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Önemli bilgiler

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

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

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

© 2009 Schneider Electric. Her hakk  sakl d r.

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

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

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

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

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

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

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

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
• Altivar 312 kontrol cihaz n  monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n. Kurulum, ayarlama, onar m ve

bak m, yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir.

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

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

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

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

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

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

cihaz nda onar m yapmay n veya kontrol cihaz n  çal t rmay n
• Güç vermeden veya kontrol cihaz n  çal t r p durdurmadan önce tüm kapaklar  tak p kapat n.

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

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

• Altivar 312 kontrol cihaz n  monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n.
• Parametre ayarlar nda yap lacak her türlü de i iklik yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir.

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

 UYARI
HASARLI EK PMAN
Hasarl  görünen kontrol cihaz n  monte etmeyin veya çal t rmay n.

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

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

 UYARI
KONTROL KAYBI
• Herhangi bir kablolama emas n n tasar mc s  potansiyel kontrol kanal  ar zas  modlar n  da hesaba katmal  ve belirli kritik kontrol

fonksiyonlar  için kanal ar zas  s ras nda ve ar zadan sonra güvenli bir duruma geçmeyi sa laman n bir yolunu emaya eklemelidir.
Önemli kontrol fonksiyonlar na örnek olarak acil durum durdurma ve a r  hareket durdurma verilebilir.

• Önemli kontrol fonksiyonlar  için ayr  veya yedek kontrol kanallar  sa lanmal d r.
• Sistem kontrol yollar , haberle me ba lant lar n  içerebilir. Beklenmeyen iletim gecikmeleri veya ba lant  ar zalar n n sonuçlar

hesaba kat lmal d r. a

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

A a daki Altivar 312 teknik belgeleri, Schneider Electric web sitesinde (www.schneider-electric.com) ve ayr ca DVD-ROM'da
(referans VW3A8200) bulunmaktad r.

Kurulum K lavuzu
Bu k lavuz h z kontrol cihaz n n nas l kurulup ba lanaca n  anlatmaktad r.

Programlama k lavuzu
Bu k lavuz h z kontrol cihaz  terminallerinin fonksiyon ve parametrelerini ve bunlar n nas l kullan laca n  aç klamaktad r.

H zl  Ba latma
Bu belge, motorun temel uygulamalar için çabuk ve kolayca ba lat labilmesi için h z kontrol cihaz n n nas l ba lan p konfigüre edilece ini
aç klamaktad r. Bu belge h z kontrol cihaz  ile birlikte verilir.

Modbus, CANopen vs. k lavuzlar .
Bu k lavuzlar kurulum i lemini, veriyolu veya a  ba lant lar n , sinyallemeyi, haberle meyle ilgili parametrelerin diagnosti ini ve
konfigürasyonunu aç klamaktad r.
Ayn  zamanda protokollerin haberle me servislerini aç klamaktad r.
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Yaz l m iyile tirmeleri

Pazara ilk ç kt  andan itibaren Altivar ATV 312 ek fonksiyonlarla donat lm t r. V5.1 IE 50 yaz l m sürümü V5.1 IE 54 olarak
güncellenmi tir. Bu belge V5.1 IE 54 sürümü ile ilgilidir.
Yaz l m sürümü, kontrol cihaz n n yan taraf na yap t r lm  olan plakas nda belirtilmektedir.

V5.1 IE 50'ye k yasla V5.1 IE 54 sürümünde yap lan iyile tirmeler
Mümkün olan yeni konfigürasyon biçimleri 

- Uzaktan konfigürasyon: 3 saniye içinde MODE butonuna bas ld nda h z kontrol cihaz  otomatik olarak Uzaktan konfigürasyona 
geçer. Yerle ik Navigasyon Tekeri bir potansiyometre (Fr1 = AIV1) olarak çal r ve yerle ik 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 cihaz n  ayarlama ad mlar

3. Konfigüre edin:
v Motorun nominal frekans  [Standart mot.

frek.] (bFr) sayfa 41 bu de er 50 Hz de ilse,
v [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsündeki 

motor parametreleri, sayfa 41, yaln zca h z 
kontrol cihaz n n fabrika konfigürasyonu 

uygun de ilse,
v   [G R /ÇIKI  AYARLARI] (I-O-) 

menüsündeki uygulama fonksiyonlar , 
sayfa 47, [KOMUT/REF. YÖNET M ]  
(CtL-) menüsü, sayfa 50 ve [UYGULAMA 

SEÇ M ] (FUn-) menüsü, sayfa 62, 
yaln zca h z kontrol cihaz n n fabrika 
konfigürasyonu uygun de ilse.

