú 1 olarak ayarlanmalÕdÕr (0’da aktiftir).
Otomatik tanÕma 1 - 2 saniye alabilir. øúlemi bölmeyin. EkranÕn [YapÕldÕ] (dOnE) veya [HayÕr] (nO) olarak
de÷iúmesini bekleyin.
tUS

M [Oto-tanÕma durum]

tAb
PEnd
PrOG
FAIL
dOnE

v
v
v
v
v

Strd

v

[YapÕlmadÕ]
(tAb)

(Sadece bilgi amaçlÕdÕr, de÷iútirilemez)
[YapÕlmadÕ] (tAb): Motoru kontrol etmek için varsayÕlan stator rezistör de÷eri kullanÕlÕr.
[Beklemede] (PEnd): Otomatik tanÕma talep edilmiú ancak henüz yapÕlmamÕútÕr.
[øúlemde] (PrOG): Otomatik tanÕma devam ediyor.
[BaúarÕsÕz] (FAIL): Otomatik tanÕma baúarÕsÕz.
[YapÕldÕ] (dOnE): Otomatik tanÕma fonksiyonu ile ölçülen stator rezistörü, motoru kontrol etmek için
kullanÕlÕr.
[R1 giriúi] (Strd): So÷uk durum stator direnci ([HayÕr] (nO) olarak ayarlanmamÕú olan [So÷uk Str.Direnc]
(rSC)) motoru kontrol etmek için.
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

UFt

I-0-

L
P
n
nLd

CtLFUn-

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

[SVC] (n)
M [Ger./Frk. mot1 seçili]
v [SabitMomnt ] (L): Paralel ba÷lÕ motorlar veya özel motorlar için sabit moment.
v [DgisknMom. ] (P): Pompa ve fan uygulamalarÕ için de÷iúken moment.
v [SVC] (n): Sabit momentli uygulamalar için sensörsüz akÕ vektör kontrolü.
v [EnrjiTasarrf] (nLd): Yüksek dinamik gerektirmeyen de÷iúken moment uygulamalarÕ için enerji tasarrufu

FLt-

(yüksüz durumda [DgisknMom. ] (P) oranÕ, yüklü durumda ise [SVC] (n) oranÕ ile aynÕ úekilde hareket eder).

COM-

Gerilim

SUP-

Frekans
nrd
YES
nO

M [Gürültü azaltma]
v [Evet] (YES): Düzensiz modülasyonlu frekans.
v [HayÕr] (nO): Sabit frekans.

[Evet] (YES)

Rasgele frekans modülasyonu, sabit bir frekansta oluúabilecek her tür rezonansÕ önlemeye yardÕmcÕ olur.
SFr

M [Anahtarlama frek.]

(1)

2,0 - 16 kHz

4 kHz

Frekans, motordan kaynaklanan gürültüyü azaltmak üzere ayarlanabilir.
Frekans, 4 kHz’den yüksek bir de÷ere ayarlanmÕúsa, sÕcaklÕkta aúÕrÕ bir artÕú meydana geldi÷inde hÕz
kontrol cihazÕ anahtarlama frekansÕnÕ otomatik olarak azaltÕr ve sÕcaklÕk normale döndü÷ünde tekrar
yükseltir.
tFr

M [Maks. frekans]

10 - 500 Hz

60 Hz

Fabrika ayarÕ 60 Hz'dir veya [Standart mot. frek.] (bFr) 60 Hz olarak ayarlanmÕúsa ön ayar 72 Hz'dir.
SrF
nO
YES

[HayÕr] (nO):
M [HÕz Çevrim Zaman]
v [HayÕr] (nO): HÕz döngü filtresi etkin (referansÕn aúÕlmasÕnÕ önlemeye yardÕmcÕ olur).
v [Evet] (YES): HÕz döngü filtresi bastÕrÕlmÕútÕr (konum kontrolü uygulamalarÕnda yanÕt süresini azaltÕr ve
referans aúÕlabilir).

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü
rEF-

Kod

AçÕklama

SCS
nO
StrI

Fabrika ayarÕ

SEt-

(1)
[HayÕr] (nO)
M [Ayar Kaydetme]
v [HayÕr] (nO): Fonksiyon devre dÕúÕ
v [Ayar 1] (Str1): Geçerli konfigürasyonu EEPROM’a kaydeder (ancak otomatik tanÕma sonucunu

drCI-0CtL-

kaydetmez). KayÕt iúlemi gerçekleútirildi÷inde [Ayar Kaydetme] (SCS) otomatik olarak [HayÕr] (nO)
de÷erine geçer. Bu fonksiyon, geçerli konfigürasyona ek olarak bir yedek konfigürasyon saklanmasÕnÕ
sa÷lar.
HÕz kontrol cihazlarÕnÕn geçerli konfigürasyonu ve yedek konfigürasyonu, fabrika konfigürasyonuyla
baúlatÕlmÕú olarak gelir.
• ATV31 uza÷a taúÕnabilir ekran terminali seçene÷i hÕz kontrol cihazÕna ba÷lanÕrsa, aúa÷Õdaki ek
opsiyonlar seçilebilir olur: [Dosya1] (FIL1), [Dosya2] (FIL2), [Dosya3] (FIL3), [Dosya4] (FIL4) (uza÷a
taúÕnabilir ekran terminalin EEPROM belle÷inde geçerli konfigürasyonun kaydedilmesi için kullanÕlan
dosyalar). Bunlar, 1 – 4 arasÕ konfigürasyonu saklamak için kullanÕlabilirler ve bu konfigürasyonlar aynÕ
de÷erlere sahip baúka hÕz kontrol cihazlarÕnda da saklanabilir veya hatta bunlara aktarÕlabilir.
KayÕt iúlemi gerçekleútirildi÷inde [Ayar Kaydetme] (SCS) otomatik olarak [HayÕr] (nO) de÷erine geçer.

2 sn

CFG

Ayar aralÕ÷Õ

M [Makro ayarÕ]

(1)

FUnFLtCOMSUP-

[Fabrika Ayr.] (Std)

TEHLøKE
2 sn

øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
Seçili makro konfigürasyonun kullanÕlan kablo ba÷lantÕ úemasÕyla uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

StS

v

Std

v

Kaynak konfigürasyonunun seçimi.
[Start/Stop] (StS): Yolverme/durdurma konfigürasyonu
G/Ç atamalarÕnÕn dÕúÕnda fabrika konfigürasyonuna eúittir:
• Lojik giriúler:
- LI1, LI2 (enversör): 2 telli geçiú algÕlama kontrolü, LI1 = ileri yön çalÕúma, LI2 = geri yön çalÕúma
- LI3 - LI6: Devre dÕúÕ (atanmamÕú)
• Analog giriúler:
- AI1: HÕz referansÕ 0-10 V
- AI2, AI3: Devre dÕúÕ (atanmamÕú)
• Röle R1: Kontak, algÕlanan bir hata (veya kontrol cihazÕnÕn kapalÕ) olmasÕ durumunda açÕlÕr.
• Röle R2: Devre dÕúÕ (atanmamÕú)
• Analog çÕkÕú AOC: 0-20 mA, devre dÕúÕ (atanmamÕú)
[Fabrika Ayr.] (Std): Fabrika konfigürasyonu (bkz. sayfa 11).
Not: [Makro ayarÕ] (CFG) de÷erinin atanmasÕ do÷rudan seçilen konfigürasyona dönülmesiyle sonuçlanÕr.

(1) [Ayar Kaydetme] (SCS), [Makro ayarÕ] (CFG) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)'ye çeúitli konfigürasyon menülerinden ulaúÕlabilir; ancak
bunlar tüm menüler ve parametreler için geçerlidir.
(2) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.

2 sn

Bu parametrenin atamasÕnÕn de÷iútirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca basÕlÕ tutulmasÕ gerekir.
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

AçÕklama

FCS

M [Konf. Yeniden Yükl.]

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

(1)

[HayÕr] (nO)

I-0CtL-

TEHLøKE

FUn-

2 sn

FLtCOM-

øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
Geçerli konfigürasyonda yapÕlan de÷iúikliklerin kullanÕlan kablolama diyagramÕ ile uyumlu oldu÷undan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

SUP-

nO
rECI

v
v

InI

v

[HayÕr] (nO): Fonksiyon devre dÕúÕ.
[Dahili 1] (rEC1): Geçerli konfigürasyon, daha önce [Ayar Kaydetme] (SCS) = [Ayar 1] (Str1) tarafÕndan
kaydedilen yedek konfigürasyonla aynÕ olur.
[Dahili 1] (rEC1), yalnÕzca yedekleme gerçekleútirilmiúse görünür. Bu iúlem geçekleútirildi÷inde, [Konf.
Yeniden Yükl.] (FCS) otomatik olarak [HayÕr] (nO) de÷erine geçer.
[Fabrika Ayr.] (InI): Geçerli konfigürasyon, [Makro ayarÕ] (CFG) parametresi ile seçilen konfigürasyonla
de÷iútirilir (2). Bu iúlem geçekleútirildi÷inde, [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS) otomatik olarak [HayÕr] (nO)
de÷erine geçer.
ATV31 uza÷a taúÕnabilir ekran terminali seçene÷i hÕz kontrol cihazÕna ba÷landÕysa (3), uza÷a taúÕnabilir
ekran terminalinin EEPROM belle÷indeki ilgili dosyalar (0 - 4 dosya) yüklendi÷i sürece aúa÷Õdaki ek
seçenekler belirir: [Dosya1] (FIL1), [Dosya2] (FIL2), [Dosya3] (FIL3), [Dosya4] (FIL4). Bunlar, geçerli
konfigürasyonun uza÷a taúÕnabilir ekran terminaline yüklenmiú olan 4 konfigürasyondan biriyle
de÷iútirilmesini sa÷lar.
Bu iúlem geçekleútirildi÷inde, [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS) otomatik olarak [HayÕr] (nO) de÷erine geçer.
Not: Parametre, [HayÕr] (nO) de÷erine dönmeden önce ekranda kÕsa bir süre nAd görünürse bu
(örne÷in farklÕ hÕz kontrol cihazÕ de÷erleri nedeniyle) konfigürasyon aktarÕmÕnÕn mümkün olmadÕ÷Õ ve
yapÕlmadÕ÷Õ anlamÕna gelir. Parametre, [HayÕr] (nO) de÷erine dönmeden önce ekranda kÕsa bir süre
ntr görünürse bu geçersiz bir konfigürasyon aktarÕmÕnÕn yapÕldÕ÷Õ ve [Fabrika Ayr.] (InI) kullanÕlarak
fabrika ayarlarÕnÕn geri yüklenmesi gerekece÷i anlamÕna gelir.
Her iki durumda da, yeniden denemeden önce, aktarÕlacak konfigürasyonu kontrol edin.

(1) [Ayar Kaydetme] (SCS), [Makro ayarÕ] (CFG) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)'ye çeúitli konfigürasyon menülerinden ulaúÕlabilir; ancak
bunlar tüm menüler ve parametreler için geçerlidir.
(2) Aúa÷Õdaki parametreler bu fonksiyon tarafÕndan de÷iútirilmez; konfigürasyonlarÕnÕ korurlar:
- [Standart mot. frek. ] (bFr), sayfa 41
- [Kont. Paneli komutu] (LCC), sayfa 61
- [PIN kodu 1] (COd), (terminal eriúim kodu), sayfa 103
- [HABERLEùME] (COM-) menüsündeki parametreler
- [øZLEME] (SUP-) menüsündeki parametreler
(3) [Dosya 1] (FIL1) - [Dosya 4] (FIL4) seçenekleri, ATV31 uzak terminalinin ba÷lantÕsÕ kesildikten sonra bile hÕz kontrol cihazÕnda
gösterilmeye devam eder.

2 sn
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[GøRøù/ÇIKIù AYARLARI] (I-O-) menüsü
rEFSEtdrCI-0-

2 telli/3 telli kontrol

CtLFUnFLtCOMSUP-

Fabrika ayarlarÕna geri dön/konfigürasyonu tekrar yükle

Parametreler, sadece hÕz kontrol cihazÕ durduruldu÷unda ve herhangi bir çalÕúma komutu bulunmadÕ÷Õnda de÷iútirilebilir.
øste÷e ba÷lÕ ATV31 uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinde bu menüye,
pozisyonundaki anahtarla eriúilebilir.
Kod

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

M [2/3 telli kontrol]

tCC

Fabrika ayarÕ
[2 telli] (2C)

Bkz. sayfa 30.
2 sn

M [2 telli tip]

tCt

[Degisiklik] (trn)

TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
2 telli kontrolde yapÕlan de÷iúikliklerin kullanÕlan kablolama úemasÕyla uyumlu oldu÷undan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

LEL
trn

v
v

PFO

v

2 sn

Parametreye, [2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) ise eriúilebilir, sayfa 47.
[Seviye] (LEL): ÇalÕútÕrma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate alÕnÕr.
[Degisiklik] (trn): Güç kayna÷Õnda bir kesilme olduktan sonra kazayla tekrar baúlatmalarÕ önlemeye yardÕmcÕ
olmasÕ için, iúlemi tekrar baúlatmak için bir durum de÷iúikli÷i (geçiú veya kenar) gerekir.
[ileri önclik.] (PFO): ÇalÕútÕrma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate alÕnÕr, ancak "ileri" giriúi "geri"
giriúine göre önceliklidir.

Bu parametrenin atamasÕnÕn de÷iútirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca basÕlÕ tutulmasÕ gerekir.
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[GøRøù/ÇIKIù AYARLARI] (I-O-) menüsü
rEF-

Kod

SEt-

AçÕklama

rrS

drCI-0-

nO

CtL-

LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

FUnFLtCOMSUP-

Ayar aralÕ÷Õ

M [Geri yön atamasÕ]
v
v
v
v
v
v
v

Fabrika ayarÕ
[LI2] (LI2)

[Geri yön atamasÕ] (rrS) = [HayÕr] (nO) ise, geri yön atamasÕ, örne÷in AI2'deki negatif gerilim nedeniyle etkin
kalÕr.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2, [2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) ise eriúilebilir, sayfa 47.
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

CrL3

M [AI3 min de÷eri ]

0 - 20 mA

4 mA

CrH3

M [AI3 maks. de÷eri ]

4 - 20 mA

20 mA

Bu iki parametre 0-20 mA, 4-20 mA, 20-4 mA vs.'nin giriúini konfigüre etmek için kullanÕlÕr.
Frekans
Frekans
Örnek:
20 - 4 mA

AO1t

M [AO1 Tipi]

[AkÕm](0A)

Haberleúme kartÕ ürüne ba÷lÕ de÷ilken bu parametre görünmez.
0A
4A
10U
dO

v
v
v

[AkÕm] (0A): 0 - 20 mA konfigürasyon (AOC terminalini kullanÕn)
[AkÕm 4-20 ] (4A): 4 - 20 mA konfigürasyon (AOC terminalini kullanÕn)
[Gerilim] (10U): 0 - 10 V konfigürasyon (AOV terminalini kullanÕn)

M [Ana./Dig. ÇÕkÕú]

[HayÕr] (nO)

Haberleúme kartÕ ürüne ba÷lÕ de÷ilken bu parametre görünmez.
nO
OCr
OFr

v
v
v

Otr
OPr

v
v

FLt
rUn
FtA

v
v
v

FLA
CtA

v
v

SrA
tSA

v
v

bLC

v

APL

v

[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[Mot. akÕmÕ] (OCr): Motor akÕmÕ. 20 mA veya 10 V, hÕz kontrol cihazÕ nominal akÕmÕnÕn iki katÕna karúÕlÕk
gelir.
[Motor frek.] (OFr): Motor frekansÕ. 20 mA veya 10 V, maksimum frekansa [Maks. frekans] (tFr) karúÕlÕk gelir,
sayfa 44.
[Motor mom.] (Otr): Motor momenti. 20 mA veya 10 V, motor nominal momentinin iki katÕna karúÕlÕk gelir.
[GüçSa÷land ] (OPr): HÕz kontrol cihazÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ güç. 20 mA veya 10 V, hÕz kontrol cihazÕ nominal
gücünün iki katÕna karúÕlÕk gelir.
Aúa÷Õdaki atamalar (1) yapÕldÕ÷Õnda, analog çÕkÕú bir lojik çÕkÕúa dönüúür (Kurulum KÕlavuzu'ndaki úemaya
bakÕn):
[Sür. HatasÕ] (FLt): Hata algÕlandÕ
[Src.çlÕúÕyr] (rUn): Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor
[Frkns Limiti ] (FtA): Frekans eúi÷ine ulaúÕldÕ ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Frekans eúi÷i ] (Ftd)
parametresi, sayfa 39)
[Yük.Hz.Lim.] (FLA): [Yüksek hÕz] (HSP)'ye eriúildi
[AkÕm eúi÷i] (CtA): AkÕm eúi÷ine ulaúÕldÕ (
[AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [AkÕm eúi÷i] (Ctd) parametresi, sayfa 39)
[Frek.Ref. ] (SrA): Frekans referansÕna eriúildi
[Sür.Termal] (tSA): Motor termal eúi÷ine ulaúÕldÕ ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Motor.term.düzeyi ] (ttd)
parametresi, sayfa 39)
[Fren BÕrak.] (bLC): Fren düzeni (bilgi amaçlÕdÕr, bu atama ancak [UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-)
menüsünden etkinleútirilebilir veya devre dÕúÕ bÕrakÕlabilir, sayfa 85)
[No 4-20mA] (APL): [4-20mA kaybÕ] (LFL) = [HayÕr] (nO) olsa dahi 4-20 mA sinyal kaybÕ, sayfa 95
Seçilen atama etkin oldu÷unda lojik çÕkÕú, [Sür. HatasÕ] (FLt) durumu hariç durum 1'dedir (24 V) (hÕz kontrol
cihazÕ iúlemi normalse durum 1).
Not: (1) Bu atamalarla, [AO1 Tipi] (AO1t) = [AkÕm] (OA) olarak konfigüre edin.
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[GøRøù/ÇIKIù AYARLARI] (I-O-) menüsü
rEF-

Kod

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

M [R1 atama]

r1

nO
FLt
rUn
FtA

v
v
v
v

FLA
CtA

v
v

SrA
tSA

v
v

APL
LI1
LI6

r2
nO
FLt
rUn
FtA

v
v

SrA
tSA

v
v

bLC

v

2 sn
CFG
2 sn
FCS
2 sn

[Srchata.yok]
(FLt)

drCI-0-

Haberleúme kartÕ ürüne ba÷lÕ de÷ilken bu parametre görünmez.

CtL-

[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[Srchata.yok] (FLt): Kontrol cihazÕ algÕlanan hatasÕ yok
[Src.çlÕúÕyr] (rUn): Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor
[Frek. eúi÷i] (FtA): Frekans eúi÷ine eriúildi ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Frekans eúi÷i ] (Ftd)
parametresi, sayfa 39)
[HSP ulaúÕldÕ] (FLA): [Yüksek hÕz] (HSP)'ye eriúildi
[AkÕm eúi÷i] (CtA): AkÕm eúi÷ine ulaúÕldÕ (
[AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [AkÕm eúi÷i] (Ctd) parametresi, sayfa 39)
[Referans ulaúldÕ] (SrA): Frekans referansÕna eriúildi
[Mot. term.ulaú. ] (tSA): Motor termik eúi÷ine ulaúÕldÕ ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Motor.term.düzeyi
] (ttd) parametresi, sayfa 39)
[4-20mA] (APL): [4-20mA kaybÕ] (LFL) = [HayÕr] (nO) olsa dahi 4-20 mA sinyal kaybÕ, sayfa 95
[LI1] - [LI6] (LI1) - (LI6): Seçili lojik giriúin de÷erini verir.

FUn-

[HayÕr] (nO)
M [R2 atama]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [Srchata.yok] (FLt): Kontrol cihazÕ algÕlanan hatasÕ yok
v [Src.çlÕúÕyr] (rUn): Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor
v [Frek. eúi÷i] (FtA): Frekans eúi÷ine eriúildi ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Frekans eúi÷i ] (Ftd)

v
v

SCS

SEt-

Röle, [Srchata.yok] (FLt) durumu hariç seçilen atama etkinken enerjilenir (hÕz kontrol cihazÕ bir hata
algÕlamadÕysa enerjilidir).

FLA
CtA

APL
LI1
LI6

Fabrika ayarÕ

v
v

parametresi, sayfa 39)
[HSP ulaúÕldÕ] (FLA): [Yüksek hÕz] (HSP)'ye eriúildi
[AkÕm eúi÷i] (CtA): AkÕm eúi÷ine ulaúÕldÕ (
[AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [AkÕm eúi÷i] (Ctd) parametresi, sayfa 39)
[Referans ulaúldÕ] (SrA): Frekans referansÕna eriúildi
[Mot. term.ulaú. ] (tSA): Motor termik eúi÷ine ulaúÕldÕ ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Motor.term.düzeyi
] (ttd) parametresi, sayfa 39)
[Fren kontak] (bLC): Fren düzeni (bilgi amaçlÕdÕr, bu atama ancak [UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-)menüsünden etkinleútirilebilir veya devre dÕúÕ bÕrakÕlabilir, sayfa 85)
[4-20mA] (APL): [4-20mA kaybÕ] (LFL) = [HayÕr] (nO) olsa dahi 4-20 mA sinyal kaybÕ, sayfa 95
[LI1] - [LI6] (LI1) - (LI6): Seçili lojik giriúin de÷erini verir
Röle, [Srchata.yok] (FLt) durumu hariç seçilen atama etkinken enerjilenir (hÕz kontrol cihazÕ bir hata
algÕlamadÕysa enerjilidir).

M [Ayar Kaydetme] (1)

nO

Bkz. sayfa 45.

M [Makro ayarÕ] (1)

Std

Bkz. sayfa 45.

M [Konf. Yeniden Yükl.] (1)

nO

Bkz. sayfa 46.

(1) [Ayar Kaydetme] (SCS), [Makro ayarÕ] (CFG) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)'ye çeúitli konfigürasyon menülerinden ulaúÕlabilir; ancak
bunlar tüm menüler ve parametreler için geçerlidir.

2 sn

Bu parametrenin atamasÕnÕn de÷iútirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca basÕlÕ tutulmasÕ gerekir.
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FLtCOMSUP-

[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEFSEtdrCI-0-

Fonksiyon eriúim seviyesi

CtLFUnFLtCOM-

Fabrika ayarlarÕna geri dön/konfigürasyonu tekrar yükle

SUP-

Parametreler, sadece hÕz kontrol cihazÕ durduruldu÷unda ve herhangi bir çalÕúma komutu bulunmadÕ÷Õnda de÷iútirilebilir.
øste÷e ba÷lÕ uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinde bu menüye,
pozisyonundaki anahtarla eriúilebilir.

Kontrol ve referans kanallarÕ
ÇalÕútÕrma komutlarÕ (ileri, geri, gibi) ve referanslar aúa÷Õdaki kanallar kullanÕlarak gönderilebilir:
Komut CMD
tEr: Terminaller (LI.)
LCC: Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali (RJ45 soket)
LOC: Tuú takÕmÕ üzerinden kontrol
Mdb: Modbus (RJ45 soket)
nEt: A÷

Referans rFr
AIx: Terminaller
LCC: ATV312 tuú takÕmÕ veya uza÷a taúÕnabilir ekran terminali
AIV1: Navigasyon tekeri
Mdb: Modbus (RJ45 soket)
nEt: A÷

[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsündeki [ERISIM SEVIYESI] (LAC) parametresi, sayfa 58, kontrol ve referans kanallarÕnÕn öncelik
modlarÕnÕ seçmek için kullanÕlabilir. 3 fonksiyon seviyesi vardÕr:
• [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = Temel fonksiyonlar. Kanallar öncelik sÕrasÕna göre yönetilir.
[Seviye1] (L1):
• [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye1] (L1) ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, ek fonksiyonlar seçene÷i sunar:
[Seviye2] (L2):
- +/- hÕz (motorlu navigasyon tekeri)
- Fren kontrol
- 2. akÕm sÕnÕrÕ anahtarlama
- Motor anahtarlama
- Nihayet úalterlerinin yönetimi
• [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) ile aynÕ fonksiyonlar. Kontrol ve referans kanallarÕnÕn yönetimi konfigüre edilebilir.
[Seviye3] (L3):
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[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
Bu kanallar, [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye 1] (L1) veya [Seviye 2] (L2) ise öncelik sÕrasÕna göre
birleútirilebilir.

rEFSEt-

En yüksek öncelikten en düúük önceli÷e: ZorlamalÕ lokal mod, A÷, Modbus, Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali, Terminaller/Tuú takÕmÕ drC(aúa÷Õdaki úemada sa÷dan sola)

I-0CtLFUn-

Terminaller/Tuú

FLtCOM-

Uza÷a taúÕnabilir ekran

A÷

SUP-

ZorlamalÕ
lokal mod

DetaylÕ blok úemalarÕna bakÕnÕz, sayfa 53 ve 54.
• ATV312 hÕz kontrol cihazlarÕnda, fabrika ayarlarÕ modunda, kontrol ve referans terminallerden yönetilir.
• Uza÷a taúÕnabilir terminalin ekranÕnda, [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES) ise ([KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü),
kontrol ve referans uza÷a taúÕnabilir terminal ekranÕndan yönetilir (referans, [AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [HMI Frekans ref.] (LFr)
parametresi tarafÕndan).

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, kanallar konfigürasyonla birleútirilebilir.
Birleútirilmiú kontrol ve referans ([Profil] (CHCF) parametresi = [AyrÕ de÷il] (SIM)):
Referans kanalÕnÕn seçimi:
[Ref.1 kanal] (Fr1) parametresi
Kontrol kanalÕ aynÕ kayna÷a
ba÷lÕdÕr.

Kontrol ve referans

Referans kanalÕnÕn seçimi:
[Ref.2 kanal] (Fr2) parametresi
Kontrol kanalÕ aynÕ kayna÷a
ba÷lÕdÕr.

[Ref.2anahtarlama ] (rFC) parametresi, [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) kanalÕnÕ seçmek veya her ikisinin uzaktan
anahtarlanmasÕ için bir lojik giriú veya kontrol word biti konfigüre etmek için kullanÕlabilir.
DetaylÕ blok úemalarÕna bakÕnÕz, sayfa 55 ve 57.
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[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEF-

AyrÕ kontrol ve referans ([Profil] (CHCF) parametresi = [AyrÕ] (SEP)):

SEt-

Referans

drC-

Referans kanalÕnÕn
seçimi:
[Ref.1 kanal] (Fr1)
parametresi

I-0CtL-

Referans

FUnFLt-

Referans kanalÕnÕn
seçimi:
[Ref.2 kanal] (Fr2)
parametresi

COMSUP-

[Ref.2anahtarlama ] (rFC) parametresi, [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) kanalÕnÕ seçmek veya her ikisinin uzaktan
anahtarlanmasÕ için bir lojik giriú veya kontrol word biti konfigüre etmek için kullanÕlabilir.