4. [AYARLAR] (SEt-) menüsünde, 
a a daki parametreleri 
ayarlay n:
v [H zlanma süresi] (ACC), sayfa 32 ve

[Yava lama süresi], (dEC) sayfa 32,
v [Dü ük h z] (LSP), sayfa 33 ve

[Yüksek h z] (HSP), sayfa 33,
v [Motor  termal  ak m] (ItH), sayfa 33.

2. Kontrol cihaz na giri  gücü uygulay n, 
ancak çal t r komutu vermeyin.

puçlar :

• Programlamaya ba lamadan önce mü teri ayar 
tablolar n  doldurun, sayfa 112.

• stedi iniz zaman fabrika ayarlar na dönmek için [Konf. 
Yeniden Yükl.] (FCS) parametresini (sayfa 46) kullan n.

• Bir fonksiyonun aç klamas n  h zl  bir ekilde bulabilmek için 
111. sayfadaki dizin fonksiyonlar n  kullan n.

• Bir fonksiyonu konfigüre etmeden önce 21. ve 22. 
sayfalardaki "Fonskiyon uyumlulu u" bölümünü okuyun.

• Not:
Do ruluk ve tepki süresi aç s ndan optimum h z kontrol cihaz  
performans  için a a daki i lemlerin yap lmas  gerekir:

- De er plakas nda (motor) belirtilen de erleri [MOTOR 
KONTROL] (drC-) menüsüne girin (sayfa 41).

- Motor so uk ve ba l yken [Otomatik tan ma] (tun) 
parametresini (sayfa 43) kullanarak otomatik tan ma 
gerçekle tirin.

- [Frek. dong kazanc] (FLG) parametresini (sayfa 33) ve 
[Frek. çvrim stabilite] (StA) parameteresini (sayfa 34) 
ayarlay n.

KURULUM

 1. Kurulum K lavuzu'na ba vurun.

PROGRAMLAMA

5. H z kontrol cihaz n  ba lat n.
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Kurulum - Ön Tavsiyeler

H z kontrol cihaz n  çal t rmadan önce

H z kontrol cihaz n  konfigüre etmeden önce

Ba latma
Not: Çal t rma/manuel resetleme s ras nda veya durdurma komutundan sonra fabrika ayarlar  uygulan rken, "ileri", "geri" ve "DC
enjeksiyonlu duru " komutlar  bir kez resetlendikten sonra motor yaln zca çal t r labilir. Resetlenmemi lerse, kontrol cihaz  [Serbest duru ]
(nSt) görüntüleyecektir ama ba lat lmayacakt r. Otomatik tekrar yolverme fonksiyonu konfigüre edilmi se, ([HATA YÖNET M ] (FLt-)
menüsündeki [Otomatik ba lama] (Atr) parametresi, sayfa 91), bu komutlar bir resete (s f ra) gerek duyulmadan dikkate al n r.

Hat kontaktörü

Daha dü ük de erli bir motor kullanma veya motor kullanmaktan tamamen 
vazgeçme

• Fabrika ayarlar  ile motor ç k  faz  kayb  alg lama etkindir ([Ç k  faz kayb ] (OPL) = [EVET] (YES),sayfa 94). H z kontrol cihaz n  test 
ederken veya bak m a amas nda h z kontrol cihaz  ile ayn  de erde bir motor kullanmak için, motor ç k  faz kayb  alg lamas n  devre 
d  b rakn ([Ç k  faz kayb ] (OPL) = [Hay r] (nO)). Bu, çok güçlü h z kontrol cihazlar  kullan l yorsa özellikle yararl  olabilir.

•  [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt) parametresini (sayfa 44, [SabitMomnt ] (L), [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü) ayarlay n.

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI
stenmeyen bir i lemden kaç nmak için tüm lojik giri lerin devre d  oldu undan emin olun.

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

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

• ATV312 kontrol cihaz n  monte etmeden veya çal t rmadan önce bu k lavuzu okuyup anlay n.
• Parametre ayarlar nda yap lacak her türlü de i iklik yetkili personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir.
• Parametreler de i tirilirken istenmeyen bir i lemden kaç nmak için tüm lojik giri lerin devre d  oldu undan emin olun.

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

D KKAT
KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK
• Kontaktörün s k s k kullan lmas  filtre kapasitörlerinin erken y pranmas na neden olur.
• 60 saniyeden k sa döngü süreleri kullanmay n.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
Motorun nominal ak m  h z kontrol cihaz ndan %20 daha dü ükse, motor termik korumas  h z kontrol cihaz  taraf ndan sa lanmaz. 
Termik koruma için alternatif bir kaynak bulun.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.
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Fabrika konfigürasyonu

Fabrika ayarlar
Altivar 312, en s k kullan lan çal ma ko ullar  için fabrika ayarl d r:

• Ekran: kontrol cihaz  haz r [Haz r] (rdY) motor durdurulmu  ve motor çal rken motor frekans .
• LI5 ve LI6 ve lojik giri ler, AI3 analog giri , AOC analog ç k  ve R2 rölesi etkilenmez.
• Hata alg land nda durdurma modu: serbest duru

Yukar daki de erlerin uygulama ile uyumlu olup olmad n  kontrol edin. Gerekirse, h z kontrol cihaz  ayarlar  de i tirilmeden kullan labilir.

(1)H z kontrol cihaz n n önayarlar n  minimumda tutmak isterseniz, makro ayar n  [Makro ayar ] (CFG) = [Start/stop] (StS) ard ndan [Konf.
Yeniden Yükl.] (FCS) = [Fabrika Ayr.] (InI) (sayfa 46) seçin.

[Start/stop] (StS), G/Ç atamalar  d nda makro konfigürasyonu fabrika konfigürasyonu ile ayn d r:
• Lojik giri ler:

- LI1, LI2 (enversör): 2 telli geçi  alg lama kontrolü, LI1 = ileri yön çal ma, LI2 = geri yön çal ma. 
- LI3 - LI6: Devre d  (atanmam ).

• Analog giri ler:
- AI1: H z referans  0-10 V.
- AI2, AI3: Devre d  (atanmam ).

• Röle R1: Kontak, alg lanan bir hata (veya kontrol cihaz n n kapal ) olmas  durumunda aç l r.
• Röle R2: Devre d  (atanmam ).
• Analog ç k  AOC: 0-20 mA, devre d  (atanmam ).

Kod Aç klama 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 ak  vektör kontrolü 44

ACC

DEC

[H zlanma süresi]
[Yava lama süresi] 3,00 saniye 63

LSP [Dü ük h z] 0 Hz 33

HSP [Yüksek h z] 50 Hz 33

ItH [Motor termal ak m ] Nominal motor ak m  (de er kontrol cihaz  de erine ba l d r) 33

SdC1 [Oto.DC enj. de eri 1 ] 0,7 x kontrol cihaz  nominal ak m , 0,5 saniye için 35

SFr [Anahtarlama frek.] 4 kHz 40

rrS [Geri yön atamas ] [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2 48

PS2 [2 önayarl  h z] [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3 73

PS4 [4 önayarl  h z] [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4 73

Fr1 [Ref.1 kanal] [AI1] (AI1) - Analog giri  AI1 29

SA2 [Ref.2 topla ] [AI2] (AI2) - Analog giri  AI2 71

r1 [R1 atama] [Srchata.yok] (FLt): Kontak, bir hata alg land nda veya h z kontrol cihaz  
kapat ld nda aç l r 49

brA [Rampa adapt.] [Evet] (YES): Fonksiyon etkin (yava lama rampas n n otomatik adaptasyonu) 64

Atr [Otomatik ba lama] [Hay r] (nO): Fonksiyon devre d 91

Stt [Duru  tipi] [Rampali dur] (rMP): Rampada 66

CFG [Makro ayar ] [Fabrika Ayr.] (Std) (1) 45
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Temel fonksiyonlar