Kontrol
Kontrol kanalÕnÕn seçimi:
[Komut kanalÕ 1] (Cd1)
parametresi

Kontrol
Kontrol kanalÕnÕn seçimi:
[Komut kanalÕ 2] (Cd2)
parametresi

[Kmt anah.] (CCS) parametresi (sayfa 60) [Komut kanalÕ 1] (Cd1) veya [Komut kanalÕ 2] (Cd2) kanalÕnÕ seçmek ya da bunlardan herhangi
birinin uzaktan anahtarlanmasÕ için bir lojik giriúi veya kontrol bitini konfigüre etmek için kullanÕlabilir.
DetaylÕ blok úemalarÕna bakÕnÕz, sayfa 55 ve 56.
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[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEF-

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye1] (L1) veya [Seviye2] (L2) için referans kanalÕ

SEtdrCI-0-

Not: +/- hÕz komutunu ([Ref.1 kanal] (Fr1) = [+/- HIZ] (UPdt) veya [+/
- KP hÕzÕ] (UPdH)) konfigüre etmek için, SA2/SA3 toplama giriúlerinin
ve ön ayarlÕ hÕzlarÕn önceden konfigürasyonlarÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ
gerekir.

+
hÕz
hÕz

CtLFUnFLtCOMSUP-

Uza÷a
taúÕnabilir ekran
Önceden ayarlÕ hÕzlar

Jog
çalÕúma
PI atanmamÕú

PI fonksiyonu
bkz. sayfa 79

+
hÕz

Referans B
hÕz

Rampalar

Kanal 2

Referans A

Kanal 1

PI atanmÕú

A÷

ZorlamalÕ lokal mod

Uygun kontrol word'ü yazÕlarak çevrimiçi olarak
"Modbus" veya "A÷" seçilir (veriyolunun kendi
belgelerine bakÕn).

Tuú:
Parametre:
Siyah kare, fabrika ayarÕ atamasÕnÕ
temsil eder.

Fonksiyona [ERISIM SEVIYESI] (LAC) =
[Seviye2] (L2) için eriúilebilir

53

BBV46385 06/2010

efesotomasyon.com

[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEF-

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye1] (L1) veya [Seviye2] (L2) için kontrol kanalÕ

SEtdrC-

[Zorl. kontrol atama] (FLO) parametresi (sayfa 99), [Kont. Paneli komutu] (LCC) parametresi (sayfa 61) ve Modbus veriyolu veya a÷ seçimi
referans
ve kontrol kanallarÕnda ortaktÕr.
I-0Örnek: [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES) ise, komutu ve referansÕ uza÷a taúÕnabilir ekran terminali tarafÕndan verilir.
CtLFUnFLtCOMSUP-

øleri
Geri
STOP
A÷

Tuú takÕmÕ

Uza÷a
taúÕnabilir

Tuú takÕmÕ

Uza÷a taúÕnabilir ekran

(Stop Tuúu
önceli÷i)

Tuú:
Parametre:
Siyah kare,
fabrika ayarÕ atamasÕnÕ temsil eder
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[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEF-

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) için referans kanalÕ

SEt-

Not: +/- hÕz komutunu ([Ref.1 kanal] (Fr1) = [+/- HIZ] (UPdt) veya [+/- KP hÕzÕ] (UPdH))
konfigüre etmek için, SA2/SA3 toplama giriúlerinin ve ön ayarlÕ hÕzlarÕn önceden
konfigürasyonlarÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ gerekir.

+
hÕz

drCI-0CtL-

hÕz

FUnFLtCOM-

Önceden ayarlÕ

SUP-

Uza÷a
taúÕnabilir
ekran
terminali
Jog
çalÕúma

PI atanmamÕú

Not:
Jog operasyonu,
yalnÕzca referans ve
kontrol terminallerden
(ALp ve LIp)
yönetildi÷inde etkindir.

PI atanmÕú
Kanal 1

Rampalar

Kanal 2

Uza÷a
taúÕnabilir
ekran terminali

ZorlamalÕ lokal mod

Referans A
PI fonksiyonu
bkz. sayfa 79
Uza÷a
taúÕnabilir
ekran
terminali
+
hÕz

Referans B
hÕz

Tuú:

Parametre:
Siyah kare, fabrika ayarÕ atamasÕnÕ
temsil eder.
Uza÷a
taúÕnabilir
ekran
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[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEFSEtdrC-

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) için kontrol kanalÕ
Birleútirilmiú referans ve kontrol

[Ref.1 kanal] (Fr1) parametresi, sayfa 58, [Ref.2 kanal] (Fr2) parametresi, sayfa 58, [Ref.2anahtarlama ] (rFC) parametresi, sayfa 59, [Zorl.
kontrol atama] (FLO) parametresi, sayfa 99 ve [Zorl. kontrol ref.] (FLOC) parametresi, sayfa 99 referans ve kontrol için ortaktÕr. DolayÕsÕyla
CtL- kontrol kanalÕ referans kanalÕ tarafÕndan belirlenir.
Örnek: [Ref.1 kanal] (Fr1) referansÕ = [AI1] (AI1) ise (terminallerdeki analog giriú), kontrol LI (terminallerdeki lojik giriú) üzerinden
I-0-

FUn-

yapÕlÕr.

FLtCOMSUP-

Tuú

Uza÷a taúÕnabilir ekran

ZorlamalÕ lokal mod

Tuú

øleri
Geri
STOP

(Stop Tuúu önceli÷i)

Uza÷a taúÕnabilir ekran

Tuú takÕmÕ

Uza÷a taúÕnabilir
ekran terminali

56
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[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEF-

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) için kontrol kanalÕ

SEt-

KarÕúÕk mod (ayrÕ referans ve kontrol)

drC-

[Zorl. kontrol atama] (FLO) parametresi, sayfa 99 ve [Zorl. kontrol ref.] (FLOC) parametresi, sayfa 99, referans ve kontrol için ortaktÕr.
Örnek: E÷er referans [AI1] (AI1) (terminallerdeki analog giriú) üzerinden zorlamalÕ lokal modda ise, zorlamalÕ lokal moddaki kontrol LI I-0(terminallerdeki lojik giriú) üzerindendir.
CtLFUnFLtCOM-

Tuú
SUP-

Uza÷a taúÕnabilir ekran

ZorlamalÕ
lokal mod

Tuú

øleri
Geri
STOP

(Stop Tuúu
önceli÷i)
Uza÷a taúÕnabilir ekran

Tuú

Uza÷a taúÕnabilir ekran

Tuú:

Parametre:
Siyah kare,
fabrika ayarÕ atamasÕnÕ temsil eder.
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[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEF-

Not: Fonksiyonlar arasÕnda uyumsuzluk olabilir (bkz. uyumsuzluk tablosu, sayfa 21). Bu durumda, konfigüre edilen ilk fonksiyon di÷erlerinin
konfigüre
edilmesini önler.
SEtdrC-

Kod

AçÕklama

I-0-

M [ERISIM SEVIYESI]

LAC

CtL-

Ayar aralÕ÷Õ

FUn-

Fabrika ayarÕ
[Seviye1] (L1)

TEHLøKE

FLt-

øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI

COM-

• [ERISIM SEVIYESI] (LAC), [Seviye3] (L3)'e atandÕ÷Õnda, [Ref.1 kanal] (Fr1) parametresi, sayfa 58, [Komut
kanalÕ 1] (Cd1) parametresi, sayfa 59, [Profil] (CHCF) parametresi, sayfa 59 ve [2/3 telli kontrol] (tCC)
parametresi, sayfa 47, fabrika ayarlarÕna geri döner.
• [Seviye3] (L3) yalnÕzca [Seviye2] (L2) veya [Seviye1] (L1)'e ve [Seviye2] (L2) yalnÕzca [Seviye1] (L1)'e; [Konf.
Yeniden Yükl.] (FCS) (sayfa 46) üzerinden bir "fabrika ayarÕ"'nÕ kullanarak dönebilir.
• Bu de÷iúikli÷in kullanÕlan kablo ba÷lantÕ úemasÕyla uyumlu olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.

2 sn

SUP-

Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
L1
L2

v
v

L3

v

[Seviye1] (L1): Standart fonksiyonlara ve kanal yönetimine öncelik sÕrasÕna göre eriúme.
[Seviye2] (L2): [UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsündeki geliúmiú fonksiyonlara eriúim:
- - +/- hÕz (motorlu navigasyon tekeri)
- Fren kontrol
- 2. akÕm sÕnÕrÕ anahtarlama
- Motor anahtarlamasÕ
- Nihayet úalterlerinin yönetimi
[Seviye3] (L3): Geliúmiú fonksiyonlara eriúim ve karÕúÕk kontrol modlarÕnÕn yönetimi

M [Ref.1 kanal]

Fr1

[AI1] (AI1)

Bkz. sayfa 29.
Fr2
nO
AI1
AI2
AI3
AIU1

M [Ref.2 kanal]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [AI1] (AI1): Analog giriú AI1
v [AI2] (AI2): Analog giriú AI2
v [AI3] (AI3): Analog giriú AI3
v [AI Sanal 1] (AIV1): Navigasyon tekeri

UPdt
UpdH

v
v

LCC

v

Ndb
nEt

v
v

[HayÕr] (nO)

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki ek atamalar da
yapÕlabilir:
[+/- hÕz] (UPdt): (1) LI yoluyla +/- hÕz referansÕ. Bkz. 78 konfigürasyon sayfasÕ.
[+/- KP hÕzÕ] (UPdH): (1) ATV312 tuú takÕmÕndaki navigasyon tekeri üzerinden +/- hÕz referansÕ.
Kullanmak için, [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) frekansÕnÕ görüntüleyin, (sayfa 101). Tuú takÕmÕ veya terminal
üzerinden +/- hÕz fonksiyonu [øZLEME] (SUP-) menüsünden [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) parametresi seçilerek
kontrol edilir.
E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki ek atamalar da yapÕlabilir:
[Kont. Paneli] (LCC): Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali üzerinden referans, [AYARLAR] (SEt-) menüsünde
[HMI Frekans ref.] (LFr) parametresi, sayfa 32.
[Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden referans
[Haber. kartÕ] (nEt): A÷ üzerinden referans

(1) NOT:
• AynÕ anda [+/- HIZ] (UPdt) de÷erini, [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) parametresine ve [+/- KP hÕzÕ] (UPdH) de÷erini [Ref.1
kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) parametresine atamak mümkün de÷ildir. Her referans kanalÕna yalnÕzca [+/- HIZ] (UPdt) veya [+/
- KP hÕzÕ] (UPdH) atanabilir.
• [Ref.1 kanal] (Fr1)'deki +/- hÕz fonksiyonu birkaç fonksiyonla uyumsuzdur (bkz. sayfa 21). YalnÕzca bu fonksiyonlarÕn; özellikle de
fabrika ayarlarÕnÕn parçasÕ olarak atanmÕú olacak toplama giriúlerinin ([Ref.2 topla ] (SA2), [HayÕr] (nO), sayfa 71 olarak ayarlanÕr) ve
ön ayarlÕ hÕzlarÕn ([2 önayarlÕ hÕz] (PS2) ve [4 önayarlÕ hÕz] (PS4), [HayÕr] (nO), sayfa 73 olarak ayarlanÕr) atamasÕ kaldÕrÕlÕrsa konfigüre
edilebilir.
• [Ref.2 kanal] (Fr2) parametresinde, +/- hÕz fonksiyonu ön ayarlÕ hÕzlarla, toplama giriúleriyle ve PI regülatörüyle uyumludur.
2 sn
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[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEF-

Kod

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

M [Ref.2anahtarlama ]

rFC

Fabrika ayarÕ

SEt-

[kanal1 aktif] (Fr1)

drC-

Fr1
Fr2
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v
v

[Ref. 2anahtarlama] (rFC) parametresi, [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) kanalÕnÕ seçmek veya
[Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2)'nin uzaktan anahtarlanmasÕ için bir lojik giriú veya kontrol word biti
konfigüre etmek için kullanÕlabilir.
[kanal1 aktif] (Fr1): Referans = referans 1
[kanal1 aktif] (Fr2): Referans = referans 2
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

C111
C112
C113
C114
C115
C211
C212
C213
C214
C215

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki ek atamalar da yapÕlabilir:
[C111] (C111): Modbus kontrol word'ü Bit 11
[C112] (C112): Modbus kontrol word'ü Bit 12
[C113] (C113): Modbus kontrol word'ü Bit 13
[C114] (C114): Modbus kontrol word'ü Bit 14
[C115] (C115): Modbus kontrol word'ü Bit 15
[C211] (C211): A÷ kontrol word'ü Bit 11
[C212] (C212): A÷ kontrol word'ü Bit 12
[C213] (C213): A÷ kontrol word'ü Bit 13
[C214] (C214): A÷ kontrol word'ü Bit 14
[C215] (C215): A÷ kontrol word'ü Bit 15

I-0CtLFUnFLtCOMSUP-

HÕz kontrol cihazÕ çalÕúÕrken referans anahtarlanabilir.
[Ref.1 kanal] Lojik giriú veya kontrol word biti 0 durumundayken (Fr1) aktiftir.
[Ref.2 kanal] Lojik giriú veya kontrol word biti 1 durumundayken (Fr2) aktiftir.

M [Profil]

CHCF

[AyrÕ de÷il] (SIM)

(kontrol kanallarÕ, referans kanallarÕndan ayrÕdÕr)

v
v

SIN
SEP

M [Komut kanalÕ 1]

Cd1

g
v
v
v
v
v

tEr
LOC
LCC
Ndb
nEt

g

Parametreye, [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise eriúilebilir, sayfa 58.
[AyrÕ de÷il] (SIM): Birleúik
[AyrÕ] (SEP): AyrÕ
[Terminal] (tEr)

Parametreye, [Profil] (CHCF) = [AyrÕ] (SEP), sayfa 59 ve [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3), sayfa
58, ise eriúilebilir.
[Terminal] (tEr): Terminaller üzerinden kontrol
[Lokal] (LOC): Tuú takÕmÕ üzerinden kontrol
[Remot.Pnel ] (LCC): Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali üzerinden kontrol
[Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden kontrol
[Haber.kartÕ ] (nEt): A÷ üzerinden kontrol

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEF-

Kod

SEt-

AçÕklama

M [Komut kanalÕ 2]

Cd2

drC-

g

I-0-

tEr
LOC
LCC
Ndb
nEt

CtLFUnFLt-

Ayar aralÕ÷Õ

v
v
v
v
v

Fabrika ayarÕ
[Modbus] (Mdb)

Parametreye, [Profil] (CHCF) = [AyrÕ] (SEP), sayfa 59 ve [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3), sayfa
58, ise eriúilebilir.
[Terminal] (tEr): Terminaller üzerinden kontrol
[Lokal] (LOC): Tuú takÕmÕ üzerinden kontrol
[Remot.Pnel ] (LCC): Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali üzerinden kontrol
[Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden kontrol
[Haber.kartÕ ] (nEt): A÷ üzerinden kontrol

COM-

M [Kmt anah.]

CCS

SUP-

g
Cd1
Cd2
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
C111
C112
C113
C114
C115
C211
C212
C213
C214
C215

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

[kanal1 aktif]
(Cd1)

Parametreye, [Profil] (CHCF) = [AyrÕ] (SEP), sayfa 59 ve [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3), sayfa
58, ise eriúilebilir.
[Kmt anah.] (CCS) parametresi, [Komut kanalÕ 1] (Cd1) veya Komut kanalÕ 2] (Cd2) kanalÕnÕ seçmek veya
[Komut kanalÕ 1] (Cd1) veya [Komut kanalÕ 2] (Cd2)'nin uzaktan anahtarlanmasÕ için bir lojik giriú veya
kontrol word biti konfigüre etmek için kullanÕlabilir.
[kanal1 aktif] (Cd1): Kontrol kanalÕ = kanal 1
[kanal2 aktif] (Cd2): Kontrol kanalÕ = kanal 2
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6
[C111] (C111): Modbus kontrol word'ü Bit 11
[C112] (C112): Modbus kontrol word'ü Bit 12
[C113] (C113): Modbus kontrol word'ü Bit 13
[C114] (C114): Modbus kontrol word'ü Bit 14
[C115] (C115): Modbus kontrol word'ü Bit 15
[C211] (C211): A÷ kontrol word'ü Bit 11
[C212] (C212): A÷ kontrol word'ü Bit 12
[C213] (C213): A÷ kontrol word'ü Bit 13
[C214] (C214): A÷ kontrol word'ü Bit 14
[C215] (C215): A÷ kontrol word'ü Bit 15
Giriú veya kontrol word biti 0 durumundayken Kanal 1 aktiftir.
Giriú veya kontrol word biti 1 durumundayken Kanal 2 aktiftir.

M [Kanal kopyala 1-2]

COp

[HayÕr] (nO)

(sadece bu yönde kopyalayÕn)

TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
Komut ve/veya referansÕn kopyalanmasÕ, dönüú yönünü de÷iútirebilir.
• Güvenli olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
nO
SP
Cd
ALL

v
v
v
v

Parametreye, [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise eriúilebilir, sayfa 58.
[HayÕr] (nO): Kopya yok
[Referans] (SP): ReferansÕ kopyala
[Komut] (Cd): Kontrolü kopyala
[Komut + ref.] (ALL): Kontrolü ve referansÕ kopyala
• Kanal 2 terminaller üzerinden kontrol ediliyorsa, kanal 1 kontrolü kopyalanmaz.
• Kanal 2 referansÕ AI1, AI2, AI3 veya AIU1 üzerinden ayarlanmÕúsa, kanal 1 referansÕ kopyalanmaz.
• Kanal 2 referansÕ hÕz üzerinden ayarlanmadÕkça, kopyalanan referans [Frekans referansÕ] (FrH) (rampa
öncesi) olur
.
Bu durumda, kopyalanan referans [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) (rampa sonrasÕ) olur.
Not: Komut ve/veya referansÕn kopyalanmasÕ, dönüú yönünü de÷iútirebilir.

g

60

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsü
rEF-

Kod

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

M [Kont. Paneli komutu]

LCC

nO
YES

v
v

SEt-

[HayÕr] (nO)

drCI-0-

Parametreye yalnÕzca uza÷a taúÕnabilir ekran terminali ve [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye1] (L1)
veya [Seviye2] (L2), sayfa 58, için eriúilebilir.
[HayÕr] (nO): Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet] (YES): Ekran terminali üzerindeki STOP/RESET, RUN ve FWD/REV butonlarÕnÕ kullanarak hÕz
kontrol cihazÕnÕn kontrol edilmesini sa÷lar. Burada hÕz referansÕ [AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [HMI
Frekans ref.] (LFr) parametresi tarafÕndan sa÷lanÕr. Terminallerde sadece serbest duruú, hÕzlÕ duruú ve
DC enjeksiyonlu duruú komutlarÕ aktif kalÕr. HÕz kontrol cihazÕ/terminal ba÷lantÕsÕ kesikse veya terminal
ba÷lanmadÕysa, hÕz kontrol cihazÕ bir hata algÕlar ve [MODBUS HATASI] (SLF) hatasÕnda kilitlenir.

M [Dur. Tuúu önceli÷i]

PSt

Fabrika ayarÕ

CtLFUnFLtCOMSUP-

[Evet] (YES)

Bu parametre hÕz kontrol cihazÕndaki ve uzak terminallerdeki durdurma butonunu etkinleútirmek veya devre dÕúÕ
bÕrakmak için kullanÕlabilir. Etkin kontrol kanalÕ entegre ekran terminali veya uzak terminallerdekinden farklÕysa
durdurma butonu devre dÕúÕ bÕrakÕlÕr.

UYARI
2 sn

KONTROL KAYBI
Kontrol cihazÕnda ve uzaktan kumandada bulunan stop butonunu devre dÕúÕ bÕrakacaksÕnÕz.
Harici durdurma yöntemleri mevcut olmadÕkça "nO" seçimini yapmayÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.

nO
YES

v
v

[HayÕr] (nO): Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet] (YES): STOP tuúu önceli÷i

M [Rotating direction]

rOt

[øleri] (dFr)

Bu parametre yalnÕzca [Ref.1 kanal] (Fr1) (sayfa 29) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) (sayfa 58) LCC veya AI1
fonksiyonlarÕna atanmÕúsa görünür.

dFr
drS
bOt

ÇalÕúma yönü, tuú takÕmÕ veya uza÷a taúÕnabilir ekran terminalindeki RUN tuúu için onaylanmÕútÕr.
[øleri] (dFr): øleri
[Geri] (drS): Geri
[økisi] (bOt): Her iki yöne de izin verilir.

M [Ayar Kaydetme]

SCS
2 sn

2 sn

2 sn

nO

(1)

Std

(1)

nO

Bkz. sayfa 45.

M [Konf. Yeniden Yükl.]

FCS

(1)

Bkz. sayfa 45.

M [Makro ayarÕ]

CFG

2 sn

v
v
v

Bkz. sayfa 46.

Bu parametrenin atamasÕnÕn de÷iútirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca basÕlÕ tutulmasÕ gerekir.

(1) [Ayar Kaydetme] (SCS), [Makro ayarÕ] (CFG) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)'ye çeúitli konfigürasyon menülerinden ulaúÕlabilir; ancak
bunlar tüm menüler ve parametreler için geçerlidir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrCI-0CtL-

Alt menü

FUnFLtCOM-

Alt menü

SUP-

Parametreler, sadece hÕz kontrol cihazÕ durduruldu÷unda ve herhangi bir çalÕúma komutu bulunmadÕ÷Õnda de÷iútirilebilir.
øste÷e ba÷lÕ uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinde bu menüye,
pozisyonundaki anahtarla eriúilebilir.
BazÕ fonksiyonlarÕn çok sayÕda parametreleri bulunur. ProgramlamayÕ sadeleútirmek ve sonsuz parametre içinde gezinme zorunlulu÷unu
ortadan kaldÕrmak için bu fonksiyonlar, alt menüler iinde gruplanmÕútÕr.
PSSMenüler gibi alt menüler de kodun ardÕndan gelen tire iúareti ile belirlenir: örne÷in
.
Not: Fonksiyonlar arasÕnda uyumsuzluk olabilir (bkz. uyumsuzluk tablosu, sayfa 21). Bu durumda, konfigüre edilen ilk fonksiyon di÷erlerinin
konfigüre edilmesini önler.
Kod

Ad/AçÕklama

b

rPCrPt
LIn
S
U
CUS

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

[RAMPALAR]
M [Rampa tipi]
v
v
v
v

[Do÷rusal] (LIn)

HÕzlanma ve yavaúlama rampalarÕnÕn úeklini tanÕmlar
[Do÷rusal] (LIn): Do÷rusal
[S rampa] (S): S rampasÕ
[U rampa] (U): U rampasÕ
[Kull. ayarÕ] (CUS): Özelleútirilmiú
S rampalarÕ
f (Hz)

f (Hz)

GV

Yuvarlama katsayÕsÕ sabittir,
t2 = 0,6 x t1
ve t1 = ayar rampasÕ süresidir.

GV

0

t

t2

0

t

t2

t1

t1

U rampalarÕ
f (Hz)

f (Hz)

GV

Yuvarlama katsayÕsÕ sabittir,
t2 = 0,5 x t1
ve t1 = ayar rampasÕ süresidir.

GV

0
t2

t

0
t2

t1

t

t1

Özelleútirilmiú rampalar
f (Hz)

f (Hz)

GV

0
tA1

GV

tA2
ACC ou AC2

62

t

0
tA3

tA4
dEC ou dE2

t

tA1: %0 ve 100 arasÕnda ayarlanabilir (ACC veya AC2'nin)
tA2: 0 ve (%100 - tA1) arasÕnda ayarlanabilir (ACC veya
AC2'nin)
tA3: %0 ve 100 arasÕnda ayarlanabilir (dEC veya dE2'nin)
tA4: 0 ve (%100 - tA3) arasÕnda ayarlanabilir (dEC veya
dE2'nin)
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEF-

Kod

Ad/AçÕklama

b

rPC-

Ayar aralÕ÷Õ

drC-

[RAMPALAR] (devamÕ)

I-0-

M [HÕzl.baúÕ.yuvarlam]

tA1

g

SEt-

Fabrika ayarÕ

0 - 100

10

CtL-

Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayarÕ] (CUS) ise eriúilebilir, sayfa 62.

M [HÕzl.sonu.yuvarlam]

tA2

g

FUn-

0 - (100-tA1)

FLt-

10

COM-

Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayarÕ] (CUS) ise eriúilebilir, sayfa 62.

SUP-

M [Yav.baúÕ.yuvarlam]

tA3

g

0 - 100

10

Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayarÕ] (CUS) ise eriúilebilir, sayfa 62.

M [Yav.sonu.yuvarlama]

tA4

g

0 - (100-tA3)

10

Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayarÕ] (CUS) ise eriúilebilir, sayfa 62.

Inr
0 01
0 1
1

M [Rampa adÕmÕ]
v [0.01] (0.01): Rampa 0,05 sn ve 327,6 sn arasÕnda ayarlanabilir.
v [0.1] (0.1): Rampa 0,1 sn ve 3.276 sn arasÕnda ayarlanabilir.
v [1] (1): Rampa 1 sn ve 32.760 sn arasÕnda ayarlanabilir (1).

0,01 - 0,1 - 1

0,1

Bu parametre [HÕzlanma süresi] (ACC), [Yavaúlama süresi] (dEC), [2.HÕzlanma suresi] (AC2) ve [2.
yavaúlama süresi] (dE2) parametreleri için geçerlidir.
Not: [Rampa adÕmÕ] (Inr) parametresini de÷iútirmek [HÕzlanma süresi] (ACC), [Yavaúlama süresi] (dEC),
[2.HÕzlanma suresi] (AC2) ve [2. yavaúlama süresi] (dE2) parametrelerinin de de÷iútirilmesine neden olur.