H z kontrol cihaz  termik korumas
Fonksiyonlar:
Is  yutucuya tak l  veya güç modülüne entegre PTC sondas  ile termik koruma.
H z kontrol cihaz n , a r  ak m durumunda hataya geçmesiyle a r  yüklenmeden dolayl  olarak koruma. Tipik hataya geçme de erleri:

- Motor ak m  = nominal kontrol cihaz  ak m n n %185'i: 2 saniye
- Motor ak m  = nominal kontrol cihaz  ak m n n %150'si: 60 saniye

Kontrol cihaz  havaland rmas
Fan, kontrol cihaz  çal t r ld nda ba lar, bir çal t rma komutu al nmad ysa 10 saniye sonra kapan r.
H z kontrol cihaz n n kilidi aç ld nda fan otomatik olarak çal r (çal ma yönü + referans). H z kontrol cihaz  kilitlendi inde (motor h z  <
0,2 Hz olup enjeksiyon frenlemesi tamamland nda) kapan r.

Zaman 
(saniye)

Motor ak m /H z kontrol
cihaz nda
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Temel fonksiyonlar

Motor termik koruma
Fonksiyon:
I2t de erinin hesaplanmas yla termik koruma.
Koruma, kendi kendini so utan motorlar  hesaba katar.

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
A a daki ko ullarda a r  yüklenmeye kar  harici koruma gerekir:
• Motorun termik durumunu kaydedecek bellek olmad ndan ürün tekrar aç l rken
• Birden fazla motoru beslerken
• Nominal h z kontrol cihaz  ak m n n 0,2'sinden daha dü ük de erli motorlar beslenirken
• Motor de i tirme kullan l rken

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

Hataya geçme süresi t 
saniye olarak

Motor ak m /
[Motor termal ak m] (ItH)
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Uza a ta nabilir ekran terminali opsiyonu, ATV31

Bu terminal, duvara monte edilen veya yerde duran panonun kapa na monte edilebilecek lokal bir kontrol ünitesidir. H z kontrol cihaz n n
seri ba lant s na ba lanan konnektörleri olan bir kablosu vard r (terminal ile verilen k lavuza bak n). Ekran n n yetenekleri
Altivar 312'ninkiyle neredeyse ayn d r. Ancak bu terminalde, menülerde gezinme için bir navigasyon tekeri yerine a a  ve yukar  oklar
kullan l r. Ayr ca menüler için bir eri im kilitleme anahtar  vard r. H z kontrol cihaz n  kontrol etmek için üç buton vard r (1):

• FWD/REV: dönme yönünü tersine çevirir
• RUN: Motor çal t rma komutu
• STOP/RESET: Motor durdurma komutu veya reset

Butona ilk bas  motoru durdurur ve DC enjeksiyonu duru  frenlemesi konfigüre edilirse, ikinci kez bas lmas  bu frenlemeyi durdurur.

Ön panelin görünümü:                                                                                                 Arka panelin görünümü:

Not: Mü teri gizli koduyla koruma bu anahtara göre önceliklidir. 

Not:
• Uzak terminal eri imi kilitleme anahtar  da ayr ca h z kontrol cihaz  tu lar n n eri imini kilitler.
• Uzak ekran terminalinin ba lant s  kesildi inde varsa kilitler h z kontrol cihaz  tu lar  için etkin kal r.
• Uzak ekran terminali yaln zca [Modbus baud h z ] (tbr) parametresi ([HABERLE ME] (COM-) menüsü, sayfa 98, hala fabrika 

ayar ndaysa etkin olur: [19.2 Kbps] (19.2).

(1)Uzak ekran terminalindeki butonlar  etkinle tirmek için önce [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES) (sayfa 61) konfigüre etmeniz
gerekir.

Konfigürasyonlar  kaydetme ve yükleme
Opsiyonel karts z ATV312 h z kontrol cihazlar n n dört adede kadar tam konfigürasyonu uzak ekran terminaline kaydedilebilir. Bu
konfigürasyonlar kaydedilebilir, ta nabilir ve bir h z kontrol cihaz ndan ayn  de erdeki ba ka bir h z kontrol cihaz na aktar labilir. Ayn  cihaz
için 4 farkl  i lem de terminal kaydedilebilir.
Bkz. [MOTOR KONTROL] (drC-) (sayfa 45 ve 46), [G R /ÇIKI  AYARLARI] (I-O-) (sayfa 49 ve 49), [KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-)
(sayfa 61 ve 61) ve [UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) (sayfa 90 ve 90) menülerindeki [Ayar Kaydetme] (SCS) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)
parametreleri.