M [HÕzlanma süresi]
M [Yavaúlama süresi]

ACC
dEC

(2)

Inr ile uyumlu,
sayfa 63

3 sn
3 sn

0 ile nominal frekans olan [Nom. mot. frekansÕ] (FrS) ([MOTOR KONTROL] (drC-) menüsündeki parametre)
arasÕnda hÕzlanmak/yavaúlamak üzere tanÕmlanmÕútÕr.
[Yavaúlama süresi] (dEC) için de÷erin, durdurulacak yüke göre çok düúük olmadÕ÷Õndan emin olun.
(1) HÕz kontrol cihazÕnda veya uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinde 9.999'dan daha yüksek de÷erler gösterildi÷inde, binler hanesinden sonra
bir nokta eklenir.
Not:
Bu tür gösterim, küsurat olarak iki hanesi olan de÷erler ile 9.999'dan daha yüksek de÷erlerin birbirine karÕútÕrÕlmasÕna neden olabilir.
[Rampa adÕmÕ] (Inr) parametresinin de÷erini kontrol edin.
Örnek:
- [Rampa adÕmÕ] (Inr) = 0.01 ise, 15.65 de÷eri 15,65 sn'lik bir ayara karúÕlÕk gelir.
- [Rampa adÕmÕ] (Inr) = 1 ise, 15.65 de÷eri 15.650 sn'lik bir ayara karúÕlÕk gelir.
(2) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.

g

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrC-

Kod

Ad/AçÕklama

b

rPC-

I-0-

Fabrika ayarÕ

[RAMPALAR] (devamÕ)
M [Rampa anaht.atama]

rPS

CtL-

Ayar aralÕ÷Õ

[HayÕr] (nO)

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v

Bu fonksiyon, kontrol kanalÕndan ba÷ÕmsÕz olarak etkin kalÕr.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

v
v
v
v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

FUnFLtCOMSUP-

[HÕzlanma süresi] (ACC) ve [Yavaúlama süresi] (dEC), lojik giriú veya kontrol word biti 0 durumunda oldu÷unda
etkinleúir.
[2.HÕzlanma süresi] (AC2) ve [2. yavaúlama süresi] (dE2), lojik giriú veya kontrol word biti 1 durumunda
oldu÷unda etkinleúir.

M [Rampa 2 eúi÷i]

Frt

0 - 500 Hz

0 Hz

[Rampa 2 eúi÷i] (Frt) 0 de÷ilse (0 de÷eri etkin olmayan fonksiyona karúÕlÕk gelir) ve çÕkÕú frekansÕ [Rampa 2
eúi÷i] (Frt) de÷erinden büyükse, 2. rampa anahtarlanÕr.
Eúikte rampa anahtarlama, aúa÷Õdaki úekilde LI veya bit üzerinden anahtarlamayla birleútirilebilir:
LI veya bit

Frekans

Rampa

0
0
1
1

<Frt
>Frt
<Frt
>Frt

ACC, dEC
AC2, dE2
AC2, dE2
AC2, dE2

M [2.HÕzlanma suresi]

AC2

(1)

Inr ile uyumlu,
sayfa 63

5

Parametreye, [Rampa 2 eúi÷i] (Frt) > 0 ise, sayfa 64 veya [Rampa anaht.atama] (rPS) atanmÕúsa eriúilebilir,
sayfa 64.

g

M [2. yavaúlama süresi]

dE2

(1)

Inr ile uyumlu,
sayfa 63

5

Parametreye, [Rampa 2 eúi÷i] (Frt) > 0 ise, sayfa 64 veya [Rampa anaht.atama] (rPS) atanmÕúsa eriúilebilir,
sayfa 64.

g

M [Rampa adapt.]

brA

nO
YES

v
v

[Evet] (YES)

Yavaúlama rampasÕ yük ataleti için çok düúük bir de÷ere ayarlanmÕúsa, bu fonksiyon etkinleútirildi÷inde
otomatik olarak yavaúlama rampasÕna adapte olur.
[HayÕr] (nO): Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet] (YES): Fonksiyon etkin. Bu fonksiyon, aúa÷Õdaki koúullara sahip uygulamalar için uygun de÷ildir:
• Bir rampa üzerinde konumlama
• Frenleme direncinin kullanÕmÕ (direnç düzgün úekilde çalÕúmayacaktÕr)
Fren kontrolü [Fren atamasÕ] (bLC) atanmÕúsa [Rampa adapt.] (brA), [HayÕr] (nO) olur, sayfa 85.

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü

Kod
StCStt

rMP
FSt
nSt
dCI
FSt
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

Ad/AçÕklama

b

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

[DURDURMA MODLARI]
M [Duruú tipi]
v
v
v
v

[Rampali dur]
(rMP)

Run (çalÕútÕrma) komutu kayboldu÷unda ve stop komutu verildi÷inde gerçekleúen durdurma modu.
[Rampali dur] (rMP): Rampada
[Hizli duruú] (FSt): HÕzlÕ duruú
[Serbest dur.] (nST): Serbest duruú
[DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruú

M [Hizli duruú]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giriú LI6
v
v
v
v
v

[HayÕr] (nO)

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15
Durdurma, giriúin lojik durumu 0 ve kontrol word'ü biti 1 oldu÷unda etkinleúir. HÕzlÕ durdurma [Rampa bölme
sabiti] (dCF) parametresi üzerinden düúürülen bir rampanÕn durdurmasÕdÕr. Giriú tekrar durum 1’e geri düúer
ve çalÕútÕrma komutu aktif halde kalÕrsa, motor sadece 2 telli kontrol konfigüre edilmiúse tekrar çalÕúÕr [2/3
telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) ve [2 telli tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO), sayfa 47). Di÷er
durumlarda, yeni bir run (çalÕútÕrma) komutu verilmelidir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrC-

Kod

Ad/AçÕklama

b

StC-

I-0-

FUnFLt-

rMP
FSt
nSt
dCI

COMSUP-

FSt
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

Fabrika ayarÕ

[DURDURMA MODLARI](devamÕ)
M [Duruú tipi]

Stt

CtL-

Ayar aralÕ÷Õ

v
v
v
v

[Rampali dur]
(rMP)

Run (çalÕútÕrma) komutu kayboldu÷unda ve stop komutu verildi÷inde gerçekleúen durdurma modu.
[Rampali dur] (rMP): Rampada
[Hizli duruú] (FSt): HÕzlÕ duruú
[Serbest dur.] (nST): Serbest duruú
[DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruú

M [Hizli duruú]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giriú LI6
v
v
v
v
v

[HayÕr] (nO)

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15
Durdurma, giriúin lojik durumu 0 ve kontrol word'ü biti 1 oldu÷unda etkinleúir. HÕzlÕ durdurma [Rampa
bölme sabiti] (dCF) parametresi üzerinden düúürülen bir rampanÕn durdurmasÕdÕr. Giriú tekrar durum 1’e
geri düúer ve çalÕútÕrma komutu aktif halde kalÕrsa, motor sadece 2 telli kontrol konfigüre edilmiúse tekrar
çalÕúÕr [2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) ve [2 telli tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO),
sayfa 47). Di÷er durumlarda, yeni bir run (çalÕútÕrma) komutu verilmelidir.

dCF

g

g
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M [Rampa bölme sabiti]

0 - 10

4

Parametreye [Duruú tipi] (Stt) = [Hizli duruú] (FSt) (sayfa 66) olan ve [Hizli duruú] (FSt), [HayÕr] (nO) (sayfa
66) olmayan durumlarda eriúilebilir.
AzaltÕlan rampanÕn, durdurulacak yüke göre çok düúük olmadÕ÷Õndan emin olun.
0 de÷eri, minimum rampaya karúÕlÕk gelir.

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.

BBV46385 06/2010

efesotomasyon.com

[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEF-

Kod

Ad/AçÕklama

b

StC-

Ayar aralÕ÷Õ

drC-

[DURDURMA MODLARI] (devamÕ)

I-0-

M [DC enjeks. atamasÕ]

dCI

SEt-

Fabrika ayarÕ

[HayÕr] (nO)

CtLFUn-

UYARI

FLt-

TUTMA MOMENTø YOK

COM-

• DC enjeksiyonlu frenleme, sÕfÕr hÕzÕnda tutma momenti sa÷lamaz.
• DC enjeksiyonlu frenleme, güç kaybÕ oldu÷unda veya kontrol cihazÕ bir hata algÕladÕ÷Õnda
çalÕúmaz.
• Gerekti÷inde, moment seviyelerini korumak için ayrÕ bir fren kullanÕn.

SUP-

Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden
olabilir.
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

v
v
v
v
v
v
v

Not1: Bu fonksiyon "Fren kontrol" fonksyonu ile uyumsuzdur (bkz. sayfa 21).
Not2: DC enjeksiyonlu duruú, hÕz kontrol cihazÕ JOG fonksiyonu etkinleútirilerek durduruldu÷unda etkili
de÷ildir.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

v
v
v
v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15
Lojik giriú veya kontrol word biti 1 durumundayken frenleme aktiftir.

M [DC enjeks. de÷eri 1]

IdC

(1)(3)

0 - In (2)

0,7 In (2)

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Motorun aúÕrÕ ÕsÕnma olmadan bu akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
Parametreye, [Duruú tipi] (Stt) = [DC enjeks.] (dCI), sayfa 66, ise veya [DC enjeks. atamasÕ] (dCI), [HayÕr]
(nO), sayfa 67, olarak ayarlanmadÕysa eriúilebilir.
5 saniye sonra, daha yüksek bir de÷ere ayarlandÕysa, enjeksiyon akÕmÕ 0,5 [Motor termal akÕm] (ItH) ile
sÕnÕrlanÕr.

g

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.
(2) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.
(3) Not: Bu ayarlar "otomatik duruú DC enjeksiyonu" fonksiyonu ile iliúkili de÷ildir.

g

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
Kod

Ad/AçÕklama

b

StC-

Fabrika ayarÕ

0,1 - 30 sn

0,5 sn

[DURDURMA MODLARI] (devamÕ)
(1)(3)

M [DCenjeks. zamanÕ2]

tdC

Ayar aralÕ÷Õ

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aúÕrÕ ÕsÕnmasÕna ve hasar görmesine neden
olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçÕnarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

g

Parametreye [Duruú tipi] (Stt) = [DC enjeks.] (dCI) ise eriúilebilir, sayfa 66.

nSt
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

M [Serbest duruú at.]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

[HayÕr] (nO)

Giriúin lojik durumu 0 oldu÷unda duruú etkinleútirilir. Giriú tekrar durum 1’e geri gelir ve run (çalÕútÕrma)
komutu aktif halde kalÕrsa, motor ancak 2 telli kontrol konfigüre edilmise tekrar çalÕúÕr. Di÷er durumlarda,
yeni bir run (çalÕútÕrma) komutu verilmelidir.
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.
(2) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.
(3) Not: Bu ayarlar "otomatik duruú DC enjeksiyonu" fonksiyonu ile iliúkili de÷ildir.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.

BBV46385 06/2010

efesotomasyon.com

[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEF-

Kod

Ad/AçÕklama

b

AdC-

Ayar aralÕ÷Õ

drC-

[OTO. DC ENJEKSøYONU]

I-0-

M [Oto.DC enjeksiyon]

AdC

SEt-

Fabrika ayarÕ

[Evet] (YES)

CtL-

[Sürekli] (Ct) olarak ayarlanÕrsa, bu parametre, çalÕútÕrma komutu olmadÕ÷Õ zaman bile enjeksiyon akÕmÕ üretilmesine
neden olur. Bu fonksiyon, [Otomatik tanÕma] (tUn) = [Src.çlÕúÕyr] (rUn) ile uyumlu de÷ildir. bu parametre herhangi bir
zamanda de÷iútirilebilir.

FUnFLtCOM-

TEHLøKE

SUP-

ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø
[Oto.DC enjeksiyon] (AdC) = [Sürekli] (Ct) oldu÷unda, bir run (çalÕútÕrma) komutu gönderilmemiú olsa bile akÕm
enjeksiyonu yapÕlÕr.
• Bu iúlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir úekilde tehlike yaratmayaca÷Õndan emin olun
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

UYARI
TUTMA MOMENTø YOK
• DC enjeksiyonlu frenleme, sÕfÕr hÕzÕnda tutma momenti sa÷lamaz.
• DC enjeksiyonlu frenleme, güç kaybÕ oldu÷unda veya kontrol cihazÕ bir hata algÕladÕ÷Õnda çalÕúmaz.
• Gerekti÷inde, moment seviyelerini korumak için ayrÕ bir fren kullanÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.
nO
YES
Ct
tdC1

v
v
v

[HayÕr] (nO): Enjeksiyon yok
[Evet] (YES): Ayarlanabilir bir süre için enjeksiyonlu duruú
[Sürekli] (Ct): Sürekli enjeksiyonlu duruú

M [Oto.DC enj. zam. 1]

(1)

0,1 - 30 sn

0,5 sn

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aúÕrÕ ÕsÕnmasÕna ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçÕnarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

g

Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa eriúilebilir, sayfa 69.

SdC1

M [Oto.DC enj. de÷eri 1]

(1)

0 - 1,2 In (2)

0,7 In (2)

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Motorun aúÕrÕ ÕsÕnma olmadan bu akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa eriúilebilir, sayfa 69.
Not: Motorun aúÕrÕ ÕsÕnma olmadan bu akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.

g

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.
(2) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.

g

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrC-

Kod

Ad/AçÕklama

b

AdC-

I-0-

tdC2

CtL-

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

0 - 30 sn

0 sn

[OTO. DC ENJEKSøYONU] (devamÕ)
M [Oto.DC enj. zam. 2]

(1)

FUn-

DøKKAT

FLtCOM-

MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø

SUP-

• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aúÕrÕ ÕsÕnmasÕna ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçÕnarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

g

Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa eriúilebilir, sayfa 69.

SdC2

M [Oto.DC enj. de÷eri 2]

(1)

0 - 1,2 In (2)

0,5 In (2)

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
• Motorun aúÕrÕ ÕsÕnma olmadan bu akÕma dayanÕp dayanamayaca÷ÕnÕ kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

g

Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa eriúilebilir, sayfa 69.

AdC

SdC2

YES

x

Ct

z0

Ct

=0

ÇalÕúma

ÇalÕútÕr komutu

HÕz

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.
(2) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEF-

Kod

Ad/AçÕklama

b

SAI-

Ayar aralÕ÷Õ

SEt-

Fabrika ayarÕ

drC-

[GøRøùLERø TOPLAMA]

I-0-

YalnÕzca [Ref.1 kanal] (Fr1) referansÕna bir veya iki giriúi toplamak için kullanÕlabilir.
Not: "Toplama giriúleri" fonksiyonu di÷er fonksiyonlar ile uyumsuz olabilir (bkz. sayfa 21).
SA2
nO
AI1
AI2
AI3
AIU1

M [Ref.2 topla ]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [AI1] (AI1): Analog giriú AI1
v [AI2] (AI2): Analog giriú AI2
v [AI3] (AI3): Analog giriú AI3
v [AI Sanal 1] (AIV1): Navigasyon tekeri

LCC

v

Ndb
nEt

v
v

SA3
nO
AI1
AI2
AI3
AIU1

v

Ndb
nEt

v
v

FUn-

[AI2] (AI2)

FLtCOMSUP-

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[Kont. Paneli] (LCC): Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali üzerinden referans, [SETTINGS] (SEt-)
menüsünde [HMI Frekans ref.] (LFr) parametresi, sayfa 32.
[Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden referans
[Haber.kartÕ ] (nEt): A÷ üzerinden referans

M Ref.3 topla ]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [AI1] (AI1): Analog giriú AI1
v [AI2] (AI2): Analog giriú AI2
v [AI3] (AI3): Analog giriú AI3
v [AI Sanal 1] (AIV1): Navigasyon tekeri

LCC

CtL-

[HayÕr] (nO)

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[Kont. Paneli] (LCC): Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali üzerinden referans, [SETTINGS] (SEt-)
menüsünde [HMI Frekans ref.] (LFr) parametresi, sayfa 32.
[Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden referans
[Haber.kartÕ ] (nEt): A÷ üzerinden referans

Giriúleri toplama

Not:
AI2, negatif bir sinyalle toplama yoluyla çÕkarma için
kullanÕlabilecek ± 10 V'lik bir giriútir.

Tam blok úemalarÕna bakÕnÕz, sayfa 53 ve 55.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrCI-0-

Önceden ayarlÕ hÕzlar
SÕrasÕyla 1, 2, 3 veya 4 lojik giriúlerini kullanarak 2, 4, 8 veya 16 hÕz önceden ayarlanabilir.

ùu atama sÕrasÕna uyulmalÕdÕr: [2 önayarlÕ hÕz] (PS2), sonra [4 önayarlÕ hÕz] (PS4), sonra [8 önayarlÕ hÕz] (PS8), sonra [16 önayarlÕ hÕz]
(PS16).
FUnCtL-

FLt-

Önceden ayarlanmÕú hÕz giriúleri için birleúim tablosu

COMSUP-

16 hÕz
LI (PS16)

8 hÕz
LI (PS8)

4 hÕz
LI (PS4)

2 hÕz
LI (PS2)

HÕz referansÕ

0

0

0

0

Referans (1)

0

0

0

1

SP2

0

0

1

0

SP3

0

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

(1) Blok úemalarÕna bakÕnÕz, sayfa 53 ve sayfa 55: Referans 1 = (SP1).
Not: Fr1 = LCC ve rPI= nO ise, PI referansÕ (%) = 10 * AI (Hz) / 15
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEF-

Kod
PSS-

Ad/AçÕklama

b

Ayar aralÕ÷Õ

SEt-

Fabrika ayarÕ

drC-

[ÖNAYAR HIZLARI]

I-0-

Not: "Ön ayarlÕ hÕzlar" fonksiyonu di÷er fonksiyonlarla uyumsuz olabilir (bkz. sayfa 21).
PS2

M [2 önayarlÕ hÕz]

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v

Atanan lojik giriú seçildi÷inde fonksiyon etkinleúir.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

v
v
v
v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

PS4

CtL-

[LI3] (LI3)

FLtCOMSUP-

M [4 önayarlÕ hÕz]

[LI4] (LI4)

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v

Atanan lojik giriú seçildi÷inde fonksiyon etkinleúir.
[4 önayarlÕ hÕz] (PS4) atamasÕnÕ yapmadan önce [2 önayarlÕ hÕz] (PS2) atamasÕnÕn yapÕlmÕú oldu÷undan
emin olun.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

v
v
v
v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

PS8

FUn-

M [8 önayarlÕ hÕz]

[HayÕr] (nO)

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v

Atanan lojik giriú seçildi÷inde fonksiyon etkinleúir.
[8 önayarlÕ hÕz] (PS8) atamasÕnÕ yapmadan önce [4 önayarlÕ hÕz] (PS4) atamasÕnÕn yapÕlmÕú oldu÷undan
emin olun.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

v
v
v
v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

73

BBV46385 06/2010

efesotomasyon.com

[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrC-

Kod

Ad/AçÕklama

b

PSS-

I-0-

PS16

CtL-

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

[ÖNAYAR HIZLARI] (devamÕ)
M [16 önayarlÕ hÕz]

[HayÕr] (nO)

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v

Atanan lojik giriú seçildi÷inde fonksiyon etkinleúir.
[16 önayarlÕ hÕz] (PS16) atamasÕnÕ yapmadan önce [8 önayarlÕ hÕz] (PS8) atamasÕnÕn yapÕlmÕú
oldu÷undan emin olun.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

v
v
v
v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

FUnFLtCOMSUP-

SP2

M [Önayar hÕz 2]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

10 Hz

SP3

M [Önayar hÕz 3]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

15 Hz

SP4

M [Önayar hÕz 4]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

20 Hz

SP5

M [Önayar hÕz 5]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

25 Hz

SP6

M [Önayar hÕz 6]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

30 Hz

SP7

M [Önayar hÕz 7]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

35 Hz

SP8

M [Önayar hÕz 8]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

40 Hz

SP9

M [Önayar hÕz 9]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

45 Hz

M [Önayar hÕz 10]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

50 Hz

g
g
g
g
g
g
g
g

SP10

g

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir. Bu parametre kaç tane hÕzÕn konfigüre edildi÷ine ba÷lÕ olacaktÕr.
(2) HatÕrlatÕcÕ: HÕz, [Yüksek hÕz] (HSP) parametresi, sayfa 33 ile sÕnÕrlÕ kalÕr.

g

74

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEF-

Kod

Ad/AçÕklama

b

PSSSP11

g

Ayar aralÕ÷Õ

SEt-

Fabrika ayarÕ

drC-

[ÖNAYAR HIZLARI] (devamÕ)
M [Önayar hÕz 11]

I-0-

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

55 Hz

CtLFUn-

SP12

g

M [Önayar hÕz 12]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

FLt-

60 Hz

COM-

SP13

M [Önayar hÕz 13]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

70 Hz

SP14

M [Önayar hÕz 14]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

80 Hz

SP15

M [Önayar hÕz 15]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

90 Hz

SP16

M [Önayar hÕz 16]

(1)

0,0 - 500,0 Hz (2)

100 Hz

g
g
g
g

SUP-

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir. Bu parametre kaç tane hÕzÕn konfigüre edildi÷ine ba÷lÕ olacaktÕr.
(2) HatÕrlatÕcÕ: HÕz, [Yüksek hÕz] (HSP) parametresi, sayfa 33 ile sÕnÕrlÕ kalÕr.

g

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrC-

Kod

Ad/AçÕklama

b

JOG-

I-0-

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

[JOG]
Not: "Jog çalÕúma" fonksiyonu di÷er fonksiyonlar ile uyumsuz olabilir (bkz. sayfa 21).

CtL-

M [JOG]

JOG

FUnFLt-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

COMSUP-

v
v
v
v
v
v
v

[HayÕr] (nO)

Atanan lojik giriú seçildi÷inde fonksiyon etkinleúir.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6
Örnek: 2 telli kontrol iúlemi ([2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C))
Motor
frekansÕ

Rampa dEC/dE2 Rampa

0,1

sn'ye

Referans
JGF referansÕ

JGF referansÕ
LI (JOG)

u 0,5 sn

øleri

Geri

JGF

g

M [JOG frekansÕ] (1)

0 - 10 Hz

10 Hz

Parametreye, [JOG] (JOG), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa eriúilebilir, sayfa 76.

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.

g

76

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEt-

+/- hÕz

drC-

Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu÷unda eriúilebilir, sayfa 58.
øki tip iúlem mümkündür.

I-0CtL-

1. Tek iúlemli butonlarÕn kullanÕmÕ: øúlemin yönlerine ek olarak iki lojik giriú gerekir.
"+ hÕz" komutuna atanmÕú olan giriú, hÕzÕ artÕrÕr ve "- hÕz" komutuna atanmÕú giriú hÕzÕ düúürür.
Not:
"+ hÕz" ve "- hÕz" komutlarÕ aynÕ anda etkinleúirse, "- hÕz"'a öncelik verilir.

FUnFLtCOM-

2. Çift iúlemli butonlarÕn kullanÕmÕ: YalnÕzca, "+ hÕz"'a atanmÕú bir lojik giriú gerekir.

SUP-

Çift iúlem butonlarÕyla +/- hÕz:
AçÕklama: Yönün de÷iútirilmesi için 1 butona iki kez basÕlÕr. Her iúlem bir konta÷Õ kapatÕr.
BÕrakÕlmÕú
(- hÕz)

1. kez basma
(hÕz korunur)

2. kez basma
(+ hÕz)

øleri butonu

–

a

a ve b

Geri butonu

–

c

c ve d

Kablo ba÷lantÕ örne÷i:
LI1: øleri
LIx: Geri
LIy: + hÕz

ATV312
kontrol terminalleri

Motor frekansÕ

LSP
0
LSP

øleri
2. kez basma
1. kez basma
0
Geri
2. kez basma
1. kez basma
0

Bu tip +/- hÕzÕ 3 telli kontrol ile uyumlu de÷ildir.
Hangi iúlem tipi seçilirse seçilsin maksimum hÕz, [Yüksek hÕz] (HSP) parametresi ile ayarlanÕr, sayfa 33.
Not:
Referans [Ref .2anahtarlama] (rFC), sayfa 59, üzerinden, "+/- hÕz" ile bir referans kanalÕndan di÷er herhangi bir referans kanalÕna
anahtarlanÕrsa, [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) referansÕ (rampadan sonra) aynÕ zamanda kopyalanÕr. Bu, anahtarlama sÕrasÕnda hÕzÕn yanlÕúlÕkla sÕfÕr
olarak ayarlanmasÕnÕ engeller.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrCI-0-

Kod

Ad/AçÕklama

b

UPd-

CtL-

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

[+/- HIZ]
(motorize navigasyon tekeri)
Fonksiyona yalnÕzca [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) ise ve [+/- KP hÕzÕ]
(UPdH) veya [+/- HIZ] (UPdt) (sayfa 58) seçiliyse eriúilebilir.
Not: "+/- hÕz" fonksiyonu birkaç di÷er fonksiyon ile uyumsuzdur (bkz. sayfa 21). YalnÕzca bu fonksiyonlarÕn;
özellikle de fabrika ayarlarÕnÕn parçasÕ olarak atanmÕú olacak toplama giriúlerinin ([Ref.2 topla ] (SA2), [HayÕr]
(nO), sayfa 71, olarak ayarlanÕr) ve ön ayarlÕ hÕzlarÕn ([2 önayarlÕ hÕz] (PS2) ve [4 önayarlÕ hÕz] (PS4), [HayÕr]
(nO), sayfa 73, olarak ayarlanÕr) atamasÕ kaldÕrÕlÕrsa konfigüre edilebilir.

FUnFLtCOMSUP-

M [+ HÕz atamasÕ]

USP

g
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v

g
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v

g
nO
rAN
EEP

78

v
v
v

[HayÕr] (nO)

Parametreye yalnÕzca [+/- HIZ] (UPdt) için eriúilebilir. Atanan lojik giriú seçildi÷inde fonksiyon etkinleúir.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

M [Referans kaydet]

Str

g

Parametreye yalnÕzca [+/- HIZ] (UPdt) için eriúilebilir. Atanan lojik giriú seçildi÷inde fonksiyon etkinleúir.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

M [- HÕz atamasÕ]

dSP

[HayÕr] (nO)

[HayÕr] (nO)

"+/- hÕz" fonksiyonuyla iliúkili olarak bu parametre referansÕ kaydetmek için kullanÕlabilir:
• ÇalÕútÕrma komutu kayboldu÷unda (RAM'a kaydedilir)
• Hat beslemesi veya çalÕútÕrma komutlarÕ kayboldu÷unda (EEPROM'a kaydedilir)
DolayÕsÕyla, hÕz kontrol cihazÕ bir daha yolverildi÷inde hÕz referansÕ, en son kaydedilen referanstÕr.
[HayÕr] (nO): Kaydetme yok
[RAM] (rAM): RAM'e kaydediliyor
[EEprom] (EEP): EEPROM'a kaydediliyor

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEF-

PI regülatörü

SEt-

Blok úemasÕ

drC-

Bu fonksiyon, PI geribildirimine bir analog giriú atanarak etkinleútirilir (ölçüm).

I-0CtL-

Hata
enversiyon

Dahili
referans

Tekrar baúlatma
hata eúi÷i
(uyanma)

FUnFLt-

Rampalar

COMSUP-

Referans A
53 ve
sayfalarÕ

KazanÕmlar

55

Ön ayarlÕ PI
referanslarÕ

Tuú:
Parametre:
Siyah dikdörtgen,
fabrika ayarÕ atamasÕnÕ
temsil eder.

PI
geri
besle

Referans B
53 ve 55 sayfalarÕ
PI geri besleme:
PI geri beslemesi AI1, AI2 veya AI3 analog giriúlerinden birine atanmalÕdÕr.
PI referansÕ:
PI referansÕ öncelik sÕrasÕna göre úu parametrelere atanabilir:
- Lojik giriúler üzerinden önceden ayarlanmÕú referanslar, [Önayar PID ref.2 ] (rP2), [Önayar PID ref.3 ] (rP3) ve [Önayar PID ref.
4] (rP4), sayfa 82
- Dahili referans [Dahili PID ref.] (rPI), sayfa 83
- Referans [Ref.1 kanal] (Fr1), sayfa 58
PI referanslarÕ için birleúim tablosu
LI (Pr4)

LI (Pr2)

0
0
1
1

0
1
0
1

Pr2 = nO

Referans
rPI veya Fr1
rPI veya Fr1
rP2
rP3
rP4

Parametrelere [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir:
• [Dahili PID ref.] (rPI), sayfa 32
• [Önayar PID ref.2 ] (rP2), [Önayar PID ref.3 ] (rP3) ve [Önayar PID ref. 4] (rP4), sayfa 36
• [PID oransal kazanç ] (rPG), sayfa 36
• [PID integral kazanç] (rIG), sayfa 36
• [PID grbsl skala fakt.] (FbS), sayfa 36:
ReferansÕ PI geri beslemesinin (sensör de÷eri) de÷iúim aralÕ÷Õna göre ölçeklendirmek için [PID grbsl skala fakt.] (FbS) parametresi
kullanÕlabilir.
Örnek: BasÕncÕ regüle etme
PI referansÕ (iúlem) 0-5 bar (%0-100)
BasÕnç sensörünün de÷eri 0-10 bar
[PID grbsl skala fakt.] (FbS) = maks. sensör ölçe÷i/maks. iúlem
[PID grbsl skala fakt.] (FbS) = 10/5= 2
• [PID uyanma eúi÷i] (rSL), sayfa 38:
Geçildi÷inde PI regülatörünün, maksimum zaman eúi÷inin düúük hÕzda aúÕlmasÕ nedeniyle bir duruútan sonra tekrar etkinleútirilece÷i
(uyanma) PI hata eúi÷ini ayarlamak için kullanÕlÕr [Düú.hÕz zam.aúÕm] (tLS)
• [PID grbsl etki yönü ] (PIC), sayfa 36: E÷er [PID grbsl etki yönü ] (PIC) = [HayÕr] (nO) ise motor hÕzÕ, hata pozitifken artacaktÕr (örnek:
kompresörle basÕnç kontrolü). E÷er [PID grbsl etki yönü ] (PIC) = [Evet] (YES) ise motor hÕzÕ, hata pozitifken azalacaktÕr. (örnek:
so÷utma fanÕ kullanarak sÕcaklÕk kontrolü).
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEt-

PI ile "Manuel - Otomatik" iúlemi

drC-

Bu fonksiyon PI regülatörünü ve [Ref.2anahtarlama ] (rFC) referans anahtarlamasÕnÕ birleútirir, sayfa 59. HÕz referansÕ, lojik giriúin durumuna
ba÷lÕ olarak [Ref.2 kanal] (Fr2) de÷eri veya PI fonksiyonu tarafÕndan sa÷lanÕr.

I-0CtL-

PI regülatörünün ayarlanmasÕ

1. PI modunda konfigürasyon
Bkz. 79. sayfadaki blok úemasÕ.
FLt2. Fabrika ayarlarÕ modunda bir test gerçekleútirin (ço÷u durumda bu yeterli olacaktÕr).
COMHÕz kontrol cihazÕnÕ optimum hale getirmek için [PID oransal kazanç ] (rPG) veya [PID integral kazanç] (rIG) de÷erlerini kademeli ve
ba÷ÕmsÕz olarak ayarlayÕn ve referansla iliúkisi içinde PI geribildirimi üzerindeki etkisini izleyin.
SUP- 3. Fabrika ayarlarÕ kararlÕ de÷ilse veya referans hatalÕysa:
Manuel modda bir hÕz referansÕyla (PI regülatörü olmadan) ve sistemin hÕz aralÕ÷Õnda hÕz kontrol cihazÕ yüklüyken bir test gerçekleútirin:
- Sabit durumda hÕz sabit ve referansa uygun olmalÕdÕr ve PI geribildirim sinyali sabit olmalÕdÕr.
- Geçici durumda hÕz, rampayÕ izlemeli ve hÕzlÕ bir úekilde sabitlenmelidir ve PI geribildirimi hÕzÕ izlemelidir.
Aksi durumda hÕz kontrol cihazÕ ve/veya sensör sinyali ve kablo ba÷lantÕsÕ ayarlarÕna baúvurun.
FUn-

PI moduna geçin.
[Rampa adapt.] (brA)'yÕ hayÕr olarak ayarlayÕn (rampanÕn otomatik uyarlanmasÕ yok).
[HÕzlanma süresi] (ACC) ve [Yavaúlama süresi] (dEC) hÕz rampalarÕnÕ, mekanik aksamÕn bir [AùIRI FRENLEME] (ObF) hatasÕ tetiklemeden
izin verdi÷i minimum seviyeye ayarlayÕn.
Dahili kazanÕmÕ [PID integral kazanç] (rIG) minimum seviye olarak ayarlayÕn.
PI geribildirimini ve referansÕ takip edin.
HÕz kontrol cihazÕnÕ tekrar tekrar açÕp kapatÕn veya yükü veya referansÕ birkaç kez de÷iútirin.
Geçici fazlarda yanÕt süresi ve kararlÕlÕk arasÕndaki iyi bir denge sa÷lamak için oransal kazanÕmÕ [PID oransal kazanç ] (rPG) ayarlayÕn
(sabitlemeden önce hafifçe de÷eri aúsÕn ve 1 - 2 salÕnÕm gerçekleútirsin).
ReferansÕn, sabit durumdaki önceden ayarlanmÕú de÷erden farklÕlaúmasÕ durumunda dahili kazanÕmÕ [PID integral kazanç] (rIG) kademeli
olarak düúürün, kararsÕzlÕk durumunda oransal kazanÕmÕ [PID oransal kazanç ] (rPG) düúürün (pompa uygulamalarÕ) ve yanÕt süresi ve
statik do÷ruluk arasÕnda bir denge bulun (bkz. úema).
Tüm referans aralÕ÷Õnda üretim testleri gerçekleútirin.
Sabitlenme süresi
De÷eri
regüle et

rPG yüksek
Referans

De÷er aúÕmÕ

Statik hatasÕ

OrantÕsal
kazanÕm
rPG düúük
Yükseliú süresi
Zaman

rIG yüksek

Referans
øntegral
kazanÕm
rIG düúük

Referans

Zaman

rPG ve rIG do÷ru

Zaman
SalÕnÕm frekansÕ sistem dinami÷ine göre de÷iúir.
Parametre
[PID oransal kazanç ]
(rPG)

Yükseliú süresi

De÷er aúÕmÕ

Sabitlenme
süresi

Statik hatasÕ

=

[PID integral kazanç]
(rIG)
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEF-

Kod

Ad/AçÕklama

b

PI-

Ayar aralÕ÷Õ

SEt-

Fabrika ayarÕ

drC-

[PI regülator]

I-0-

Not: "PI regülatörü" fonksiyonu birkaç fonksiyon ile uyumsuzdur (bkz. sayfa 21).
YalnÕzca bu fonksiyonlarÕn; özellikle de fabrika ayarlarÕnÕn parçasÕ olarak atanmÕú olacak toplama giriúlerinin
([Ref.2 topla ] (SA2), [HayÕr] (nO), sayfa 71 olarak ayarlanÕr) ve ön ayarlÕ hÕzlarÕn ([2 önayarlÕ hÕz] (PS2) ve [4
önayarlÕ hÕz] (PS4), [HayÕr] (nO), sayfa 73 olarak ayarlanÕr) atamasÕ kaldÕrÕlÕrsa konfigüre edilebilir.
PIF
nO
AI1
AI2
AI3

M [PID grbsl. atamasÕ]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [AI1] (AI1): Analog giriú AI1
v [AI2] (AI2): Analog giriú AI2
v [AI3] (AI3): Analog giriú AI3
M [PID oransal kazanç]

rPG

CtLFUnFLt-

[HayÕr] (nO)

COMSUP-

(1)

0,01 - 100

1

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.
PI geri besleme hÕzla de÷iúirken dinamik performans sa÷lar.

g

M [PID integral kazanç]

rIG

(1)

0,01 - 100

1

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.
PI geri besleme yavaú de÷iúirken statik bir hassaslÕk sa÷lar.

g

M [PID grbsl skala fakt.]

FbS

(1)

0,1 - 100

1

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.
Prosesi uyarlamak içindir.

g

M [PID grbsl etki yönü]

PIC

g

[HayÕr] (nO)

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.

nO
YES

v
v

[HayÕr] (nO): Normal
[Evet] (YES): Geri

M [2 önayar PID ref.]

Pr2

g

[HayÕr] (nO)

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.
Atanan lojik giriú seçildi÷inde fonksiyon etkinleúir.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

v
v
v
v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.

g

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrC-

Kod

Ad/AçÕklama

b

PI-

I-0CtL-

Pr4

FUn-

g

M [4 önayar PID ref.]

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

SUP-

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

Fabrika ayarÕ

[PI regülator] (devamÕ)
[HayÕr] (nO)

v
v
v
v
v
v
v

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.
Atanan lojik giriú seçildi÷inde fonksiyon etkinleúir.
[4 önayar PID ref.] (Pr4) atamasÕnÕ yapmadan önce [2 önayar PID ref.] (Pr2), sayfa 81, atamasÕnÕn yapÕlmÕú
oldu÷undan emin olun.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

v
v
v
v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

FLtCOM-

Ayar aralÕ÷Õ

rP2

M [Önayar PID ref.2]

g

Bkz. sayfa 36.

rP3

M [Önayar PID ref.3]

g

Bkz. sayfa 36.

rP4

M [Önayar PID ref.4]

g

Bkz. sayfa 36.

(1)

%0 - 100

%30

(1)

%0 - 100

%60

(1)

%0 - 100

%90

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.

g

82

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü

Kod

Ad/AçÕklama

b

PI-

Fabrika ayarÕ

%0 - 100

%0

[PI regülator] (devamÕ)
M [PID uyanma eúi÷i]

rSL

Ayar aralÕ÷Õ

(1)

TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
• østenmeyen yeniden yolvermelerin herhangi bir tehlike oluúturmayaca÷Õndan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.
"PI" ve "Düúük hÕzda çalÕúma süresi" [Düú.hÕz zam.aúÕm] (tLS), sayfa 38, aynÕ zamanda konfigüre
edilmiúse, PI regülatörü [Düúük hÕz] (LSP) de÷erinden daha düúük bir hÕz ayarlama giriúiminde bulunabilir.
Bu da, yolverme, [Düúük hÕz] (LSP) çalÕúma ve ardÕndan durma gibi tatmin edici olmayan çalÕúmaya neden
olur.
Uzun süreli
[Düúük hÕz] (LSP)’de duruúun ardÕndan tekrar yolvermek amacÕyla bir minimum PI hata eúik de÷eri
ayarlamak için rSL (tekrar yolverme hata eúi÷i) parametresi kullanÕlabilir.
[Düú.hÕz zam.aúÕm] (tLS) = 0 ise fonksiyon devre dÕúÕ kalÕr.

g

M [Dahili PID ref.seçimi ]

PII

g
nO
YES

v
v

[HayÕr] (nO): PI regülatörü için referans, [+/- KP hÕzÕ] (UPdH) ve [+/- HIZ] (UPdt) hariç [Ref.1 kanal] (Fr1)
de÷eridir (+/- hÕz PI regülatörü için referans olarak kullanÕlamaz).
[Evet] (YES): PI regülatörünün referansÕ [Dahili PID ref.] (rPI) parametresi ile dahili olarak sa÷lanÕr.

M [Dahili PID ref.]

rPI

[HayÕr] (nO)

(1)

%0 - 100

%0

Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.

g

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.

g

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.

83

BBV46385 06/2010

efesotomasyon.com

[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrCI-0CtLFUn-

Fren kontrol
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) (sayfa 53) oldu÷unda eriúilebilir.
R2 rölesine veya AOC lojik çÕkÕúÕna atanabilecek olan bu fonksiyon hÕz kontrol cihazÕnÕn elektromanyetik bir freni yönetmesini sa÷lar.

ølke
SÕçramayÕ önlemek için, fren bÕrakmayÕ baúlatma sÕrasÕndaki moment artÕúÕ ve sÕfÕr hÕzda fren kavramasÕ ile senkronize edin.

FLtCOM-

Fren düzeni

SUP-

Motor hÕzÕ

HÕz referansÕ

R2 rölesi veya AOC lojik
çÕkÕúÕ

Uygulama fonksiyonlarÕ
[UYGULAMA
SEÇøMø]
(FUn-)
menüsünden eriúilebilecek ayarlar:
• Fren bÕrakma frekansÕ [Fren
bÕrakma frek.] (brL)
• Fren bÕrakma akÕmÕ
[Fren.bÕrak.akÕmÕ] (Ibr)
• Fren bÕrakma zaman
gecikmesi [Fren bÕrak. süresi]
(brt)
• Fren tutma frekansÕ [Fren
tutma frek.] (bEn)
• Fren tutma zaman gecikmesi
[Fren tutma süresi] (bEt)
• Fren bÕrakma darbesi [Fren
darbesi] (bIP)

Motor akÕmÕ

Motor frekansÕ
HÕz referansÕ

LI ileri veya geri

Fren durumu

Geçmiú

BÕrakÕlmÕú

Geçmiú

Tavsiye edilen fren kontrol ayarlarÕ:
1. [Fren bÕrakma frek.] (brL), sayfa 85:
- Yatay hareket: 0'a ayarlayÕn.
- Dikey hareket: Hz olarak nominal motor kaymasÕna eúit bir frekansa ayarlayÕn.
2. [Fren.bÕrak.akÕmÕ] (Ibr), sayfa 85:
- Yatay hareket: 0'a ayarlayÕn.
- Dikey hareket: Motorun nominal akÕmÕnÕ önayara getirin, sonra çalÕútÕrmada sÕçramayÕ önlemek için, fren bÕrakÕldÕ÷Õnda
maksimum yükün tutuldu÷undan emin olarak ayar yapÕn.
3. [Fren bÕrak. süresi] (brt), sayfa 85:
Fren türüne göre ayarlayÕn. Mekanik frenin bÕrakÕlmasÕ için gereken süre.
4. [Fren tutma frek.] (bEn), sayfa 85:
- Yatay hareket: 0'a ayarlayÕn.
- Dikey hareket: Hz olarak nominal motor kaymasÕna eúit bir frekansa ayarlayÕn. Not: Maks. [Fren tutma frek.] (bEn) = [Düúük hÕz]
(LSP); bu [Düúük hÕz] (LSP) için önceden uygun bir de÷er ayarlanmasÕ gerekti÷i anlamÕna gelir.
5. [Fren tutma süresi] (bEt), sayfa 85:
Fren türüne göre ayarlayÕn. Mekanik frenin tutmasÕ için gereken süre.
6. [Fren darbesi] (bIP), sayfa 85:
- Yatay hareket: [HayÕr] (nO) de÷erine ayarlayÕn.
- Dikey hareket: [Evet] (YES) de÷erine ayarlayÕn ve "ileri yön çalÕúma" kontrolünün motor moment yönünün yükün yukarÕ yönüne
karúÕlÕk geldi÷inden emin olun. Gerekirse iki motor fazÕnÕ ters çevirin. Bu parametre, fren bÕrakÕlÕrken yükü korumak için komut
verilen iúlemin yönünden ba÷ÕmsÕz olarak yukarÕ do÷ru bir yönde motor momenti üretir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEF-

Kod

Ad/AçÕklama

b

bLC-

Ayar aralÕ÷Õ

SEt-

Fabrika ayarÕ

drC-

[FREN LOJøK KONTROLÜ]

I-0-

Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu÷unda eriúilebilir, sayfa
58.
Not: Bu fonksiyon baúka fonksiyonlarla uyumsuz olabilir (bkz. sayfa 21).
bLC
nO
r2
dO

M [Fren atamasÕ]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [R2] (r2): Röle R2
v [DO] (dO): Lojik çÕkÕú AOC

CtLFUn-

[HayÕr] (nO)

FLtCOMSUP-

[Fren atamasÕ] (bLC) atanÕrsa, [Dön.yükü yakalama] (FLr) parametresi (sayfa 93) ve [Rampa adapt.] (brA)
parametresi (sayfa 64) [HayÕr] (nO) de÷erine ve [ÇÕkÕú faz kaybÕ] (OPL) parametresi (sayfa 94) [Evet] (YES)
de÷erine zorlanÕr.
[Fren atamasÕ] (bLC) parametresi [ÇÕkÕú faz kaybÕ] (OPL) = [ÇÕkÕú kes] (OAC) (sayfa 94) ise [HayÕr] (nO)
de÷erine zorlanÕr.

M [Fren bÕrakma frek.]

brL

g

0,0 - 10,0 Hz

HÕz kontrol
cihazÕ de÷erine
göre

0 - 1,36 In (1)

HÕz kontrol
cihazÕ de÷erine
göre

0 - 5 sn

0,5 sn

0 - HSP
(sayfa 33)

0 LSP

Fren bÕrakma frekansÕ.

M [Fren.bÕrak.akÕmÕ]

Ibr

g

YukarÕ veya ileri do÷ru hareket için fren bÕrakma akÕmÕ eúi÷i.

M [Fren bÕrak. süresi]

brt

g

Fren bÕrakma zaman gecikmesi.

M [Düúük hÕz]

LSP

Minimum referansta motor frekansÕ .
Bu parametre ayrÕca [AYARLAR] (SEt-) menüsünden (sayfa 33) de÷iútirilebilir.

g

M [Fren tutma frek.]

bEn

nO - 0 - LSP

nO

g
nO
0
LSP

v
v

AyarlanmadÕ
Hz cinsinden ayar aralÕ÷Õ
[Fren atamasÕ] (bLC) de÷eri atanÕr ve [Fren tutma frek.] (bEn) parametresi [HayÕr] (nO) olarak ayarlÕ kalÕr;
hÕz kontrol cihazÕ ilk çalÕútÕrma komutunda [FREN KONTROL HATASI] (bLF) modunu kilitler.

M [Fren tutma süresi]

bEt

g

0 - 5 sn

0,5 sn

Fren tutma süresi (fren yanÕt süresi).

bIP
nO
YES

g

[HayÕr] (nO)
M [Fren darbesi]
v [HayÕr] (nO): Fren bÕrakÕlÕrken, motor moment yönü komut verilen dönüú yönüne karúÕlÕk gelir.
v [Evet] (YES): Fren bÕrakÕlÕrken, komut verilen dönüú yönü ne olursa olsun, motor moment yönü düzdür.
Not: "øleri yön çalÕúma" kontrol için motor moment yönünün, yükün yukarÕ yönüne karúÕlÕk geldi÷inden emin
olun. Gerekirse iki motor fazÕnÕ ters çevirin.

(1) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.

g

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrCI-0-

Kod

Ad/AçÕklama

b

LC2-

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

[AKIM SINIRLAMA 2]
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu÷unda eriúilebilir, sayfa
58.

CtLFUn-

M [Akim siniri2]

LC2

FLtCOMSUP-

[HayÕr] (nO)

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v

Atanan lojik giriú seçildi÷inde fonksiyon etkinleúir.
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

v
v
v
v
v

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15
Lojik giriú veya kontrol word biti 0 durumunda [AkÕm sÕnÕrÕ] (CLI) etkinleúir ([AYARLAR]
(SEt-) menüsü, sayfa 38).
Lojik giriú veya kontrol word biti 1 durumunda [2. akÕm sÕnÕrÕ ] (CL2) etkinleúir.

CL2

g

M [2. akÕm sÕnÕrÕ]

(1)

0,25 - 1,5 In (2)

1,5 In (2)

Bkz. sayfa 38.

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.
(2) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.

g

86

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEF-

Kod

Ad/AçÕklama

b

CHP-

Ayar aralÕ÷Õ

SEt-

Fabrika ayarÕ

drC-

[MOTOR DEGISTIRME]
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu÷unda eriúilebilir, sayfa
58.

CHP
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

M [Motor de÷iútirme]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giriú LI6
v
v
v
v
v

FLtCOMSUP-

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

Not:
• Bu fonksiyon kullanÕlÕrsa, otomatik tanÕma fonksiyonu (sayfa 43) motor 2'de aktif de÷ildir.
• Parametrelerdeki de÷iúiklikler ancak hÕz kontrol cihazÕ kilitliyken dikkate alÕnÕr.

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
Motor anahtarlama fonksiyonu motor termik korumayÕ devre dÕúÕ bÕrakÕr.
Motor geçiú yaparken harici aúÕrÕ yük korumasÕ gerekir.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

M [Nom. mot.2 gerilim i ]

HÕz kontrol cihazÕ
de÷erine göre

HÕz kontrol cihazÕ
de÷erine göre

10 - 500 Hz

50 Hz

ATV312pppM2: 100 - 240 V
ATV312pppM3: 100 - 240 V
ATV312pppN4: 100 - 500 V
ATV312pppS6: 100 - 600 V

g
FrS2

M [Nom. mot.2 frek. ]
Not:
[Nom. motor gerilimi] (UnS) (volt
cinsinden)

g

g

CtLFUn-

[HayÕr] (nO)

LI veya bit = 0: Motor 1
LI veya bit = 1: Motor 2

UnS2

I-0-

oranÕ aúa÷Õdaki de÷erleri kesinlikle aúmamalÕdÕr:

ATV312pppM2: 7 maks.
ATV312pppM3: 7 maks.
ATV312pppN4: 14 maks.
ATV312pppS6: 17 maks.
Fabrika ayarÕ 50 Hz'dir veya [Standart mot. frek. ] (bFr) 60 Hz olarak ayarlanmÕúsa ön ayar 60 Hz'dir.

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrC-

Kod

Ad/AçÕklama

b

CHP-

I-0CtL-

nCr2

FUn-

g

FLt-

0,25 - 1,5 In (2)

HÕz kontrol cihazÕ
de÷erine göre

0 - 32.760 dev/
dak

HÕz kontrol cihazÕ
de÷erine göre

De÷erler plakasÕnda belirtilen nominal motor 2 akÕmÕ.

M [Nom. mot. 2 hÕzÕ]

SUP-

0 – 9.999 dev/dak ise, 10,00 – 32,76 kdev/dak
Etiket plakasÕnda, nominal devir yerine HZ cinsi veya % olarak senkron devir ve kayma verilmiúse, nominal
devri aúa÷Õdaki úekilde hesaplayÕn.
100 - yüzde cinsinden
• Nominal hÕz = x senkronize hÕzÕ
kayma
veya
50 - Hz cinsinden
• Nominal hÕz = x senkronize hÕzÕ
(50 Hz motorlar)
kayma
veya
60 - Hz cinsinden
• Nominal hÕz = x senkronize hÕzÕ
(60 Hz motorlar)
kayma

g

M [Motor 2 Cos fi]

COS2

g

0,5 - 1

HÕz kontrol cihazÕ
de÷erine göre

Cos Phi de÷eri motor 2'nin de÷er plakasÕnda verilmiútir.

UFt2
L
P
n
nLd

g

Fabrika ayarÕ

[MOTOR DEGISTIRME] (devamÕ)
M [Nom. mot . 2 akÕmÕmot]

nSP2

COM-

Ayar aralÕ÷Õ

[SVC] (n)
M [Ger./Frk. mot2 seçili]
v [SabitMomnt ] (L): Paralel ba÷lÕ motorlar veya özel motorlar için sabit moment
v [DgisknMom .] (P): Pompa ve fan uygulamalarÕ için de÷iúken moment
v [SVC] (n): Sabit momentli uygulamalar için sensörsüz akÕ vektör kontrolü
v [EnrjiTasarrf] (nLd): Yüksek dinamik gerektirmeyen de÷iúken moment uygulamalarÕ için enerji tasarrufu
(yüksüz durumda P oranÕ ve yüklü durumda n oranÕ ile aynÕ úekilde hareket eder)
Gerilim
UnS

L
n
P
FrS

UFr2

g
FLG2

g
StA2

g
SLP2

g

M [IR kompanzasyon 2]

Frekans
(1)

%0 - 100

%20

(1)

1 - %100

%20

(1)

1 - %100

%20

(1)

%0 - 150

%100

Bkz. sayfa 39.

M [Frek.dongkazanc2]
Bkz. sayfa 39.

M [Frek. çvrm. stbilite2]
Bkz. sayfa 39.

M [Kayma kompan. 2]
Bkz. sayfa 39.

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriúilebilir.
(2) In, Kurulum KÕlavuzunda ve kontrol cihazÕ etiket plakasÕnda belirtilen nominal kontrol cihazÕ akÕmÕna eúittir.

g

88

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEt-

Nihayet úalterlerinin yönetimi

drC-

Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu÷unda eriúilebilir, sayfa 58.
Bu fonksiyon, bir veya iki adet nihayet úalterinin (yön de÷iútiren veya de÷iútirmeyen) çalÕúmasÕnÕ yönetmek için kullanÕlabilir.
- Bir veya iki lojik giriúin atanmasÕ (ileri nihayet úalteri, geri nihayet úalteri)
- Duruú tipinin seçimi (rampada, hÕzlÕ veya serbest)
Durma sonrasÕnda motorun yalnÕzca ters yönde yeniden baúlamasÕna izin verilir.
- Duruú, giriú 0 durumunda oldu÷unda gerçekleúir. øúlemin yönüne durum 1'de izin verilir.