Bir ATV31 ve ATV32 aras nda konfigürasyon aktarmak için 90. sayfadaki prosedürü izleyin.

4 karakterli
ekran

Konnektör

Eri im kilitleme anahtar :

• Konum:
[ ZLEME] (SUP-) ve [HIZ 
REFERANSI] (rEF-) menülerine 
eri ilebilir.
[AYARLAR] (SEt-), [ ZLEME] (SUP-) 
ve [HIZ REFERANSI] (rEF-)  
menülerine eri ilebilir.

• Konum:

• Konum: Tüm menülere eri ilebilir
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Uza a ta nabilir grafik ekran terminali opsiyonu, ATV61/ATV71

Terminalin aç klamas
FLASH V1.1IE19 veya daha yenisi ile çal an ve ATV71'in parças  olan bu grafik ekran terminalinin ekran boyutu sayesinde sisteme monte
bir ekranda gösterilebilece inden daha fazla bilgi gösterilebilir. ATV31 uza a ta nabilir ekran terminali ile ayn  ekilde ba lanabilir. 

Not: 3, 4, 5 ve 6 tu lar , terminal üzerinden kumanda aktif hale getirildiyse kontrol cihaz n  do rudan kumanda etmek için kullan labilir.

Uzak ekran terminalindeki butonlar  etkinle tirmek için önce [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES) (sayfa 61) konfigüre etmeniz
gerekir.

1 Grafikli ekran

2 Fonksiyon tu lar :
F1: KOD
F2, F3: kullan lmaz
F4: MOD

3 Durdurma/resetleme 
için buton 

4 Run butonu

5 Gezinme butonu: 
• (ENT) üzerine 

bas n:
- Geçerli de eri saklamak için
- Seçili menü veya parametreyi girmek için

• CW/CCW 
döndürün:

- Bir de eri art rmak veya azaltmak için
- Sonraki veya önceki sat ra gitmek için
Ekran terminali üzerinden kontrol aktif hale 
getirilmi se referans  art rmak veya azaltmak için

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

6   Motorun dönme yönünü 
de i tirme butonu
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Uza a ta nabilir grafik ekran terminali opsiyonu, ATV61/ATV71 (devam )

Grafik ekran terminalini ilk kez açma
Grafik ekran terminalini ilk kez açarken kullan c n n istenen dili seçmesi gerekir.  

Grafik ekran terminali ilk kez aç ld ktan sonra ekran.
Dili seçin ve ENT'a bas n.

H z kontrol cihaz n n güç de eri ayr nt lar  belirir.

[ANA MENÜ] otomatik olarak gelir.

 3 saniye
veya ENT

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

D L SEÇ M
ngilizce
Frans zca
Almanca
spanyolca
talyanca

Çince
Rusça
Türkçe

ATV312HU15M2
1,5kW/2HP  200V Tek

 

ANA MENÜ
SÜRÜCÜ MENÜSÜ
D L SEÇ M

SÜRÜCÜ MENÜSÜ
HIZ REFERANSI
AYARLAR
MOTOR KONTROL
G R /ÇIKI  AYARLARI
KOMUT/REF. YÖNET M

Kod Mod
UYGULAMA SEÇ M
HATA YÖNET M
HABERLE ME
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Uza a ta nabilir grafik ekran terminali opsiyonu, ATV61/ATV71 (devam )

H z kontrol cihaz n  ilk kez çal t rma
H z kontrol cihaz  ilk kez çal t r l rken kullan c  u 3 parametreye eri ir: [Standart mot. frek.] (bFr), [Ref.1 kanal] (Fr1) ve [2/3 telli kontrol]
(tCC), sayfa 30. .  

H z kontrol cihaz  ilk kez çal t r ld ktan sonra ekran.

[ANA MENÜ] otomatik olarak gelir.