I-0CtLFUnFLtCOM-

Bir nihayet úalteriyle durmadan sonra tekrar baúlatma
• Aksi yönde bir çalÕútÕrma komutu gönderin (kontrol bir terminal üzerinden oldu÷unda, [2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) ve [2 telli SUPtip] (tCt) = [Degisiklik] (trn) ise, önce tüm çalÕútÕrma komutlarÕnÕ kaldÕrÕn).
veya
• Referans iúaretini tersine çevirin, tüm çalÕútÕrma komutlarÕnÕ kaldÕrÕn, sonra bir nihayet úalterinin durdurmasÕndan önceki yönde bir
çalÕútÕrma komutu gönderin.
Kod

Ad/AçÕklama

b

LSt-

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

[NøHAYET ùALTERLERø]
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu÷unda eriúilebilir, sayfa
58.
Not: Bu fonksiyon "PI regülatörü" fonksiyonu ile uyumsuzdur (bkz. sayfa 21).

LAF
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
LAr

M [øleri yön dur. últeri]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

[HayÕr] (nO)

M [Geri yön dur. úalteri]

[HayÕr] (nO)

g
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

v
v
v
v
v
v
v

M [Duruú Tipi]

LAS

g

[Serbest dur.]
(nSt)

Parametreye [øleri yön dur. últeri] (LAF), sayfa 89 veya [Geri yön dur. úalteri] (LAr), sayfa 89, atanmÕúsa
eriúilebilir.

rMP
FSt
nSt

g

[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

v
v
v

[Rampali dur] (rMP): Rampada
[Hizli duruú] (FSt): HÕzlÕ duruú
[Serbest dur.] (nSt): Serbest duruú

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsü
rEFSEtdrC-

Kod

I-0-

Ad/AçÕklama

ArE

M [Seçim ATV31 konf.]

CtL-

FLtCOM-

nO
31E
31A

Fabrika ayarÕ
[HayÕr] (nO)

Bir haberleúme seçene÷i varsa, bu parametre görünmez. YalnÕzca bir yükleme aracÕ veya bir ATV31 uzak
terminali üzerinden bir konfigürasyon aktarmak için kullanÕlÕr.
[Seçim ATV31 konf.] (ArE) bir ATV31 ve ATV312 arasÕndaki bir aktarÕm sÕrasÕnda ATV31 (ATV31 veya
ATV31ppppppA) tipini belirtmek için kullanÕlabilir. Uyumlu yükleme araçlarÕ hakkÕnda daha fazla ayrÕntÕ
için bkz. 105 Bir ATV31 ve bir ATV312 arasÕnda konfigürasyon aktarÕmÕ.
Not: AktarÕm, opsiyonel bir haberleúme kartÕ ile bir ATV31'den bir ATV312'ye yapÕlamaz

FUn-

SUP-

Ayar aralÕ÷Õ

v

[HayÕr] (nO): øki ATV312 arasÕnda aktarÕm
Not1: PowerSuite yalnÕzca standart giriú/çÕkÕú kontrol kartÕ kullanan ATV312 ile uyumludur.
Not2: 2 hÕz kontrol cihazÕ arasÕnda aktarÕm, yalnÕzca bu hÕz kontrol cihazlarÕ aynÕ haberleúme kartÕna
sahipse mümkündür.

v

[ATV31 std] (31E): ATV31'den ATV312'ye aktarÕm. Avrupa'da satÕlan bir ATV31'den bir konfigürasyon
indirmek için ARE = 31E olarak ayarlayÕn.
[ATV31...A] (31A): ATV31ppppppA'dan ATV312'ye aktarÕm. Asya'da satÕlan bir ATV31'den bir
konfigürasyon indirmek için ARE = 31A olarak ayarlayÕn.

v

Bir konfigürasyonu aktarma prosedürü:
• [Seçim ATV31 konf.] (ArE) parametresini gerekli de÷ere ayarlayÕn.
• Konfigürasyon aktarÕmÕnÕ gerçekleútirin.
• AktarÕm tamamlandÕ÷Õnda, hÕz kontrol cihazÕnÕ kapatÕn.
• Konfigürasyonu baúlatmak için hÕz kontrol cihazÕnÕ tekrar açÕn.
• Parametre fabrika ayarÕna döner.
SCS
2 sn
CFG
2 sn
FCS
2 sn

M [Ayar Kaydetme]

(1)

[HayÕr] (nO)

(1)

[Fabrika Ayr.]
(Std)

(1)

[HayÕr] (nO)

Bkz. sayfa 45.

M [Makro ayarÕ]
Bkz. sayfa 45.

M [Konf. Yeniden Yükl.]
Bkz. sayfa 46.

(1) [Ayar Kaydetme] (SCS), [Makro ayarÕ] (CFG) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)'ye çeúitli konfigürasyon menülerinden ulaúÕlabilir; ancak
bunlar tüm menüler ve parametreler için geçerlidir.

2 sn
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[HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsü
rEFSEtdrC-

Otomatik yeniden yolverme

I-0CtLFUnFLtCOM-

ÇalÕúma süresinin sÕfÕrlanmasÕ

SUP-

Parametreler, sadece hÕz kontrol cihazÕ durduruldu÷unda ve herhangi bir çalÕúma komutu bulunmadÕ÷Õnda de÷iútirilebilir.
øste÷e ba÷lÕ uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinde bu menüye,
pozisyonundaki anahtarla eriúilebilir.
Kod
Atr

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

M [Otomatik baúlama]

Fabrika ayarÕ
[HayÕr] (nO)

TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
• Otomatik yeniden yolverme yalnÕzca, personel veya ekipman için herhangi bir tehlike oluúturmayan makinelerde
veya tesisatlarda kullanÕlabilir.
• Otomatik yeniden yolverme etkinleútirilmiúse, R1 yalnÕzca, yeniden yolverme iúlemi için zaman aúÕmÕ süresi
doldu÷unda algÕlanan bir hata oldu÷unu gösterir.
• Ekipman, yerel ve bölgesel güvenlik yönetmeliklerine uygun kullanÕlmalÕdÕr.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

nO
YES

v
v

Motorun otomatik tekrar baúlama fonksiyonu yalnÕzca 2 telli kontrolde ([2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C)
ve [2 telli tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO)) aktif olacaktÕr.
[HayÕr] (nO): Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet] (YES): Hata giderildiyse ve di÷er çalÕútÕrma koúullarÕ tekrar baúlatmaya izin veriyorsa otomatik olarak
tekrar baúlat. Tekrar baúlatma, birbirlerinden giderek artan bekleme süreleriyle ayrÕlan bir dizi otomatik
denemeyle gerçekleútirilir: 1 sn, 5 sn, 10 sn, sonra ardÕndan gerçekleúecekler için 1 dk.
Konfigüre edilebilir [Maks.ot. baú. süresi ] (tAr) süresi geçtikten sonra yeniden yolverme gerçekleúmemiúse,
prosedür iptal edilir ve hÕz kontrol cihazÕ kapatÕlÕp açÕlana kadar kilitli kalÕr.
Bu fonksiyon aúa÷Õdaki koúullarda mümkündür:
[HABERLEùME HATASI] (CnF): Haberleúme, kartta bir hata algÕladÕ
[CANopen haber.] (COF): CANopen haberleúmesi algÕlanan hatasÕ
[Harici Hata] (EPF): Harici hata
[4-20mA] (LFF): 4-20 mA kayÕp
[DC bara.aú. ger.] (ObF): DC barasÕ aúÕrÕ gerilim
[Sür. aúÕrÕ ÕsÕn.] (OHF): Kontrol cihazÕ aúÕrÕ ÕsÕnmasÕ
[Motor aúÕrÕ yük] (OLF): Motor aúÕrÕ yükü
[Mot. fzKayp ] (OPF): Motor faz kaybÕ
[ùebekeAúÕrÕ ger.] (OSF): Besleme aúÕrÕ gerilim
[Giriú faz kaybÕ] (PHF): Besleme faz kaybÕ
[MODBUS HATASI] (SLF): Modbus haberleúme
Bu fonksiyon etkinse, R1 rölesi etkin kalÕr. HÕz referansÕ ve çalÕúma yönü korunmalÕdÕr.
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[HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

tAr

AçÕklama

M [Maks.ot. baú. süresi ]

I-0-

g

CtL-

5
10
30
1
2
3
Ct

FUnFLtCOMSUP-

rSF
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

g

92

Ayar aralÕ÷Õ

v
v
v
v
v
v
v

Fabrika ayarÕ
[5 dak] (5)

Parametre sadece, [Otomatik baúlama] (Atr) = [Evet] (YES) ise görünür.
AlgÕlanan tekrarlanan bir hata durumunda art arda tekrar baúlatmalarÕn sayÕsÕnÕ sÕnÕrlamak için kullanÕlabilir.
[5 dak] (5): 5 dakika
[10 dak] (10): 10 dakika
[30 dak] (30): 30 dakika
[1 saat] (1h): 1 saat
[2 saat] (2h): 2 saat
[3 saat] (3h): 3 saat
[SÕnÕrsÕz] (Ct): SÕnÕrsÕz ([MOTOR FAZ KAYBI] (OPF) ve [GøRøù FAZ KAYBI] (PHF) durumlarÕ hariç; tekrar
baúlatma iúleminin maksimum süresi 3 saatle sÕnÕrlÕdÕr )

M [Hata reset]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

[HayÕr] (nO)

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsü
rEF-

Kod

AçÕklama

FLr

nO
YES

EtF
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15
LEt

M [Dön.yükü yakalama]

v
v

v
v
v
v
v

HIG

v

nO
YES
rNP
FSt

[HayÕr] (nO)

drCI-0CtLFUnFLtCOMSUP-

[HayÕr] (nO)

[1 de aktif]
(HIG)

[0 da aktif] (LO): Harici hata, [Harici hata atama] (EtF) fonksiyonuna atanan lojik giriú 0 durumuna
döndü÷ünde algÕlanÕr.
Not: Bu durumda [Harici hata atama] (EtF) de÷eri, bir haberleúme a÷Õndan bir kontrol word bitine
atanamaz.
[1 de aktif] (HIG): Harici hata, [Harici hata atama] (EtF) fonksiyonuna atanan lojik giriú veya bit 1 durumuna
döndü÷ünde algÕlanÕr.
Not: [Harici hata ayari] (LEt) = [1 de aktif] (HIG), [Harici hata atama] (EtF) bir haberleúme a÷Õndan bir
kontrol word bitine atandÕ÷Õnda ve hiçbir [Harici hata atama] (EtF) hata algÕlamasÕ olmadÕ÷Õnda, [Harici hata
ayari] (LEt) = [0 da aktif] (LO) [Harici hata atama] (EtF) hata algÕlamasÕnÕ tetikler. Bu durumda, hÕz kontrol
cihazÕnÕn kapatÕlÕp tekrar açÕlmasÕ gerekir.

M [Harici hata yönetimi]
v
v
v
v

SEt-

E÷er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, aúa÷Õdaki atamalar da yapÕlabilir:
[CD11] (CD11): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12] (CD12): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13] (CD13): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14] (CD14): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15] (CD15): Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

M [Harici hata ayari]
v

Fabrika ayarÕ

ÇalÕútÕrma komutunun aúa÷Õdaki durumlar sonrasÕnda korunmasÕ durumunda yumuúak yolverme sa÷lamak
için kullanÕlÕr:
- Hat beslemesinin kaybÕ veya basit kapatma
- Mevcut hÕz kontrol cihazÕnÕn resetlenmesi veya otomatik baúlatma
- Serbest duruú
Kontrol cihazÕ tarafÕndan sa÷lanan hÕz, yeniden yolverme anÕnda motorun tahmini hÕzÕndan itibaren devam
eder ve ardÕndan referans hÕza kadar rampayÕ izler.
Bu fonksiyon [2 telli tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO) ile 2 telli kontrol ([2/3 telli kontro]
(tCC) = [2 telli] (2C)) gerektirir.
[HayÕr] (nO): Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet] (YES): Fonksiyon etkin
Fonksiyon kullanÕlÕr durumdayken, her run (çalÕútÕrma) komutunda aktif hale gelerek küçük bir gecikmeye
neden olur.
(1 saniye maks.).
Fren kontrolü [Fren atamasÕ] (bLC), sayfa 85, olarak atanÕrsa [Dön.yükü yakalama] (FLr) [HayÕr] (nO)
de÷erine zorlanÕr.

M [Harici hata atama]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

LO

EPL

Ayar aralÕ÷Õ

[Serbest dur.]
(YES)

[Yoksay] (nO): Yoksay
[Serbest dur.] (YES): Serbest duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Hizli duruú] (FSt): HÕzlÕ duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ
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[HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

OPL

I-0-

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

M [ÇÕkÕú faz kaybÕ]

CtL-

Fabrika ayarÕ
[Evet] (YES)

TEHLøKE

FUn-

ELEKTRøK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLøKESø

FLt-

[ÇÕkÕú faz kaybÕ] (OPL) parametresi nO olarak ayarlanmÕúsa, kablo kaybÕ algÕlanmaz
• Bu iúlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir úekilde tehlike yaratmayaca÷Õndan emin olun

COM-

Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

SUP-

nO
YES
OAC

IPL
nO
YES
OHL

v
v
v

[HayÕr] (nO): Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet] (YES): [MOTOR FAZ KAYBI] (OPF) durumunda hataya geçmesi
[ÇÕkÕú kes] (OAC): [MOTOR FAZ KAYBI] (OPF) durumunda hataya geçme yok, ancak motorla ba÷lantÕ
yeniden kuruldu÷unda ve [Dön.yükü yakalama] (FLr) = [HayÕr] (nO) olsa bile dönen yükü yakalama
gerçekleútirildi÷inde aúÕrÕ yüklenmeyi önlemek için çÕkÕú gerilimi yönetimi. ÇÕkÕú kontaktörüyle
kullanÕlacaktÕr.
[ÇÕkÕú faz kaybÕ] (OPL) [Evet] (YES) de÷erine zorlandÕ÷Õnda [Fren atamasÕ] (bLC) [HayÕr] (nO) olarak ayarlÕ
de÷ilse,
sayfa 85.

M [Giriú faz kaybÕ]
v
v

[Evet] (YES)

Bu parametreye sadece trifaze hÕz kontrol cihazlarÕnda eriúilebilir.
[HayÕr] (nO): Yoksay
[Evet] (YES): HÕzlÕ duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ

M [Aú. ÕsÕ.hata yöneti.]

[Serbest dur.]
(YES)

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
HÕz kontrol cihazÕ aúÕrÕ ÕsÕnma hatasÕ algÕlamayÕ baskÕlamak, hÕz kontrol cihazÕnÕn korunmamasÕyla sonuçlanÕr.
Bu, garantinin geçersiz olmasÕna neden olur.
• OlasÕ sonuçlarÕn herhangi bir riske neden olmadÕ÷Õndan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
nO
YES
rNP
FSt
OLL

v
v
v
v

[Yoksay] (nO): Yoksay
[Serbest dur.] (YES): Serbest duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Hizli duruú] (FSt): HÕzlÕ duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ

M [AúÕrÕyükhata.yönt.]

[Serbest dur.]
(YES)

DøKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RøSKø
[AúÕrÕyükhata.yönt.] parametresi nO olarak ayarlanmÕúsa, motor termik korumasÕ artÕk kontrol cihazÕ tarafÕndan
sa÷lanmaz. Alternatif bir termik koruma sa÷layÕn.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.
nO
YES
rNP
FSt

94

v
v
v
v

[Yoksay] (nO): Yoksay
[Serbest dur.] (YES): Serbest duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Hizli duruú] (FSt): HÕzlÕ duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ
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[HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsü
rEF-

Kod
SLL

AçÕklama

Ayar aralÕ÷Õ

M [Mdbs hata yönetimi]

Fabrika ayarÕ

SEt-

[Hizli duruú]
(FSt)

drCI-0CtL-

UYARI

FUn-

KONTROL KAYBI

FLt-

E÷er [Mdbs hata yönetimi] (SLL) = [Yoksay] (n0), olarak ayarlanmÕúsa, haberleúme kontrolü engellenir.
Güvenlik nedeniyle haberleúme hatasÕ algÕlamanÕn baskÕlanmasÕ hata giderme aúamasÕyla veya özel
uygulamalarla sÕnÕrlanmalÕdÕr.

COMSUP-

Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.

nO
YES
rNP
FSt
COL

v
v
v
v

[Yoksay] (nO): Yoksay
[Serbest dur.] (YES): Serbest duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Hizli duruú] (FSt): HÕzlÕ duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ
Bu parametre PowerSuite ve SoMove yazÕlÕmÕ için geçerli de÷ildir.

M [CAN hata yönetimi]

[Hizli duruú]
(FSt)

UYARI
KONTROL KAYBI
E÷er [CAN hata yönetimi] (SLL) = [Yoksay] (n0), olarak ayarlanmÕúsa, haberleúme kontrolü engellenir. Güvenlik
nedeniyle haberleúme hatasÕ algÕlamanÕn baskÕlanmasÕ hata giderme aúamasÕyla veya özel uygulamalarla
sÕnÕrlanmalÕdÕr.
Bu talimatlara uyulmamasÕ ölüme, a÷Õr yaralanmaya veya cihazÕn hasar görmesine neden olabilir.

nO
YES
rNP
FSt
tnL

nO
YES

LFL

v
v
v
v

M [Oto-tanÕ. hata yön.]
v
v

[Evet] (YES)

Bu parametre, otomatik tanÕmanÕn baúarÕsÕz olmasÕ durumunda hÕz kontrol cihazÕnÕn davranÕúÕnÕ yönetmek
için kullanÕlabilir [OTOTANIMA HATASI] (tnF)
[HayÕr] (nO): YoksayÕldÕ (hÕz kontrol cihazÕ fabrika ayarlarÕna döner)
[Evet] (YES): HÕz kontrol cihazÕ kilitli olarak hata yönetimi algÕladÕ
[So÷uk Str.Direnc] (rSC), sayfa 42, [HayÕr] (nO) olarak ayarlanmadÕysa, [Oto-tanÕ. hata yön.] (tnL) [Evet]
(YES) de÷erine zorlanÕr.

M [4-20mA kaybÕ]

nO
YES
LFF
rLS

v
v
v
v

rNP
FSt

v
v

LFF

[Yoksay] (nO): Yoksay
[Serbest dur.] (YES): Serbest duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Hizli duruú] (FSt): HÕzlÕ duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ

[Serbest dur.]
(YES)

[Yoksay] (nO): YoksayÕldÕ (yalnÕzca [AI3 min de÷eri ] (CrL3) y 3 mA ise de÷er alÕnabilir, sayfa 48)
[Serbest dur.] (YES): Serbest duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Hata hÕzÕ] (LFF): HÕz kontrol cihazÕ geri çekilme hÕzÕna geçer ([Hata hÕzÕ] (LFF) parametresi).
[HÕzÕ koru] (rLS): HÕz kontrol cihazÕ, kayÕt algÕlandÕ÷Õnda çalÕúmakta oldu÷u hÕzÕ korur. Bu hÕz, hata
giderilinceye kadar kaydedilip referans olarak saklanÕr.
[Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi algÕlandÕ
[Hizli duruú] (FSt): HÕzlÕ duruú ile hata yönetimi algÕlandÕ
Not: [4-20mA kaybÕ] (LFL)'yi [Hata hÕzÕ] (LFF) olarak ayarlamadan önce, AI3 giriúinin ba÷lantÕsÕnÕ kontrol
edin.
[4-20mA kaybÕ] (LFL) = [Hata hÕzÕ] (LFF) veya [HÕzÕ koru] (rLS) ise, hiçbir kod gösterilmez.

M [Hata hÕzÕ]

0 - 500 Hz

10 Hz

Bir [4-20mA kaybÕ] (LFL) durumunda geri çekilme hÕzÕ ayarÕ.
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[HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

AçÕklama

2 sn
nO
YES

[HayÕr] (nO)

%50'lik gerilim düúüúlü hat beslemeleriyle çalÕúmak için [Düsük gerilim] (USF): hataya geçme eúi÷ini
düúürür.

CtL-

FLt-

Fabrika ayarÕ

M [Derated operation]

drn

I-0-

FUn-

Ayar aralÕ÷Õ

v
v

COM-

[HayÕr] (nO): Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet] (YES): Fonksiyon etkin
Bu durumda, hÕz kontrol cihazÕnÕn performansÕnÕn de÷eri düúürülür.

DøKKAT

SUP-

KONTROL CøHAZININ HASAR GÖRME RøSKø
[Derated operation] (drn) = [Evet] (YES) ise bir úok bobini kullanÕn (bkz. katalog).
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ekipmanÕn hasar görmesine neden olabilir.

M [Düúük ger. önleme ]

StP
nO
NNS
rMP
FSt

v
v
v
v

[HayÕr] (nO)

Bu fonksiyon hat beslemesinde kayÕp olan tipte duruúu kontrol etmek için kullanÕlabilir.
[HayÕr] (nO): HÕz kontrol cihazÕnÕn kilitlenmesi ve motorun serbest duruú yapmasÕ
[DCbarakoru] (MMS): Bu duruú modu hÕz kontrol cihazÕ güç kayna÷ÕnÕ mümkün oldu÷u kadar uzun süre
sa÷lamak için ataletini kullanÕr.
[Rampali dur] (rMP): Geçerli rampaya göre duruú ([Yavaúlama süresi] (dEC) veya [2. yavaúlama süresi]
(dE2))
[Hizli duruú] (FSt): HÕzlÕ duruú, durma süresi hÕz kontrol cihazÕnÕn ataletine ve frenleme kabiliyetine
ba÷lÕdÕr.

M [Hata engel. atama]

InH

[HayÕr] (nO)

TEHLøKE
PERSONEL VE EKøPMAN KORUMASI KAYBI
2 sn

• [Hata engel. atama] (inH) hata engelleme parametresinin etkinleútirilmesi, kontrol cihazÕ koruma özelliklerini
devre dÕúÕ bÕrakÕr.
• Bu ekipmanÕn tipik uygulamalarÕ için InH etkileútirilmemelidir.
• InH yalnÕzca, ayrÕntÕlÕ bir risk analizinin, ayarlanabilir hÕz kontrol cihazÕ korumasÕ varlÕ÷ÕnÕn personel yaralanmasÕ
veya ekipman hasarÕndan daha büyük bir risk oluúturdu÷unu gsterdi÷i sÕra dÕúÕ durumlarda etkinleútirilmelidir.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

2 sn
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v
v
v
v
v
v
v

Bu fonksiyon hÕz kontrol cihazÕ korumasÕnÕ algÕlanan úu hatalar için devre dÕúÕ bÕrakÕr:
SLF, CnF, EPF, CrF, LFF, OHF, OBF, OLF, OSF, OPF, PHF, SOF, tnF, COF, bLF
[HayÕr] (nO): AtanmamÕú
[LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
[LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
[LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
[LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
[LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
[LI6] (LI6): Lojik giriú LI6
Lojik giriúler yüksek durumda aktiftir.

Bu parametrenin atamasÕnÕn de÷iútirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca basÕlÕ tutulmasÕ gerekir.
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[HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsü

Kod

AçÕklama

rPr
nO
rtH

Ayar aralÕ÷Õ

M [ÇlÕúma zam. reset ]
v [HayÕr] (nO): HayÕr
v [Mot.çal.sfrl ] (rtH): ÇalÕúma süresinin sÕfÕrlanmasÕ

Fabrika ayarÕ
[HayÕr] (nO)

[ÇlÕúma zam. reset ] (rPr) parametresi, 0'a resetlendikten sonra otomatik olarak [HayÕr] (nO) de÷erine
döner.

M [Ürün reseti]

rp

[HayÕr] (nO)

TEHLøKE
øSTENMEYEN EKøPMAN ÇALIùMASI
2 sn

HÕz kontrol cihazÕnÕ resetleyeceksiniz.
• Bu iúlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir úekilde tehlike yaratmayaca÷Õndan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamasÕ, ölüm veya a÷Õr yaralanmaya neden olur.

nO
YES

2 sn

v
v

[HayÕr] (nO): HayÕr
[Evet] (YES): Evet

Bu parametrenin atamasÕnÕn de÷iútirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca basÕlÕ tutulmasÕ gerekir.
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[HABERLEùME] (COM-) menüsü
rEFSEtdrCI-0CtLFUnFLtCOMSUP-

Parametreler, sadece hÕz kontrol cihazÕ durduruldu÷unda ve herhangi bir çalÕúma komutu bulunmadÕ÷Õnda de÷iútirilebilir. [Modbus adresi]
(Add), [Modbus baud hÕzÕ] (tbr), [Modbus formatÕ] (tFO), [CANopen adresi] (AdCO) ve [CANopen hab. hÕzÕ] (bdCO) parametreleri hÕz kontrol
cihazÕ kapatÕlÕp tekrar açÕlÕncaya kadar dikkate alÕnmaz.
øste÷e ba÷lÕ ATV31 uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinde bu menüye,
pozisyonundaki anahtarla eriúilebilir.
Kod

AçÕklama

M [Modbus adresi]

Add

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

1 - 247

1

HÕz kontrol cihazÕ için Modbus adresi.

M [Modbus baud hÕzÕ]

tbr
4 8
9 6
19 2
tFO
8O1
8E1
8n1
8n2
ttO

AdCO

v
v
v

19.200 bps

Modbus iletim hÕzÕ
[4.8 Kbps] (4.8): 4.800 bit/saniye
[9.6 Kbps] (9.6): 9.600 bit/saniye
[19.2 Kbps] (19.2): 19.200 bit/saniye (Not: Uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinin kullanÕmÕnÕ destekleyen tek
de÷er budur.)

[8-E-1] (8E1)
M [Modbus formatÕ]
v [8-O-1] (8O1): 8 veri biti, tek parite, 1 durma biti
v [8-E-1] (8E1): 8 veri biti, çift parite, 1 durma biti (Not: Uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinin kullanÕmÕnÕ

v
v

destekleyen tek de÷er budur.)
[8-N-1] (8n2): 8 veri biti, parite yok, 1 durma biti
[8-N-2] (8n2): 8 veri biti, parite yok, 2 durma biti

M [Mdbus zam. aúÕmÕ]

0,1 - 30 sn

10 sn

M [CANopen adresi]

0 - 127

0

HÕz kontrol cihazÕ için CANopen adresi.

M [CANopen hab. hÕzÕ]

bdCO
10 0
20 0
50 0
125 0
250 0
500 0
1000
ErCO
0
1
2
3
4

98

v
v
v
v
v
v
v

125 bps

Modbus iletim hÕzÕ
[10 kbps] (10,0): 10 kbps
[20 kbps] (20,0): 20 kbps
[50 kbps] (50,0): 50 kbps
[125 kbps] (125,0): 125 kbps
[250 kbps] (250,0): 250 kbps
[500 kbps] (500,0): 500 kbps
[1 Mbps] (1000): 1000 kbps

M [Hata kodu]
v Hata yok
v Veriyolu kapalÕ
v KullanÕm ömrü boyunca
v CAN aúÕmÕ
v Heartbeat

-
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[HABERLEùME] (COM-) menüsü
rEF-

Kod

AçÕklama

FLO
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

Ayar aralÕ÷Õ

M [Zorl. kontrol atama]
v [HayÕr] (nO): AtanmamÕú
v [LI1] (LI1): Lojik giriú LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giriú LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giriú LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giriú LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giriú LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giriú LI6

Fabrika ayarÕ

SEt-

[HayÕr] (nO)

drCI-0CtLFUnFLtCOM-

ZorlamalÕ lokal modda terminaller ve ekran terminali, hÕz kontrol cihazÕnÕn kontrolünü ele geçirir.

M [Zorl. kontrol ref.]

FLOC

g
AI1
AI2
AI3
AIU1
LCC

g

v
v
v
v
v

SUP-

[AI1] (AI1)

Parametreye yalnÕzca [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise eriúilebilir, sayfa 58.
ZorlamalÕ lokal modda yalnÕzca hÕz referansÕ dikkate alÕnÕr. PI fonksiyonlarÕ, toplama giriúleri vs. etkin
de÷ildir.
Bkz. úemalar, sayfa 55 - 57.
[AI1] (AI1): Analog giriú AI1, LI lojik giriúler
[AI2] (AI2): Analog giriú AI2, LI lojik giriúler
[AI3] (AI3): Analog giriú AI3, LI lojik giriúler
[AI Sanal 1] (AIV1): Navigasyon tekeri, RUN/STOP butonlarÕ
[Kont. Paneli] (HMI): Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali: [HMI Frekans ref.] (LFr) referansÕ, sayfa 32, RUN/
STOP/FWD/REV butonlarÕ

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[øZLEME] (SUP-) menüsü
rEFSEtdrCI-0CtLFUnFLtCOM-

Alt menü

SUP-

Parametrelere kontrol cihazÕ çalÕúÕrken veya duruyorken eriúilebilir.
øste÷e ba÷lÕ uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinde bu menüye herhangi bir pozisyonundaki anahtarla eriúilebilir.
BazÕ fonksiyonlarÕn çok sayÕda parametreleri bulunur. ProgramlamayÕ sadeleútirmek ve sonsuz parametre içinde gezinme zorunlulu÷unu
ortadan kaldÕrmak için bu fonksiyonlar, alt menüler iinde gruplanmÕútÕr.
Menüler gibi alt menüler de kodun ardÕndan gelen tire iúareti ile belirlenir: örne÷in LIA- .
Kontrol cihazÕ çalÕúÕrken görüntülenen de÷er, izleme parametrelerinden birinin de÷eridir. Gösterilen de÷er, varsayÕlan olarak motora
uygulanan çÕkÕú frekansÕdÕr ([ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) parametresi).
Gerekli yeni izleme parametresinin de÷eri gösterilirken, izleme parametresinin de÷iútirilmesini onaylamak ve kaydetmek için navigasyon
tekerini (ENT) tekrar (2 saniye boyunca) basÕlÕ tutun. Bundan sonra iúlem sÕrasÕnda (kapatmadan sonra bile) gösterilecek olan bu
parametredir.
"Yeni tercih ENT tekrar basÕlÕ tutularak onaylanmadÕkça ekran, kapatmadan sonra tekrar önceki parametreye döner.
Not: HÕz kontrol cihazÕ kapatÕldÕktan sonra veya hat beslemesinin kaybedilmesinin ardÕndan, gösterilen parametre hÕz kontrol cihazÕ
durumudur (örne÷in [HazÕr] (rdY)).
ÇalÕútÕr komutunun ardÕndan seçilen parametre görüntülenir.
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[øZLEME] (SUP-) menüsü
rEF-

Kod

AçÕklama

M [HMI Frekans ref.]

LFr

g

De÷iúim aralÕ÷Õ

SEt-

0 - 500 Hz

drCI-0-

Yerleúik ekran terminali veya uza÷a taúÕnabilir ekran terminali üzerinden kontrol için frekans referansÕ.

CtL-

M [Dahili PID ref.]

rPI

%0 - 100

FUnFLt-

Dahili PID referansÕ
Parametre sadece, [PID grbsl. atamasÕ] (PIF), [HayÕr] (nO) ayarlanmamÕúsa görünür, sayfa 81.

g

M [Frekans referansÕ]

FrH

COM-

0 - 500 Hz

SUP-

Rampa öncesi frekans referansÕ (mutlak de÷er).

M [ÇÕkÕú frekansÕ]

rFr

- 500 Hz ila + 500 Hz

Bu parametre ayrÕca, tuú takÕmÕndaki veya ekran terminalindeki navigasyon tekeri kullanÕlarak +/- hÕz
fonksiyonu için kullanÕlÕr.
øúlemi gösterir ve do÷rular (bkz. sayfa 58). Besleme hattÕnÕn kaybedilmesi durumunda [ÇÕkÕú frekansÕ]
(rFr) kaydedilmez ve [øZLEME] (SUP-) ve [ÇÕkÕú frekansÕ] (rFr) parametrelerinde +/- hÕz fonksiyonunun
tekrar etkinleútirilmesi gerekir.
SPd1
veya
SPd2
veya
SPd3

M [Kull.TanÕmÇkúDeg. ]
[Ekran ölçü katsayÕ] (SdS) parametresine (sayfa 40) ba÷lÕ olarak [Kull.TanÕmÇkúDeg.] (SPd1),
[Kull.TanÕmÇkúDeg.] (SPd2) veya [Kull.TanÕmÇkúDeg.] (SPd3) (fabrika ayarÕnda [Kull.TanÕmÇkúDeg. ] (SPd3))

M [Motor akÕmÕ]

LCr

Motordaki akÕmÕn hesaplanmasÕ

M [Motor gücü]

Opr

%100 = nominal motor gücü, [MOTOR KONTROL]
(drC-) menüsünde girilen parametreler kullanÕlarak hesaplanmÕútÕr

M [ùebeke gerilimi]

ULn

Bu parametre, hem motor modunda hem motor durduruldu÷unda DC barasÕ üzerinden hat gerilimini
verir.

M [Motor termik durum]

tHr

%100 = nominal sÕcaklÕk durumu
%118 = "OLF" eúi÷i (hÕz kontrol cihazÕnÕn aúÕrÕ yüklenmesi)

M [Sür. termik ulú. ]

tHd

%100 = nominal sÕcaklÕk durumu
%118 = "OHF" eúi÷i (hÕz kontrol cihazÕnÕn aúÕrÕ ÕsÕnmasÕ)

g

Bu parametreler sadece bunlara karúÕlÕk gelen fonksiyon baúka bir menüden seçilmiúse belirir. Parametrelere, karúÕlÕk gelen
fonksiyonlarÕn konfigürasyon menüsü içinden eriúilip ayarlamalarÕ yapÕldÕ÷Õnda açÕklamalarÕ, programlamaya yardÕmcÕ olmak
amacÕyla bu menülerde ayrÕntÕlÕ olarak verilir.
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[øZLEME] (SUP-) menüsü
rEFSEt-

Kod

drC-

LFt

I-0-

bLF
CFF
CFI
CnF
COF
CrF
EEF
EPF
IF1
IF2
IF3
IF4
LFF
nOF
ObF
OCF
OHF
OLF
OPF
OSF
PHF
SCF
SLF
SOF
tnF
USF

CtLFUnFLtCOMSUP-

Otr

AçÕklama

De÷iúim aralÕ÷Õ

M [Oluúan son hata]
v [Fren kontrol] (bLF): Fren kontrolü algÕlanan hatasÕ
v [HatalÕ ayar] (CFF): YanlÕú konfigürasyon (parametreler)
v [Geçersiz ayar] (CFI): Geçersiz konfigürasyon (parametreler)
v [HABERLEùME HATASI] (CnF): Haberleúme, kartta bir hata algÕladÕ
v [CANopen haber.] (COF): Haberleúme hatalÕ hat 2 (CANopen) algÕladÕ
v [Kapsite ùarj] (CrF): Kapasitör önúarj hata algÕladÕ
v [EEPROM] (EEF): EEPROM belle÷i algÕlanan hatasÕ
v [Harici Hata] (EPF): Harici hata
v [DAHøLø HATA] (IF1): Bilinmeyen de÷er
v [DAHøLø HATA] (IF2): HMI kartÕ tanÕnmadÕ veya uyumsuz/ekran yok
v [DAHøLø HATA] (IF3): EEPROM algÕlanan hatasÕ
v [DAHøLø HATA] (IF4): Endüstriyel EEPROM hata algÕladÕ
v [4-20mA] (LFF): 4-20 mA kayÕp
v [Hata yok] (nOF): Hiçbir hata kodu kaydedilmedi
v [DC bara.aú. ger.] (ObF): DC barasÕ aúÕrÕ gerilim
v [AúÕrÕ akÕm] (OCF): AúÕrÕ akÕm
v [Sür. aúÕrÕ ÕsÕn.] (OHF): Kontrol cihazÕ aúÕrÕ ÕsÕnmasÕ
v [Motor aúÕrÕ yük] (OLF): Motor aúÕrÕ yükü
v [Mot. fzKayp ] (OPF): Motor faz kaybÕ
v [ùebekeAúÕrÕ ger.] (OSF): Besleme aúÕrÕ gerilim
v [Giriú faz kaybÕ] (PHF): Besleme faz kaybÕ
v [Mot.KÕsDvr ] (SCF): Motor kÕsa devresi (faz, toprak)
v [Modbus] (SLF): Modbus haberleúmesi algÕlanan hatasÕ
v [AúÕrÕ hÕz] (SOF): Motor aúÕrÕ hÕzÕ
v [Otomatik tanÕma] (tnF): Otomatik tanÕma algÕlanan hatasÕ
v [Düsük gerilim] (USF): Hat beslemesi düúük gerilimi
M [Motor momenti]
%100 = nominal motor momenti, [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünde girilen parametreler
kullanÕlarak hesaplanmÕútÕr.

rtH

M [Mot.çlÕúma zaman]

0 - 65.530 saat

Motor çalÕútÕrÕldÕktan sonraki toplam süre: 0 - 9.999 (saat), sonra 10,00 - 65,53 (kilo saat).
[HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsündeki [ÇlÕúma zam. reset ] (rPr) parametresi ile resetlenebilir, page
97.
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[øZLEME] (SUP-) menüsü
rEF-

Kod

AçÕklama

SEt-

De÷iúim aralÕ÷Õ

drC-

M [PIN kodu 1]

COd

Bir eriúim kodu kullanarak hÕz kontrol cihazÕ konfigürasyonunun korunmasÕnÕ sa÷lar.
Eriúim bir kod yoluyla kilitlendi÷inde, yalnÕzca [øZLEME] (SUP-) ve [HIZ REFERANSI] (rEF-) menülerine
eriúilebilir. MODE butonu menüler arasÕnda geçiú yapmak için kullanÕlabilir.

0FF

v

On

v

8888

v

tUS
tAb
PEnd
PrOG
FAIL
dOnE
Strd

Not: Bir kod girmeden önce not almayÕ unutmayÕn.
[KAPALI] (OFF): Eriúim kilitleme kodu yoktur
• Eriúimi kilitlemek için bir kod girin (2 – 9.999). Ekran, navigasyon tekeri kullanarak artÕrÕlabilir. Sonra
ENT'a basÕn. [AÇIK] (On), eriúimin kilitlendi÷ini göstermek için ekranda belirir.
[AÇIK] (On): Eriúim bir kod ile kilitlidir (2 - 9.999).
• Eriúim kilidini açmak için kodu girin (navigasyon tekeri kullanarak ekrandaki basamaklarÕ artÕrÕn) ve
"ENT" tuúuna basÕn. Kod ekranda kalÕr ve hÕz kontrol cihazÕnÕn bir dahaki kapatÕlmasÕna kadar eriúim
kilidi kaldÕrÕlÕr. HÕz kontrol cihazÕ bir dahaki sefer açÕldÕ÷Õnda eriúim tekrar kilitlenir.
• HatalÕ kod girildi÷inde, ekran [AÇIK] (On) olarak de÷iúir ve eriúim kilitli kalÕr.
Eriúim kilidi açÕktÕr (kod ekranda kalÕr).
• Eriúimin kilidi açÕldÕ÷Õnda aynÕ kod ile kilitlemeyi tekrar etkinleútirmek için, navigasyon tekerini
kullanarak [AÇIK] (On) parametresine dönün ve ENT'a basÕn. Eriúimin kilitlendi÷ini göstermek için
[AÇIK] (On) ekranda kalÕr.
• Eriúimin kilidi açÕldÕ÷Õnda eriúimi yeni bir kodla kilitlemek için, yeni kodu girin (navigasyon tekerini
kullanarak ekrandaki de÷eri artÕrÕn) sonra ENT'a basÕn. Ekranda On gösterilir ve eriúimin kilitlendi÷ini
gösterir.
• Eriúim kilidi açÕldÕ÷Õnda kilitlemeyi silmek için, navigasyon tekerini kullanarak [KAPALI] (OFF)
parametresine dönün ve ENT'a basÕn. [KAPALI] (OFF) ekranda kalÕr. Eriúimin kilidi açÕlÕr ve bir dahaki
baúlatmaya kadar kilit açÕk kalÕr.

M [Oto-tanÕma durum]
v [YapÕlmadÕ] (tAb): Motoru kontrol etmek için varsayÕlan stator rezistör de÷eri kullanÕlÕr.
v [Beklemede] (PEnd): Otomatik tanÕma talep edilmiú ancak henüz yapÕlmamÕútÕr.
v [øúlemde] (PrOG): Otomatik tanÕma devam ediyor.
v [BaúarÕsÕz] (FAIL): Otomatik tanÕma baúarÕsÕz.
v [YapÕldÕ] (dOnE): Otomatik tanÕma fonksiyonu ile ölçülen stator rezistörü, motoru kontrol etmek için
v

kullanÕlÕr.
[R1 giriúi] (Strd): So÷uk durum stator direnci ([HayÕr] (nO) olarak ayarlanmamÕú olan [So÷uk Str.Direnc]
(rSC)) motoru kontrol etmek için.

M [Sürü. YazÕlÕm Ver.]

UdP

Bu parametre hÕz kontrol cihazÕnÕn yazÕlÕm sürümünü verir.
Örnek: 1102 = V1.1 IE02
O1Ct

M [OPT1 kart tipi]
Bu parametre yalnÕzca bir opsiyonel kart varsa görünür.

nO
dnt
PbS
CnF

O anda mevcut olan seçene÷in adÕnÕ görüntülemek için kullanÕlÕr.
Kart yok, CANopen kartÕ veya DaisyChain kartÕ (bu kartlar adlarÕnÕ ATV312'ye gönderemez)
DeviceNet kartÕ
Profibus kartÕ

M [Haberleúme hatasÕ]
Opsiyonel kart hata kodu
Bu parametre salt okunurdur ve yalnÕzca bir opsiyonel kart mevcutsa görünür.
Hata kodu, nedeni giderilse bile parametrede kayÕtlÕ kalÕr. Parametre, hÕz kontrol cihazÕnÕn ba÷lantÕsÕ
kesilip tekrar ba÷landÕktan sonra resetlenir. Bu parametrenin de÷eri a÷ kartÕna ba÷lÕdÕr. KartÕn kendi
kÕlavuzuna baúvurun.
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I-0CtLFUnFLtCOMSUP-

[øZLEME] (SUP-) menüsü
rEF-

Kod

SEtdrC-

LIA-

Ad/AçÕklama

b

I-0-

Ayar aralÕ÷Õ

Fabrika ayarÕ

[LOJøK GøRøS KONF.]
Her bir giriúe atanan fonksiyonlarÕ göstermek için kullanÕlabilir. Hiçbir fonksiyon atanmamÕúsa, [HayÕr] (nO)
gösterilir. Fonksiyonlar arasÕnda gezinmek için navigasyon tekerini kullanÕn. AynÕ giriúe birden fazla
fonksiyon atanmÕúsa, bunlarÕn uyumlu oldu÷undan emin olun.

COM-

LI1A
LI2A
LI3A
LI4A
LI5A
LI6A

SUP-

LIS

Lojik giriúlerin durumunu görüntülemek için kullanÕlabilir (ekran bölmesi atamasÕ: yüksek = 1, düúük = 0)

CtLFUnFLt-

Durum
1

LI1

LI2 LI3

LI4 LI5

LI6

YukarÕdaki örnek: LI1 ve LI6, durum 1'de; LI2 - LI5, durum 0'da.
AIAAI1A
AI2A
AI3A

104

b

[ANALOG GøRøù DURUM]
Her bir giriúe atanan fonksiyonlarÕ göstermek için kullanÕlabilir. Hiçbir fonksiyon atanmamÕúsa, [HayÕr] (nO)
gösterilir. Fonksiyonlar arasÕnda gezinmek için navigasyon tekerini kullanÕn. AynÕ giriúe birden fazla
fonksiyon atanmÕúsa, bunlarÕn uyumlu oldu÷undan emin olun.
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ATV31'den - ATV312'ye geçiú

ATV312, ATV31 ile uyumludur.
ATV31'in konfigürasyonunu almak için, konfigürasyonu ATV31'den ATV312'ye aktarmak yeterlidir. Bkz. aúa÷Õdaki Bir ATV31 ve bir
ATV312 arasÕnda konfigürasyon aktarÕmÕ

Boyutlar
Her boyut için ATV312 ATV31ppppppA'dan 6 mm daha az derindir.

Bir ATV31ppppppA'yÕ bir ATV312 ile de÷iútirme
Not: Lojik giriú anahtarÕnÕn pozisyonu
ATV31ppppppA'da lojik giriú anahtarÕ fabrikada "Sink" olarak ayarlanmÕútÕ.
ATV312'de fabrikada "Source" olarak ayarlanmÕútÕr.
AnahtarÕ, de÷iútirilen üründeki ayara uyacak úekilde ayarlayÕn. Daha fazla bilgi için, Kurulum KÕlavuzu'ndaki "Kontrol Terminalleri" bölümüne
bakÕn.
Not: IT jumper'Õn pozisyonu
ATV31ppppppA'da entegre bir EMC filtresi yoktu. ATV312'deki entegre EMC filtresinin nasÕl devre dÕúÕ bÕrakÕlaca÷ÕnÕn ayrÕntÕlarÕ için Montaj
KÕlavuzu'ndaki "IT úebeke ba÷lantÕsÕ ile çalÕtÕrma" konusuna bakÕn.
LOKAL konfigürasyonda kullanÕlan ATV312 (see page 27) Navigasyon Tekeri'ni potansiyometre olarak kullanÕr ve RUN butonu
etkinleútirilir. Bu, ATV31ppppppA'dan daha benzer bir çalÕúma yöntemidir. HÕz kontrol cihazÕ ilk kez açÕldÕ÷Õnda, aúa÷Õda gösterilen iki
parametre [Standart mot. frek.] (bFr) parametresinden sonra görünür. ùu úekilde ayarlanmalarÕ gerekir:
[Ref.1 kanal] (Fr1), sayfa 29, [AI Sanal 1] (AIV1)'e
[2/3 telli kontrol] (tCC), sayfa 30, [Lokal] (LOC)'a
Daha sonra, di÷er HMI sürümüne dönmek için aúa÷Õdaki parametreler kullanÕlabilir:
[Ref.1 kanal] (Fr1), [KOMUT/REF. YÖNETøMø] (CtL-) menüsünde
[2/3 telli kontrol] (tCC), [GøRøù/ÇIKIù AYARLARI] (I-O-) menüsünde
Fabrika ayarlarÕ
Potansiyometreyle kontrol açÕsÕndan olan farklarÕnÕn yanÕ sÕra ATV31ppppppA ile ATV312'nin fabrika ayarlarÕ arasÕnda úu farklar da vardÕr:
Parametre

ATV31ppppppA

ATV312

[2/3 telli kontrol] (tCC)

Lokal kontrol LOC

[2 telli] (2C)

[Ref.1 kanal] (Fr1)

Analog giriú AIP

AI1

[Komut kanalÕ 1] (Cd1)

Lokal kontrol LOC

tEr

[Geri yön atamasÕ] (rrS)

[HayÕr] (nO) (e÷er [2/3 telli kontrol] (tCC) = [Lokal] (LOC)
ise)

LI2

[Zorl. kontrol ref.] (FLOC)

AIP navigasyon tekeri

AIU1

[Seçim ATV31 konf.] (ArE)

Parametre ATV31'de bulunmaz

[HayÕr] (nO)

Bir ATV31 ve bir ATV312 arasÕnda konfigürasyon aktarÕmÕ (ATV31 uzak terminalini
veya bir yükleme aracÕnÕ kullanarak)
Uyumlu yükleme araçlarÕ úunlardÕr:
• Multi-Loader V1.10 ve üzeri,
• Simple-Loader V1.3 ve üzeri,
• SoMove V1.1.11.1 ve üzeri,
• SoMove Mobile V2.0 ve üzeri,
• PowerSuite 2.6 Patch1 ve üzeri.
Not: AktarÕm, opsiyonel bir haberleúme kartÕ ile bir ATV31'den bir ATV312'ye yapÕlamaz.
Yeni bir [Seçim ATV31 konf.] (ArE) parametresi [UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsüne eklenmiútir.
Bir ATV31 ile bir ATV312 arasÕndaki aktarÕm sÕrasÕnda ATV31 tipini (ATV31 veya ATV31ppppppA) belirtmek için kullanÕlabilir.
[Seçim ATV31 konf.] (ArE) parametresinin de÷erleri:
• [HayÕr] (nO), fabrika ayarÕ, iki ATV312 arasÕnda aktarÕm
• [ATV31...A] (31A), ATV31ppppppA'dan ATV312'ye aktarÕm
• [ATV31 std] (31E), ATV31'den ATV312'ye aktarÕm
Bir konfigürasyon aktarÕmÕ gerçekleútirmek için 90. sayfadaki prosedüre bakÕn.
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Kontrol cihazÕ çalÕúmÕyor, herhangi bir kod görüntülenmiyor
• Ekran yanmazsa, hÕz kontrol cihazÕnÕn güç kayna÷ÕnÕ ve AI1 ve AI2 giriúlerinin ba÷lantÕlarÕnÕ ve RJ45 konnektörüne olan ba÷lantÕyÕ
kontrol edin.
• "HÕzlÕ duruú" veya "Serbest duruú" fonksiyonlarÕnÕn atanmasÕ, karúÕlÕk gelen lojik giriúler açÕlmazsa hÕz kontrol cihazÕnÕn baúlamasÕnÕ
önler. ATV312 daha sonra [Serbest dur.] (nSt) veya [Hizli duruú] (FSt) ifadesini gösterir. Bu fonksiyonlar sÕfÕr konumunda aktif oldu÷u
için kablo kopmasÕ durumunda kontrol cihazÕnÕn durmasÕ normaldir.
• ÇalÕútÕrma komutu giriúlerinin seçilen kontrol moduna uygun olarak etkinleútirildi÷inden emin olun ([GøRøù/ÇIKIù AYARLARI] (I-O-)
menüsündeki [2/3 telli kontrol] (tCC) parametresi, sayfa 47).
• Bir giriú nihayet úalteri fonksiyonuna atanmÕúsa ve bu giriú sÕfÕrsa, hÕz kontrol cihazÕ yalnÕzca aksi yönde bir komut göndererek
baúlatÕlabilir (bkz. sayfa 89).
• Güç kayna÷Õ ba÷lÕyken haberleúme a÷Õna referans kanalÕ (sayfa 53) veya kontrol kanalÕ (sayfa 54) atanmÕúsa hÕz kontrol cihazÕ
[Serbest duruú] (nSt) görüntüleyecek ve haberleúme veriyolu bir komut gönderene kadar duruú modunda kalacaktÕr.
• DC baradaki LED yanÕyorsa ve ekranda hiçbir úey olmuyorsa, 10 V güç kayna÷Õnda kÕsa devre olmadÕ÷Õndan emin olun.
• HÕz kontrol cihazÕ [HazÕr] (rdy) ifadesini gösteriyor ve baúlamÕyorsa, 10 V güç kayna÷Õnda kÕsa devre olmadÕ÷Õndan emin olun ve AI1
ve AI2 giriúlerinin kablolamasÕnÕ ve RJ45 konnektörüne olan ba÷lantÕyÕ kontrol edin.
• Fabrika ayarÕnda "RUN" butonu etkin de÷ildir. [Ref.1 kanal] (Fr1) parametresini (sayfa 29) ve [Komut kanalÕ 1] (Cd1) parametresini
(sayfa 59) hÕz kontrol cihazÕnÕ lokal olarak kontrol etmek üzere ayarlayÕn.

Hata giderildikten sonra gücün resetlenmesini gerektiren hata algÕlama kodlarÕ
Kontrol cihazÕ gücünü kapatÕp açmadan önce hata nedeni ortadan kaldÕrÕlmalÕdÕr.
[ÖNùARJ HATASI] (CrF), [AùIRI HIZ] (SOF), [OTOTANIMA HATASI] (tnF) ve [FREN KONTROL HATASI] (bLF) de ayrÕca uzaktan bir lojik
giriú kullanÕlarak resetlenebilir ([HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsündeki [Hata reset] (rSF) parametresi, sayfa 92).
Kod

Ad

OlasÕ neden

Çözüm

bLF

[FREN KONTROL
HATASI]

• Fren bÕrakma akÕmÕna ulaúÕlamadÕ
• Fren tutma frekansÕ eúi÷i [Fren
tutma frek.] (bEn) = [HayÕr] (nO)
(ayarlÕ de÷il); buna karúÕlÕk fren
kontrolü [Fren atamasÕ] (bLC)
atanmÕú durumda

• Kontrol cihazÕ/motor ba÷lantÕsÕnÕ kontrol edin.
• Motor sargÕlarÕnÕ kontrol edin.
• [UYGULAMA SEÇøMø] (FUn-) menüsündeki (sayfa
85) [Fren.bÕrak.akÕmÕ] (Ibr) ayarÕnÕ kontrol edin.
• [Fren tutma frek.] (bEn) için önerilen ayarlarÕ (sayfa 84
ve 85) uygulayÕn.

CrF

[ÖNùARJ HATASI]

• Önúarj röle kontrol veya hasar
görmüú önúarj direnci

• Kontrol cihazÕnÕ de÷iútirin.

EEF

[EEPROM HATASI]

• Dahili bellek

• OrtamÕ kontrol edin (elektromanyetik uygunluk)
• Kontrol cihazÕnÕ de÷iútirin.

IF1

[DAHøLø HATA]

• Bilinmeyen de÷er

IF2

[DAHøLø HATA]

• HMI kartÕ tanÕnmadÕ
• HMI kartÕ uyumsuz
• Ekran yok

• Kontrol cihazÕnÕ de÷iútirin.
• HÕz kontrol cihazÕnÕ yeniden baúlatÕn.
• Schneider Electric temsilcisi ile iletiúim kurun.

IF3

[DAHøLø HATA]

• EEPROM

IF4

[DAHøLø HATA]

• Endüstriyel EEPROM
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Hata giderildikten sonra gücün resetlenmesini gerektiren hata algÕlama kodlarÕ
(devam)
Kod

Ad

OlasÕ neden

Çözüm

OCF

[AùIRI AKIM]

• [AYARLAR]
(SEt-) ve [MOTOR KONTROL] (drC) menülerindeki parametreler yanlÕú.
• Atalet veya yük çok yüksek
• Mekanik kilitlenme

• [AYARLAR] (SEt-) (sayfa 32) ve [MOTOR
KONTROL] (drC-) (sayfa 41) parametrelerini kontrol
edin.
• Motor/kontrol cihazÕ/yük boyutlarÕnÕ kontrol edin.
• Mekanizma durumunu kontrol edin.

SCF

[MOTOR KISA
DEVRE]

• Kontrol cihazÕ çÕkÕúÕnda kÕsa devre
veya topraklama
• Birden fazla motorun paralel
ba÷lanmasÕ durumunda kontrol
cihazÕ çÕkÕúÕnda önemli ölçüde toprak
kaçak akÕmÕ

• Kontrol cihazÕnÕ motora ba÷layan kablolarÕ ve motor
yalÕtÕmÕnÕ kontrol edin.
• Anahtarlama frekansÕnÕ düúürün
• Reaktörleri motor ile seri olarak ba÷layÕn

SOF

[AùIRI HIZ]

• KararsÕzlÕk veya
• Yolverme yükü çok yüksek

• Motor, kazanÕm ve kararlÕlÕk parametrelerini kontrol
edin
• Bir frenleme direnci ekleyin
• Motor/kontrol cihazÕ/yük boyutlarÕnÕ kontrol edin.

tnF

[OTOTANIMA
HATASI]

• Özel motor veya kontrol cihazÕna
uygun olmayan güçte motor
• Motor, kontrol cihazÕna ba÷lÕ de÷il

• L oranÕ veya [DgisknMom .] (P) oranÕnÕ kullanÕn (bkz.
[Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt), sayfa 44).
• OtotanÕma iúlemi sÕrasÕnda motor bulunup
bulunmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
• Bir çÕkÕú kontaktörü kullanÕlÕyorsa, ototanÕma
sÕrasÕnda bunu kapatÕn.

Hata nedeni ortadan kalktÕktan sonra otomatik yeniden yolverme fonksiyonuyla
resetlenebilen hata algÕlama kodlarÕ
Bkz. [Otomatik baúlama] (Atr) fonksiyonu, sayfa 91.
Bu algÕlanan hatalar da hÕz kontrol cihazÕ kapatÕlÕp açÕlarak veya bir lojik giriú yoluyla resetlenebilir ([Hata reset] (rSF) parametresi, sayfa
92, [HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsünde, sayfa 91).
Kod

Ad

OlasÕ neden

Çözüm

CnF

[HABERLEùME
HATASI]

• Haberleúme kartÕnda haberleúme
tarafÕndan algÕlanan hata

•
•
•
•
•

OrtamÕ kontrol edin (elektromanyetik uygunluk)
Kablo ba÷lantÕsÕnÕ kontrol edin.
Zaman aúÕmÕnÕ kontrol edin.
Opsiyonel kartÕ de÷iútirin.
Duruú modunu bir (CnF) ile tanÕmlamak için bkz.
[CAN hata yönetimi] (COL) parametresi, sayfa 95.

COF

[CANopen HATASI]

• CANopen barasÕndaki
haberleúmede kesinti

• Haberleúme veriyolunu kontrol edin
• ølgili ürün belgelerine baúvurun.

EPF

[HARøCø HATA]

• KullanÕcÕya ba÷lÕdÕr

• KullanÕcÕya ba÷lÕdÕr

LFF

[4-20mA KAYBI]

• AI3 giriúinde 4-20 mA referansÕ
kaybÕ

• AI3 giriúinde ba÷lantÕyÕ kontrol edin.

ObF

[AùIRI FRENLEME]

• Frenleme çok ani veya sürükleyen
yük

• Yavaúlama süresini artÕrÕn
• Gerekli olursa bir frenleme direnci takÕn.
• Uygulamayla uyumlu ise [Rampa adapt.] (bra)
fonksiyonunu, sayfa 64, etkinleútirin.

OHF

[SÜRÜCÜ AùIRI
ISINMASI]

• Kontrol cihazÕ sÕcaklÕ÷Õ çok yüksek

• Motor yükünü, kontrol cihazÕ havalandÕrmasÕnÕ ve
ortamÕ kontrol edin. Yeniden yolvermeden önce
kontrol cihazÕnÕn so÷umasÕnÕ bekleyin.
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Hata nedeni ortadan kalktÕktan sonra otomatik yeniden yolverme fonksiyonuyla
resetlenebilen hata algÕlama kodlarÕ (devamÕ)
Kod
OLF

Ad
[MOTOR.AùIRI.YÜKL
ENME]

OlasÕ neden
• AúÕrÕ motor akÕmÕ tarafÕndan
tetiklenir
• [So÷uk Str.Direnc] (rSC) parametre
de÷eri yanlÕú

Çözüm
• [Motor termal akÕ m ] (ItH) ayarÕnÕ, sayfa 33, motor
termik korumasÕnÕ ve motor yükünü kontrol edin.
Yeniden yolvermeden önce kontrol cihazÕnÕn
so÷umasÕnÕ bekleyin.
• [So÷uk Str.Direnc] (rSC) de÷erini (sayfa 42) tekrar
ölçün.

OPF

[MOTOR FAZ KAYBI]

• Kontrol cihazÕ çÕkÕúÕndaki bir faz
kaybÕ
• ÇÕkÕú kontaktörü açÕk
• Motor ba÷lÕ de÷il veya motor gücü
çok düúük
• Motor akÕmÕnda anlÕk kararsÕzlÕk

• Kontrol cihazÕndan motora giden ba÷lantÕlarÕ
kontrol edin.
• Bir çÕkÕú kontaktörü kullanÕlÕyorsa, [ÇÕkÕú faz kaybÕ]
(OPL) parametresini [ÇÕkÕú kes] (OAC) olarak
ayarlayÕn ([HATA YÖNETøMø] (FLt-) menüsü,
sayfa 94).
• Düúük güçlü bir motorla veya motorsuz deneyin:
Fabrika ayarlarÕ modunda motor çÕkÕú faz kaybÕ
algÕlamasÕ etkindir ([ÇÕkÕú faz kaybÕ] (OPL) =
[Evet] (YES)). HÕz kontrol cihazÕnÕ, kendisiyle aynÕ
de÷erlere sahip bir motora anahtarlamak zorunda
kalmadan bir test veya bakÕm ortamÕnda denemek
istiyorsanÕz (özellikle yüksek güçlü hÕz kontrol
cihazlarÕnda yararlÕdÕr), motor faz kaybÕ
algÕlamasÕnÕ devre dÕúÕ bÕrakÕn ([ÇÕkÕú faz kaybÕ]
(OPL) = [HayÕr] (nO)).
• [IR kompanzasyonu] (UFr), [Nom. motor gerilimi]
(UnS) ve [Nom. motor akÕmÕ ] (nCr)
parametrelerini kontrol edin ve optimum hale
getirin ve [Otomatik tanÕma] (tUn) çalÕúmasÕnÕ
gerçekleútirin, sayfa 43.

OSF

[ùEBEKE AùIRI
GRøLøMø]

• Hat gerilimi çok yüksek.
• Kesintili hat beslemesi

• Hat gerilimini kontrol edin.

PHF

[GøRøù FAZ KAYBI]

• Kontrol cihazÕ beslemesi hatalÕ veya
sigorta yanmÕú
• Bir fazda arÕza
• Monofaze hat beslemesinde trifaze
ATV312 kullanÕlÕyor
• Dengesiz yük
Bu koruma, sadece yüklü kontrol
cihazÕnda çalÕúÕr

SLF

[MODBUS HATASI]

• Modbus barasÕndaki haberleúmede
kesinti
• Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali
etkin ([Kont. Paneli komutu] (LCC) =
[Evet] (YES), sayfa 61) ve terminalin
ba÷lantÕsÕ kesik.
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•
•
•
•

Güç ba÷lantÕsÕnÕ ve sigortalarÕ kontrol edin.
Reset
Trifaze hat beslemesi kullanÕn.
[Giriú faz kaybÕ] (IPL) = [HayÕr] (nO) ([HATA
YÖNETøMø] (FLt-) menüsünü olarak ayarlayarak
algÕlamayÕ devre dÕúÕ bÕrakÕn, sayfa 94).

• Haberleúme veriyolunu kontrol edin
• ølgili ürün belgelerine baúvurun.
• Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali ile olan
ba÷lantÕyÕ kontrol edin.
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Nedenleri giderildikten hemen sonra resetlenen hata algÕlama kodlarÕ
Kod

Ad

OlasÕ neden

Çözüm

CFF

[HATALI AYAR]

• Geçerli konfigürasyon tutarsÕz.
• Seçenek ekleme veya kaldÕrma

• Fabrika ayarlarÕna geri dönün veya e÷er geçerliyse
yedek konfigürasyonu geri yükleyin. Bkz. [Konf. Yeniden
Yükl.] (FCS) parametresi, sayfa 46.

CFI

[GEÇERSøZ AYAR]

• Geçersiz konfigürasyon
Kontrol cihazÕna seri ba÷lantÕ
üzerinden yüklenmiú
konfigürasyon tutarsÕz

• Daha önceden yüklenmiú olan konfigürasyonu kontrol
edin.
• TutarlÕ bir konfigürasyon yükleyin.

USF

[DÜùÜK GERøLøM]

• Yetersiz hat beslemesi
• Geçici gerilim düúüúü

• Gerilimi ve gerilim parametresini kontrol edin.
[DÜùÜK GERøLøM] (USF)
parametresindeki hataya geçmeATV312ppppM2: 160 V
ATV312ppppM3: 160 V
ATV312ppppN4: 300 V
ATV312ppppS6: 430 V
• Kontrol cihazÕnÕ de÷iútirin.

• HasarlÕ önúarj direnci
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ATV12 uza÷a taúÕnabilir ekran terminalinde görüntülenen hata algÕlama kodlarÕ
Kod

Ad

AçÕklama

Baúlatma sürüyor

• Mikrokontrolör baúlatÕlÕyor.
• Haberleúme konfigürasyonu aranÕyor

Haberleúme hatasÕ

• AlgÕlanan hata zaman aúÕmÕ (50 msn)
• Bu mesaj, 20 kez haberleúilmeye çalÕúÕldÕktan sonra görüntülenir.

A-17
(1)

Alarm butonu

• Bir buton10 saniyeden uzun bir süre basÕlÕ tutuldu.
• Tuú takÕmÕ ba÷lantÕsÕ kesildi.
• "Tuú takÕmÕ", butona basÕldÕ÷Õnda uyanÕr.

cLr
(1)

AlgÕlanan hata
resetlemesinin
onaylanmasÕ

• Uzak terminal tarafÕndan algÕlanan bir hata sÕrasÕnda STOP butonuna bir kez basÕldÕ÷Õnda bu
gösterilir.

dEU.E
(1)

HÕz kontrol cihazÕ
uyumsuzlu÷u

• HÕz kontrol cihazÕ markasÕ uzak terminalinkiyle eúleúmiyor.

rOM.E
(1)

ROM'da anormal
durum

• Uzak terminal, sa÷lama toplamÕ hesaplayarak bir ROM anormalli÷i algÕlar.

rAM.E
(1)

RAM'de anormal
durum

• Uzak terminal bir RAM anormalli÷i algÕlar.

CPU.E
(1)

Di÷er algÕlanan
hatalar

• Di÷er algÕlanan hatalar

InIt:
COM.E
(1)

(1) YanÕp söner
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Fonksiyonlar dizini
[+/- HIZ]

77

[2/3 telli kontrol]

47

[ERISIM SEVIYESI]

58

[Ana./Dig. ÇÕkÕú]

48

[Oto.DC enjeksiyon]

69

[Otomatik baúlama]

91

[Otomatik tanÕma]

43

Fren kontrol

84

[CANopen adresi]

98

[Dön.yükü yakalama]

93

[Kmt anah.]

60

Kontrol ve referans kanallarÕ

50

[Akim siniri2]

86

[AkÕm sÕnÕrÕ]

38

[DC enjeks. atamasÕ]

67

[Rampa adapt.]

64

HÕz kontrol cihazÕ termik korumasÕ

12

Kontrol cihazÕ havalandÕrmasÕ

12

[Hizli duruú]

66

[Hata reset]

92

[Zorl. kontrol atama]

99

[Serbest duruú at.]

68

[JOG]

76

Nihayet úalterlerinin yönetimi

89

[Modbus adresi]

98

[Motor termal akÕm ]

33

Motor termik koruma

13

PI regülatörü

79

Önceden ayarlÕ hÕzlar

72

[R1 atama]

49

[R2 atama]

49

[RAMPALAR]

62

[Rampa anaht.atama]

64

[Ref.2anahtarlama ]

59

Fabrika ayarlarÕna geri dön/konfigürasyonu tekrar yükle

46

Konfigürasyonun saklanmasÕ

45

[Atlama FrekansÕ]

36

[DURDURMA MODLARI](devamÕ)

66

[GøRøùLERø TOPLAMA]

71

[Anahtarlama frek.]

40

[MOTOR DEGISTIRME]

87

[Ger./Frk. mot1 seçili]

44
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini
Kod

Sayfa

Ad

AC2

32
64

[2.HÕzlanma suresi]

sn

ACC

32
63

[HÕzlanma süresi]

sn

AdC

69

[Oto.DC enjeksiyon]

AdCO

98

Add

Fabrika ayarÕ

De÷er/OlasÕ fonksiyon

Birim

-

5

Inr ile
uyumlu

-

3

-

nO
YES
Ct

[HayÕr]: Enjeksiyon yok
[Evet]: Ayarlanabilir bir süre için enjeksiyonlu duruú
[Sürekli]: Sürekli enjeksiyonlu duruú

[CANopen adresi]

-

0 - 127

-

0

98

[Modbus adresi]

-

1 - 247

-

1

AI1A

104

[AI1 atama]

-

-

-

-

AI2A

104

[AI2 atama]

-

-

-

-

AI3A

104

[AI3 atama]

-

-

-

-

AIU1

31

[AIV1 degeri durum]

%

0 - 100

-

-

AO1t

48

[AO1 Tipi]

-

0A
4A
10U

[AkÕm]: Konfigürasyon 0 - 20 mA
[AkÕm 4-20]: Konfigürasyon 4 - 20 mA
[Gerilim]: Konfigürasyon 0 - 10 V

0

ArE

90

[Seçim ATV31 konf.]

nO
31A
31E

[HayÕr]: øki ATV312 arasÕnda aktarÕm
[ATV31...A]: ATV31ppppppA'dan ATV312'ye aktarÕm
[ATV31 std] : ATV31'den ATV312'ye aktarÕm

nO

Atr

91

[Otomatik baúlama]

nO
YES

[HayÕr]: Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet]: Otomatik yeniden yolverme

nO

10 0
20 0
50 0
125 0
250 0
500 0
1000

[10 kbps]: 10 kbps
[20 kbps]: 20 kbps
[50 kbps]: 50 kbps
[125 kbps]: 125 kbps
[250 kbps]: 250 kbps
[500 kbps]: 500 kbps
[1 Mbps]: 1000 kbps

nO
0 - LSP

AyarlanmadÕ
Hz cinsinden ayar aralÕ÷Õ

nO

-

kbps

Inr ile uyumlu

YES

bdCO

98

[CANopen hab. hÕzÕ]

bEn

85

[Fren tutma frek.]

bEt

85

[Fren tutma süresi]

sn

0-5

-

0 5

bFr

29
41

[Standart mot. frek. ]

Hz

50
60

[50Hz IEC]
[60Hz NEMA]

50

nO

[HayÕr]: østenen dönüú yönünde fren bÕrakma sÕrasÕnda
motor momenti
[Evet]: øleri dönüúte fren bÕrakma sÕrasÕnda motor
momenti

nO

nO

-

125 0

bIP

85

[Fren darbesi]

-

bLC

85

[Fren atamasÕ]

-

nO
r2
dO

[HayÕr]: AtanmamÕú
[R2]: Röle R2
[DO]: Lojik çÕkÕú AOC

brA

64

[Rampa adapt.]

-

nO
YES

[HayÕr]: Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet]: Fonksiyon etkin

brL

85

[Fren bÕrakma frek.]

Hz

0 0 - 10 0

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

brt

85

[Fren bÕrak. süresi]

sn

0-5

-

0 5

112

YES

Müúteri
ayarÕ

YES
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

CCS

Cd1

Sayfa

60

59

Ad

[Kmt anah.]

[Komut kanalÕ 1]

De÷er/OlasÕ fonksiyon

Birim

-

-

Cd1
Cd2
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
C111
C112
C113
C114
C115
C211
C212
C213
C214
C215

[kanal1 aktif]: Kontrol kanalÕ = kanal 1
[kanal2 aktif]: Kontrol kanalÕ = kanal 2
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[C111]: Modbus kontrol word'ü Bit 11
[C112]: Modbus kontrol word'ü Bit 12
[C113]: Modbus kontrol word'ü Bit 13
[C114]: Modbus kontrol word'ü Bit 14
[C115]: Modbus kontrol word'ü Bit 15
[C211]: A÷ kontrol word'ü Bit 11
[C212]: A÷ kontrol word'ü Bit 12
[C213]: A÷ kontrol word'ü Bit 13
[C214]: A÷ kontrol word'ü Bit 14
[C215]: A÷ kontrol word'ü Bit 15

Cd1

tEr
LOC
LCC

[Terminal]: Terminaller üzerinden kontrol
[Lokal]: Tuú takÕmÕ üzerinden kontrol
[Uzak Panel ]: Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali
üzerinden kontrol
[Modbus]: Modbus üzerinden kontrol
[A÷]: A÷ üzerinden kontrol

tEr

Mdb

Ndb
nEt

[Terminal]: Terminaller üzerinden kontrol
[Lokal]: Tuú takÕmÕ üzerinden kontrol
[Uzak Panel ]: Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali
üzerinden kontrol
[Modbus]: Modbus üzerinden kontrol
[A÷]: A÷ üzerinden kontrol

StS
Std

[Start/Stop]: Yolverme/durdurma konfigürasyonu
[Fabrika Ayr.]: Fabrika konfigürasyonu

SIN
SEP

[AyrÕ de÷il]: Birleúik
[AyrÕ]: AyrÕ

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
15

nO

Ndb
nEt

Cd2

60

[Komut kanalÕ 2]

-

CFG

45
49
61
90

[Makro ayarÕ]

-

CHC
F

59

[Profil]

-

CHP

87

[Motor de÷iútirme]

Fabrika
ayarÕ

tEr
LOC
LCC

Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

Std

SIM

CLI

38

[AkÕm sÕnÕrÕ]

In

0 25 - 1 5

-

1 5

CL2

38
86

[2. akÕm sÕnÕrÕ]

In

0 25 - 1 5

-

1 5

CnF

103

[Haberleúme hatasÕ]

-

-

-

-

0FF
On
8888

[KAPALI]: Eriúimi kilitleyen kod yok
[AÇIK]:
Bir kod eriúimi kilitliyor.
Eriúim kilidi açÕk.

-

COd

103

[PIN kodu 1]

-

Müúteri
ayarÕ

113
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

Sayfa

Ad

Birim

De÷er/OlasÕ fonksiyon

FSt

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duruú ile algÕlanan hata
yönetimi
[Rampali dur]: Rampada duruú ile algÕlanan hata
yönetimi
[Hizli duruú]: HÕzlÕ duruú ile algÕlanan hata yönetimi

nO
YES
COL

95

[CAN hata yönetimi]

-

rNP

Fabrika ayarÕ

YES

COp

60

[Kanal kopyala 1-2]

-

nO
SP
Cd
ALL

[HayÕr]: Kopya yok
[Referans]: ReferansÕ kopyala
[Komut]: Komutu kopyala
[Komut + ref.] : Komutu ve referansÕ kopyala

COS

42

[Motor 1 Cos fi]

-

0 5-1

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

COS2

88

[Motor 2 Cos fi]

-

0 5-1

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

CrH3

48

[AI3 maks. de÷eri ]

mA

4 - 20

-

20

CrL3

48

[AI3 min de÷eri ]

mA

0 - 20

-

4

Ctd

39

[AkÕm eúi÷i]

In

0 - 1.5

-

1

dCF

66

[Differansiyel akim hatasi]

-

0 - 10

-

4

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
15

dCI

67

[DC enjeks. atamasÕ]

Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

nO

nO

dE2

32
64

[2. yavaúlama süresi]

sn

Inr ile
uyumlu

-

5

dEC

32
63

[[Yavaúlama süresi]

sn

Inr ile
uyumlu

-

3

[HayÕr]: AtanmamÕú
[Mot. akÕmÕ]: Motor akÕmÕ
[Motor frek.]: Motor frekansÕ
[Motor mom.]: Motor momenti
[GüçSa÷land ]: HÕz kontrol cihazÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ güç
[Sür. HatasÕ]: AlgÕlanan hata.
[Src.çlÕúÕyr]: Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor
[Frkns Limiti ]: Frekans eúi÷ine eriúildi
[Yük.Hz.Lim.]: Yüksek hÕza eriúildi
[Fren BÕrak.]: AkÕm eúi÷ine eriúildi
[Freq.R ef.]: Frekans referansÕna eriúildi
[Sür.Termal]: Motor termik eúi÷ine eriúildi
[Fren BÕrak.]: Fren düzeni
[No 4-20mA]: 4-20 mA sinyal kaybÕ

nO

[HayÕr]: Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet]: Fonksiyon etkin

nO

dO

48

[Ana./Dig. ÇÕkÕú]

-

nO
OCr
OFr
Otr
OPr
FLt
rUn
FtA
FLA
CtA
SrA
tSA
bLC
APL

drn

96

[Derated operation]

-

nO
YES

114

Müúteri
ayarÕ

BBV46385 06/2010

efesotomasyon.com

Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

dSP

EPL

ErCO

EtF

Sayfa

78

93

98

93

Ad

[- HÕz atamasÕ]

[Harici hata yönetimi]

[Hata kodu]

[Harici hata atama]

Birim

-

-

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6

nO
YES

FSt
0
1
2
3
4

Hata yok
Veriyolu kapalÕ
KullanÕm ömrü boyunca
CAN aúÕmÕ
Heartbeat

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
15

rNP

Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

36
81

FCS

46
49
61
90

[Konf. Yeniden Yükl.]

FLG

33

[Frek. dong kazanc]

%

FLG2

39
88

[Frek.dongkazanc2]

FLO

99

[PID grbsl skala fakt.]

-

-

nO

1

-

nO
rECI

[HayÕr]: Fonksiyon devre dÕúÕ
[Dahili]: Geçerli konfigürasyon, daha önce SCS =
StrI tarafÕndan kaydedilen yedek
konfigürasyonla aynÕ olur.
[Fabrika Ayr.]: Geçerli konfigürasyon, CFG
parametresiyle seçilen konfigürasyonla de÷iútirildi.

nO

1 - 100

-

20

%

1 - 100

-

20

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6

nO

AI1
AI2
AI3
AIUI
LCC

[AI1]: Analog giriú AI1, LI lojik giriúler
[AI2]: Analog giriú AI2, LI lojik giriúler
[AI3]: Analog giriú AI3, LI lojik giriúler
[A÷ AI]: Navigasyon tekeri, RUN/STOP butonlarÕ
[Kont. Paneli]: Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali,
RUN/STOP/FWD/REV butonlarÕ

nO
E E

[HayÕr]: Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet]: Fonksiyon etkin

InI

[Zorl. kontrol atama]

YES

0 1 - 100

-

FLOC

99

[Zorl. kontrol ref.]

-

FLr

93

[Dön.yükü yakalama]

-

Müúteri
ayarÕ

nO

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duruú ile algÕlanan hata
yönetimi
[Rampali dur]: Rampada duruú ile algÕlanan hata
yönetimi
[Hizli duruú]: HÕzlÕ duruú ile algÕlanan hata yönetimi

-

FbS

Fabrika
ayarÕ

De÷er/OlasÕ fonksiyon

AI1

nO

115
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

Fr1

Sayfa

29
58

Ad

[Ref.1 kanal]

De÷er/OlasÕ fonksiyon

Birim

-

AI1
AI2
AI3
AIU1
UPdt
UpdH
LCC
Ndb
nEt

Fr2

58

[Ref.2 kanal]

-

nO
AI1
AI2
AI3
AIU1
UPdt
UpdH
LCC
Ndb
nEt

FrH

101

FrS

Fabrika ayarÕ

[AI1]: Analog giriú AI1
[AI2]: Analog giriú AI2
[AI3]: Analog giriú AI3
[A÷ AI]: Navigasyon tekeri
[+/- hÕz]: LI yoluyla +/- hÕz referansÕ
[+/- KP hÕzÕ]: ATV312 tuú takÕmÕndaki navigasyon
tekerini kullanarak +/- hÕz referansÕ.
[Kont. Paneli]: Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali
üzerinden referans
[Modbus]: Modbus üzerinden referans
[A÷]: A÷ üzerinden referans

AI1

[HayÕr]: AtanmamÕú
[AI1]: Analog giriú AI1
[AI2]: Analog giriú AI2
[AI3]: Analog giriú AI3
[A÷ AI]: Navigasyon tekeri
[+/- hÕz]: LI yoluyla +/- hÕz referansÕ
[+/- KP hÕzÕ]: ATV312 tuú takÕmÕndaki navigasyon
tekerini kullanarak +/- hÕz referansÕ.
[Kont. Paneli]: Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali
üzerinden referans
[Modbus]: Modbus üzerinden referans
[A÷]: A÷ üzerinden referans

nO

[Frekans referansÕ]

Hz

0 - 500

-

-

41

[Nom. mot. frekansÕ]

Hz

10 - 500

-

50

FrS2

87

[Nom. mot.2 frek. ]

Hz

10 - 500

-

50

Frt

64

[Rampa 2 eúi÷i]

Hz

0 - 500

-

0

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit
15

FSt

66

[Hizli duruú]

Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

nO

Ftd

39

[Frekans eúi÷i ]

Hz

0 - 500

-

bFr

HSP

33

[Yüksek hÕz]

Hz

LSP - tFr

-

bFr

Ibr

85

[Fren.bÕrak.akÕmÕ]

In

0 - 1 36

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

IdC

34
67

[DC enjeks. de÷eri 1
]

In

0 - In

-

0 7

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6

InH

116

96

[Hata engel. atama]

Müúteri
ayarÕ

nO
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

Sayfa

Ad

De÷er/OlasÕ fonksiyon

Birim

Fabrika ayarÕ

0 01
0 1
1

[0.01]: Rampa 0,05 sn ile 327,6 sn arasÕnda
ayarlanabilir.
[0.1]: Rampa 0,1 sn ile 3.276 sn arasÕnda
ayarlanabilir.
[1]: Rampa 1 sn ile 32.760 sn arasÕnda ayarlanabilir.

0 1

YES

Inr

63

[Rampa adÕmÕ]

-

IPL

94

[Giriú faz kaybÕ]

-

nO
YES

[HayÕr]: Yoksay
[Evet]: HÕzlÕ duruú ile algÕlanan hata yönetimi

ItH

33

[Motor termal akÕm ]

In

0 2-1 5

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

JF2

36

[Atlama FrekansÕ 2]

Hz

1 - 500

-

0

JGF

36
76

[JOG frekansÕ]

Hz

0 - 10

-

10

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6

nO

0 - 500

-

L1
L2

[Seviye1]: Standart fonksiyonlara eriúim
S
i
2 : FUn- menüsündeki geliúmiú
fonksiyonlara eriúim
[Seviye3]: Geliúmiú fonksiyonlara eriúim ve karÕúÕk
kontrol modlarÕnÕn yönetimi

L1

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6

nO

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6

nO

JOG

76

[JOG]

JPF

36

[Atlama FrekansÕ]

58

[ERISIM
SEVIYESI]

LAC

LAF

89

[øleri yön dur. últeri]

-

Hz

L3

0

LAr

89

[Geri yön dur.
úalteri]

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

LAS

89

[Duruú Tipi]

-

rMP
FSt
nSt

[Rampali dur]: Rampada
[Hizli duruú]: HÕzlÕ duruú
[Serbest dur.]: Serbest duruú

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

nO

nO
E E

[HayÕr]: Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet]: Ekran terminali üzerindeki STOP/RESET,
RUN ve FWD/REV butonlarÕnÕ kullanarak hÕz kontrol
cihazÕnÕn kontrol edilmesini sa÷lar

nO

-

-

LC2

86

[Akim siniri2]

-

LCC

61

[Kont. Paneli
komutu]

-

LCr

101

[Motor akÕmÕ]

A

Müúteri
ayarÕ

nSt

-

117
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

Sayfa

Ad

De÷er/OlasÕ fonksiyon

Birim

93

[Harici hata ayari]

LFF

95

[Hata hÕzÕ]

HIG

0 - 500

-

nO
YES

FSt

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duruú ile algÕlanan hata
yönetimi
[Hata hÕzÕ]: HÕz kontrol cihazÕ, geri çekilme hÕzÕna
geçer.
[HÕzÕ koru]: Kontrol cihazÕ, hata meydana geldi÷inde
çalÕútÕ÷Õ hÕzÕ korur.
[Rampali dur]: Rampada duruú ile algÕlanan hata
yönetimi
[Hizli duruú]: HÕzlÕ duruú ile algÕlanan hata yönetimi

-

0 - HSP

-

[Fren kontrol]: Fren kontrolü algÕlanan hatasÕ
[HatalÕ ayar]: YanlÕú konfigürasyon
[Geçersiz ayar]: Geçersiz konfigürasyon
[HABERLEùME HATASI]: Haberleúme tarafÕndan kartta algÕlanan hata
[CANopen haber.]: Haberleúme tarafÕndan hat 2'de (CANopen) algÕlanan hata
[Kapsite ùarj]: Kapasitör önúarjÕ tarafÕndan algÕlanan hata
[EEPROM]: EEPROM belle÷i algÕlanan hatasÕ
[Harici Hata]: Harici hata
[DAHøLø HATA]: Bilinmeyen de÷er
[DAHøLø HATA]: HMI kartÕ tanÕnmadÕ veya uyumsuz/ekran yok
[DAHøLø HATA]: EEPROM algÕlanan hatasÕ
[DAHøLø HATA]: Endüstriyel EEPROM algÕlanan hatasÕ
[4-20mA]: 4-20 mA kayÕp
[Hata yok]: Hata kodu kaydedilmedi
[DC bara.aú. ger.]: DC barasÕ aúÕrÕ gerilim
[AúÕrÕ akÕm]: AúÕrÕ akÕm
[Sür. aúÕrÕ ÕsÕn.]: Kontrol cihazÕ aúÕrÕ ÕsÕnmasÕ
[Motor aúÕrÕ yük]: Motor aúÕrÕ yükü
[Mot. fzKayp ]: Motor faz kaybÕ
[ùebekeAúÕrÕ ger.]: Besleme aúÕrÕ gerilim
[Giriú faz kaybÕ]: Besleme faz kaybÕ
[Mot.KÕsDvr ]: Motor kÕsa devresi (faz, toprak)
[Modbus]: Modbus haberleúmesi algÕlanan hatasÕ
[AúÕrÕ hÕz]: Motor aúÕrÕ hÕzÕ
[Otomatik tanÕma]: Otomatik tanÕma algÕlanan hatasÕ
[Düsük gerilim]: Hat besleme gerilimi düúük

-

Hz

LFF
LFL

95

[4-20mA kaybÕ]

-

rLS
rNP

LFr

32
101

[HMI Frekans ref.]

HIG

10

YES

-

LFt

102

[Oluúan son hata]

-

bLF
CFF
CFI
CnF
COF
CrF
EEF
EPF
IF1
IF2
IF3
IF4
LFF
nOF
ObF
OCF
OHF
OLF
OPF
OSF
PHF
SCF
SLF
SOF
tnF
USF

LI1A

104

[LI1 Konfig.]

-

-

LI2A

104

[LI2 Konfig.]

-

-

LI3A

104

[LI3 Konfig.]

-

-

LI4A

104

[LI4 Konfig.]

-

-

LI5A

104

[LI5 Konfig.]

-

-

LI6A

104

[LI6 Konfig.]

-

-

LSP

33
85

[Düúük hÕz]

Hz

0 - HSP

-

0

nCr

41

[Nom. motor akÕmÕ ]

In

0 25 - 1 5

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

nCr2

88

[Nom. mot . 2
akÕmÕmot]

In

0 25 - 1 5

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

nrd

44

[Gürültü azaltma]

-

YES
nO

[Evet]: Düzensiz modülasyonlu frekans
[HayÕr]: Sabit frekans

118

Müúteri
ayarÕ

[0 da aktif]: Harici hata EtF parametresine atanan lojik
giriúin durumu 0'a döndü÷ünde algÕlanÕr.
[1 de aktif] (Etkin yüksek): Harici hata, EtF
parametresine atanan lojik giriúin durumu 1'e
döndü÷ünde algÕlanÕr.

LO
LEt

Fabrika ayarÕ

YES
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

Sayfa

nSP

nSP
2

Birim

42

[Nom. motor hÕzÕ]

dev/
dak

0 - 32.760

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

88

[Nom. mot. 2 hÕzÕ]

dev/
dak

0 - 32.760

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6

nSt

68

[Serbest duruú at.]

-

O1C
t

103

[OPT1 kart tipi]

-

OHL

94

[Aú. ÕsÕ.hata yöneti.]

-

De÷er/OlasÕ fonksiyon

94

[AúÕrÕyükhata.yönt.]

-

nO

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duruú ile algÕlanan hata yönetimi
[Rampali dur]: Rampada duruú ile algÕlanan hata
yönetimi
[Hizli duruú]: HÕzlÕ duruú ile algÕlanan hata yönetimi

YES

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duruú ile algÕlanan hata yönetimi
[Rampali dur]: Rampada duruú ile algÕlanan hata
yönetimi
[Hizli duruú]: HÕzlÕ duruú ile algÕlanan hata yönetimi

YES

nO
YES
OAC

[HayÕr]: Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet]: OPF'de hataya geçme var
[ÇÕkÕú kes]: [MOTOR FAZ KAYBI] (OPF)'de hataya
geçme yok, ancak çÕkÕú gerilimi yönetiliyor

YES

nO
YES
rNP

nO
YES
rNP
FSt

OPL

94

[ÇÕkÕú faz kaybÕ]

-

Opr

101

[Motor gücü]

%

-

-

-

Otr

102

[Motor momenti]

%

-

-

-

PIC

36
81

[PID grbsl etki yönü
]

-

nO
YES

[HayÕr]: Normal
[Evet]: Geri

nO

PIF

81

[PID grbsl. atamasÕ]

-

nO
AI1
AI2
AI3

[HayÕr]: AtanmamÕú
[AI1]: Analog giriú AI1
[AI2]: Analog giriú AI2
[AI3]: Analog giriú AI3

nO

nO
83

[Dahili PID
ref.seçimi ]

[HayÕr]: UPdH ve UPdt hariç PI regülatörü referansÕ
Fr1.
[Evet]: PI regülatörünün referansÕ rPI parametresi
üzerinden dahili olarak sa÷lanÕr.

nO

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

nO

PII

Pr2

81

[2 önayar PID ref.]

-

-

Müúteri
ayarÕ

YES

FSt

OLL

Fabrika ayarÕ

Ad

YES
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

119
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

Pr4

PS16

PS2

PS4

Sayfa

82

74

73

73

Ad

[4 önayar PID
ref.]

[16 önayarlÕ hÕz]

[2 önayarlÕ hÕz]

[4 önayarlÕ hÕz]

De÷er/OlasÕ fonksiyon

Birim

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

nO

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

nO

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

LI3

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

LI4

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

nO

[HayÕr]: Fonksiyon devre dÕúÕ
[Evet]: STOP tuúu önceli÷i

PS8

73

[8 önayarlÕ hÕz]

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

PSt

61

[[Dur. Tuúu
önceli÷i]]

-

nO
E E

120

Fabrika
ayarÕ

Müúteri
ayarÕ

YES
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

r1

r2

Sayfa

49

49

Ad

De÷er/OlasÕ fonksiyon

Birim

Fabrika
ayarÕ

[HayÕr]: AtanmamÕú
[Srchata.yok]: Kontrol cihazÕ algÕlanan hatasÕ yok
[Src.çlÕúÕyr]: Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor
[Frek. eúi÷i]: Frekans eúi÷ine eriúildi
[HSP ulaúÕldÕ]: Yüksek hÕza eriúildi
[AkÕm eúi÷i] : AkÕm eúi÷ine eriúildi
[Referans ulaúldÕ]: Frekans referansÕna eriúildi
[Mot. term.ulaú. ]: Motor termik eúi÷ine eriúildi
[4-20mA]: 4-20 mA sinyal kaybÕ
[LI1] - [LI6]: Seçili lojik giriúin de÷erini verir

FLt

[R2 atama]

nO
FLt
rUn
FtA
FLA
CtA
SrA
tSA
bLC
APL
LI1 - LI6

[HayÕr]: AtanmamÕú
[Srchata.yok]: Kontrol cihazÕ algÕlanan hatasÕ yok
[Src.çlÕúÕyr]: Kontrol cihazÕ çalÕúÕyor
[Frek. eúi÷i]: Frekans eúi÷ine eriúildi
[HSP ulaúÕldÕ]: Yüksek hÕza eriúildi
[AkÕm eúi÷i] : AkÕm eúi÷ine eriúildi
[Referans ulaúldÕ]: Frekans referansÕna eriúildi
[Mot. term.ulaú. ]: Motor termik eúi÷ine eriúildi
[Fren kontak]: Fren düzeni
[4-20mA]: 4-20 mA sinyal kaybÕ
[LI1] - [LI6]: Seçili lojik giriúin de÷erini verir

nO

Fr1
Fr2
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
C111
C112
C113
C114
C115
C211
C212
C213
C214
C215

[kanal1 aktif]: Referans 1
[kanal2 aktif]: Referans 2
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[C111]: Modbus kontrol word'ü Bit 11
[C112]: Modbus kontrol word'ü Bit 12
[C113]: Modbus kontrol word'ü Bit 13
[C114]: Modbus kontrol word'ü Bit 14
[C115]: Modbus kontrol word'ü Bit 15
[C211]: A÷ kontrol word'ü Bit 11
[C212]: A÷ kontrol word'ü Bit 12
[C213]: A÷ kontrol word'ü Bit 13
[C214]: A÷ kontrol word'ü Bit 14
[C215]: A÷ kontrol word'ü Bit 15

Hz

-500 - +500

-

1

[R1 atama]

-

nO
FLt
rUn
FtA
FLA
CtA
SrA
tSA
APL
LI1

LI6

rF
C

59

[Ref.2anahtarlam
a]

rF
r

101

[ÇÕkÕú frekansÕ]

rI
G

36
81

[PID integral
kazanç]

-

0 01 - 100

-

rO
t

61

[Rotating
direction]

-

dFr
drS
bOt

[øleri]: øleri
[Geri]: Geri
[økisi]: Her iki yöne de izin verilir.

rp

97

[Ürün reseti]

-

nO
YES

[HayÕr]: HayÕr
[Evet]: Evet

nO

rP
2

36
82

[Önayar PID ref.2
]

%

0 - 100

-

30

rp
3

36
82

[Önayar PID ref.3
]

%

0 - 100

-

60

rp
4

36
82

[Önayar PID ref.4
]

%

0 - 100

-

90

rP
G

36
81

[PID oransal
kazanç ]

-

0 01 - 100

-

1

rP
I

32
83
101

[Dahili PID ref.]

%

0 - 100

-

0

rP
r

97

[ÇlÕúma zam.
reset ]

-

nO
rtH

[HayÕr]: HayÕr
[Mot.çal.sfrl ]: ÇalÕúma süresinin sÕfÕrlanmasÕ

-

Müúteri
ayarÕ

Fr1

dFr

nO

121
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

Sayfa

Ad

Fabrika
ayarÕ

De÷er/OlasÕ fonksiyon

Birim

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6
[CD11]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberleúme a÷Õndaki kontrol word'ü Bit 15

rPS

64

[Rampa anaht.atama]

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
Cd11
Cd12
Cd13
Cd14
Cd15

rPt

62

[Rampa tipi]

-

LIn
S
U
CUS

[Do÷rusal]: Do÷rusal
[S rampa]: S rampasÕ
[U rampa]: U rampasÕ
[Kull. ayarÕ]: Özelleútirilmiú

LIn

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2 tCC = 2C olmasÕ durumunda eriúilebilir.
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6

LI2

nO

rrS

48

[Geri yön atamasÕ]

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

rSC

42

[So÷uk Str.Direnc]

-

nO
InIt
8888

[HayÕr]: Fonksiyon devre dÕúÕ
[Init]: Fonksiyonu etkinleútirir
KullanÕlan so÷uk durum stator direncinin de÷eri

nO

[HayÕr]: AtanmamÕú
[LI1]: Lojik giriú LI1
[LI2]: Lojik giriú LI2
[LI3]: Lojik giriú LI3
[LI4]: Lojik giriú LI4
[LI5]: Lojik giriú LI5
[LI6]: Lojik giriú LI6

nO

rSF

92

[Hata reset]

-

nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6

rSL

38
83

[PID uyanma eúi÷i]

%

0
- 100

-

0

rtH

102

[Mot.çlÕúma zaman]

Zam
an

-

-

-

nO
AI1
AI2
AI3
AIU1
LCC
Ndb
nEt

[HayÕr]: AtanmamÕú
[AI1]: Analog giriú AI1
[AI2]: Analog giriú AI2
[AI3]: Analog giriú AI3
[A÷ AI]: Navigasyon tekeri
[Kont. Paneli]: Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali üzerinden referans
[Modbus]: Modbus üzerinden referans
[A÷]: A÷ üzerinden referans

nO
AI1
AI2
AI3
AIU1
LCC
Ndb
nEt

[HayÕr]: AtanmamÕú
[AI1]: Analog giriú AI1
[AI2]: Analog giriú AI2
[AI3]: Analog giriú AI3
[A÷ AI]: Navigasyon tekeri
[Kont. Paneli]: Uza÷a taúÕnabilir ekran terminali üzerinden referans
[Modbus]: Modbus üzerinden referans
[A÷]: A÷ üzerinden referans

nO
StrI

[HayÕr]: Fonksiyon devre dÕúÕ
[Ayar 1]: Geçerli konfigürasyonu EEPROM'a kaydedin

SA2

71

[Ref.2 topla ]

-

AI2

SA3

71

SCS

45
49
61
90

[Ayar Kaydetme]

-

SdC1

35
69

[Oto.DC enj. de÷eri 1
]

In

0
-1 2

-

0 7

SdC2

35
70

[Oto.DC enj. de÷eri 2]

In

0
-1 2

-

0 5

SdS

40

[Ekran ölçü katsayÕ]

-

0 1
- 200

-

30

122

Ref.3 topla ]

-

Müúteri
ayarÕ

nO

nO
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

Sayfa

SFr

40
44

Ad
[Anahtarlama frek.]

kHz

Fabrika
ayarÕ

De÷er/OlasÕ fonksiyon

Birim

2 0 - 16

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duruú ile algÕlanan hata yönetimi.
[Rampali dur]: Rampada duruú ile algÕlanan hata yönetimi
[Hizli duruú]: HÕzlÕ duruú ile algÕlanan hata yönetimi

YES

Müúteri
ayarÕ

4

SLL

95

[Mdbs hata yönetimi]

-

nO
YES
rNP
FSt

SLP

34

[Kayma kompan.]

%

0 - 150

-

100

SLP2

39
88

[Kayma kompan. 2]

%

0 - 150

-

100

SP10

37
74

[Önayar hÕz 10]

Hz

0 - 500

-

50

SP11

37
75

[Önayar hÕz 11]

Hz

0 - 500

-

55

SP12

37
75

[Önayar hÕz 12]

Hz

0 - 500

-

60

SP13

37
75

[Önayar hÕz 13]

Hz

0 - 500

-

70

SP14

37
75

[Önayar hÕz 14]

Hz

0 - 500

-

80

SP15

37
75

[Önayar hÕz 15]

Hz

0 - 500

-

90

SP16

37
75

[Önayar hÕz 16]

Hz

0 - 500

-

100

SP2

36
74

[Önayar hÕz 2]

Hz

0 - 500

-

10

SP3

37
74

[Önayar hÕz 3]

Hz

0 - 500

-

15

SP4

37
74

[Önayar hÕz 4]

Hz

0 - 500

-

20

SP5

37
74

[Önayar hÕz 5]

Hz

0 - 500

-

25

SP6

37
74

[Önayar hÕz 6]

Hz

0 - 500

-

30

SP7

37
74

[Önayar hÕz 7]

Hz

0 - 500

-

35

SP8

37
74

[Önayar hÕz 8]

Hz

0 - 500

-

40

SP9

37
74

[Önayar hÕz 9]

Hz

0 - 500

-

45

SPd1

101

[Kull.TanÕmÇkúDeg.
]

-

-

-

-

SPd2

101

[Kull.TanÕmÇkúDeg.
]

-

-

-

-

SPd3

101

[Kull.TanÕmÇkúDeg.
]

-

-

-

-

SrF

44

[HÕz Çevrim Zaman]

-

nO
E E

[HayÕr]: Filtre etkin kalÕr
[Evet]: Filtre baskÕlanÕr

nO

StA

34

[Frek. çvrim stabilite]

%

1 - 100

-

20

StA2

39
88

[Frek. çvrm. stbilite2 ]

%

0 - 100

-

20
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Kod

Sayfa

Ad

nO

rMP
FSt

[HayÕr]: HÕz kontrol cihazÕnÕn kilitlenmesi ve motorun serbest
duruú yapmasÕ
[DCbarakoru]: Duruú modu hÕz kontrol cihazÕ güç kayna÷ÕnÕ
mümkün oldu÷u kadar uzun süre korumak için atalet kullanÕr
[Rampali dur]: Geçerli rampaya göre duruú
[Hizli duruú]: HÕzlÕ duruú

-

nO
rAN
EEP

[HayÕr]: Kaydetme yok
[RAM]: RAM'e kaydediliyor
[EEprom]: EEPROM'a kaydediliyor

nO

[Rampali dur]: Rampada
[Hizli duruú]: HÕzlÕ duruú
[Serbest dur.]: Serbest duruú
[DC enjeks.]: DC enjeksiyonlu duruú

nO
StP

Str

96

78

[Düúük ger. önleme ]

[Referans kaydet]

Fabrika
ayarÕ

De÷er/OlasÕ fonksiyon

Birim

-

NNS

Stt

66

[Duruú tipi]

-

rMP
FSt
nSt
dCI

tA1

33
63

[HÕzl.baúÕ.yuvarlam]

%

0 - 100

-

10

tA2

33
63

[HÕzl.sonu.yuvarlam]

%

0(100-tA1)

-

10

tA3

33
63

[Yav.baúÕ.yuvarlam]

%

0 - 100

-

10

tA4

33
63

[Yav.sonu.yuvarlam
a]

%

0(100-tA3)

-

10

5
10
30
1
2
3
Ct

[5 dakika]: 5 dakika
[10 dakika]: 10 dakika
[30 dakika]: 30 dakika
[1 saat]: 1 saat
[2 saat]: 2 saat
[3 saat]: 3 saat
[SÕnÕrsÕz]: SÕnÕrsÕz

rMP

tAr

92

[Maks.ot. baú. süresi
]

-

tbr

98

[Modbus baud hÕzÕ]

bps

4 8
9 6
19 2

[4.8 Kbps]: 4.800 bit/saniye
[9.6 Kbps]: 9600 bit/saniye
[19.2 Kbps]: 19.200 bit/saniye

tCC

30
47

[2/3 telli kontrol]

-

2C
3C
LOC

[2 telli]: 2 telli kontrol
[3 telli]: 3 telli kontrol
[Lokal]: Lokal kontrol (hÕz kontrol cihazÕ RUN/STOP/RESET)

tCt

47

[2 telli tip]

-

LEL
trn
PFO

[Seviye]: Durum 0 veya 1
[Degisiklik]: Durum de÷iúikli÷i (geçiú veya kenar)
[ileri önclik.]: Durum 0 veya 1, "ileri" giriú "geri" giriúe göre
öncelikli

trn

tdC

34
68

[DCenjeks.
zamanÕ2]

sn

0 1 - 30

-

0 5

tdC1

34
69

[Oto.DC enj. zam. 1 ]

sn

0 1 - 30

-

0 5

tdC2

35
70

[Oto.DC enj. zam. 2]

sn

0 - 30

-

0

tFO

98

[Modbus formatÕ]

8O1
8E1
8n1
8n2

[8-O-1]: 8 veri biti, tek parite, 1 durma biti
[8-E-1]: 8 veri biti, çift parite, 1 durma biti
[8-N-1]: 8 veri biti, parite yok, 1 durma biti
[8-N-2]: 8 veri biti, parite yok, 2 durma biti

tFr

44

[Maks. frekans]

10 - 500

-

60

tHd

101

[Sür. termik ulú. ]

-

-

-

-

tHr

101

[Motor termik durum]

-

-

-

-

tLS

38

[Düú.hÕz zam.aúÕm]

sn

0 - 999 9

-

0

124
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Müúteri
ayarÕ

5
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Parametre kodlarÕ ve müúteri ayarlarÕ dizini

Ad

Fabrika ayarÕ

Kod

Sayfa

De÷er/OlasÕ fonksiyon

tnL

95

[Oto-tanÕ. hata yön.]

-

nO
YES

[HayÕr]: Yoksay
[Evet]: HÕz kontrol cihazÕ kilitli olarak algÕlanan hata
yönetimi

YES

ttd

39

[Motor.term.düzeyi
]

%

1 - 118

-

100

ttO

98

[Mdbus zam. aúÕmÕ]

sn

0 1 - 30

-

10

nO
YES

[HayÕr]: Otomatik tanÕma gerçekleútirilmedi
[Evet]: Otomatik tanÕma mümkün olan en kÕsa sürede
gerçekleútirilir
[YapÕldÕ]: Bu de÷erler kullanÕldÕ÷Õnda, otomatik tanÕmanÕn
en son yapÕldÕ÷Õ zaman verilir
[Src.çlÕúÕyr]: Bir çalÕútÕrma komutu her gönderildi÷inde
otomatik tanÕma yapÕlÕr
[Calisiyor]: Otomatik tanÕma her çalÕútÕrmada yapÕlÕr
[LI1] - [LI6]: Otomatik tanÕma, bu fonksiyona atanan bir
lojik giriú 0 V'den 1'e de÷iúti÷inde yapÕlÕr

nO

[YapÕlmadÕ]: Motoru kontrol etmek için varsayÕlan stator
direnç de÷eri kullanÕlÕr
[Beklemede]: Otomatik tanÕma talep edildi ancak henüz
yapÕlmadÕ
[øúlemde]: Otomatik tanÕma devam ediyor
[BaúarÕsÕz]: Otomatik tanÕma yapÕlamadÕ
[YapÕldÕ]: Stator rezistansÕ motoru kontrol etmek için
kullanÕlan otomatik algÕlama fonksiyonu tarafÕndan
ölçüldü
[R1 giriúi]: Motoru kontrol etmek için so÷uk durum stator
rezistansÕ kullanÕlÕyor

tAb

Birim

dOnE
tUn

43

[Otomatik tanÕma]

-

rUn
POn
LI1 - LI6
tAb
PEnd

tUS

43
103

[Oto-tanÕma durum]

-

PrOG
FAIL
dOnE

Strd

UdP

103

[Sürü. YazÕlÕm Ver.]

-

-

-

-

UFr

33

[IR
kompanzasyonu]

%

0 - 100

-

20

UFr2

39
88

[IR kompanzasyon
2]

%

0 - 100

-

20

UFt

44

[Ger./Frk. mot1
seçili]

-

L
P
n
nLd

[SabitMomnt ]: Sabit moment
[DgisknMom. ] : De÷iúken moment
[SVC]: AkÕ vektör kontrolü
[EnrjiTasarrf]: Enerji tasarrufu

n

UFt2

88

[Ger./Frk. mot2
seçili]

-

L
P
n
nLd

[SabitMomnt ]: Sabit moment
[DgisknMom. ] : De÷iúken moment
[SVC]: AkÕ vektör kontrolü
[EnrjiTasarrf]: Enerji tasarrufu

n

ULn

101

[ùebeke gerilimi]

V

-

-

-

UnS

41

[Nom. motor
gerilimi]

V

-

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

UnS2

87

[Nom. mot.2 gerilim
i]

V

-

-

HÕz kontrol
cihazÕ
de÷erine göre

Müúteri
ayarÕ
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