 3 saniye

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

 ESC

[SÜRÜCÜ MENÜSÜ]'ndeyken ESC
tu una basarsan z, grafik ekran terminalinde
"Haz r" ifadesi belirir.

ATV312HU15M2
1,5kW/2HP  200V Tek

 

ANA MENÜ
SÜRÜCÜ MENÜSÜ
D L SEÇ M

DRIVE MENU
Standart mot. frek.
2/3 telli kontrol
Ref.1 kanal
HIZ REFERANSI
AYARLAR

MOTOR KONTROL
G R /ÇIKI  AYARLARI
KOMUT/REF. YÖNET M
UYGULAMA SEÇ M
HATA YÖNET M
HABERLE ME

SÜRÜCÜ MENÜSÜ

Haz r

Kod Mod
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Uza a ta nabilir grafik ekran terminali opsiyonu, ATV61/ATV71 (devam )

Sonraki çal t rmalar

Çal t rmadan sonra ekran.

[ANA MENÜ] otomatik olarak gelir.

 3 saniye

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

 ESC

[SÜRÜCÜ MENÜSÜ]'ndeyken ESC
tu una basarsan z, grafik ekran terminalinde
"Haz r" ifadesi belirir.

ATV312HU15M2
1,5kW/2HP  200V Tek

 

ANA MENÜ
SÜRÜCÜ MENÜSÜ
D L SEÇ M

SÜRÜCÜ MENÜSÜ
HIZ REFERANSI
AYARLAR
MOTOR KONTROL
G R /ÇIKI  AYARLARI
KOMUT/REF. YÖNET M

Kod Mod
UYGULAMA SEÇ M
HATA YÖNET M
HABERLE ME

SÜRÜCÜ MENÜSÜ

Haz r

Kod Mod
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Uza a ta nabilir ekran terminali opsiyonu, ATV12

Terminalin aç klamas
Bu terminal, duvara monte edilen veya yerde duran panonun kapa na monte edilebilecek lokal bir kontrol ünitesidir. H z kontrol cihaz n n
seri ba lant s na ba lanan konnektörleri olan bir kablosu vard r (terminal ile verilen k lavuza bak n). Ekran n n yetenekleri
Altivar 312'ninkiyle neredeyse ayn d r. Bu terminalde, menülerde gezinme için bir navigasyon tekeri yerine a a  ve yukar  oklar  kullan l r.

(1)  H z kontrol cihaz  bir kodla kilitlenirse ([PIN kodu 1] (COd), sayfa 103), Mode tu una basmak [ ZLEME] (SUP-) menüsünden [HIZ
REFERANSI] (rEF-) menüsüne (veya tersi) geçmenizi sa lar.

Uzak ekran terminalindeki butonlar  etkinle tirmek için önce [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES) (sayfa 61) konfigüre etmeniz
gerekir.

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

ç kmak ya da bellekte tutulan
de ere dönmek üzere o anda

gösterilen de eri silmek için

4 RUN butonu
Fonksiyonu, konfigüre

edildi ini varsayarak çal t r r

5 Gezinme tu lar

6 ENT butonu
O andaki de eri kaydetmek veya 
seçilen menüye/parametreye 
eri mek için kullan l r

8 Motorun dönme yönünü 
de i tirme butonu

7 STOP butonu
Motoru durdurma ve resetleme 
için kullan l r
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Parametre tablolar n n yap s

Çe itli menülerin aç klamalar ndaki parametre tablolar  u ekilde düzenlenmi tir.

Örnek:

UYGULAMA SEÇ M ] menüsü (Fun-)

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

PI! b [PI regülator]
Not: "PI regülatörü" fonksiyonu birkaç fonksiyon ile uyumsuzdur (bkz. sayfa 21). Yaln zca bu 
fonksiyonlar n; özellikle de fabrika ayarlar n n parças  olarak atanm  olacak toplama giri lerinin 
([Ref.2 topla ] (SA2), [Hay r] (nO), sayfa 71, olarak ayarlan r) ve ön ayarl  h zlar n ([2 önayarl  h z] 
(PS2) ve [4 önayarl  h z] (PS4), [Hay r] (nO), sayfa 73, olarak ayarlan r) atamas  kald r l rsa 
konfigüre edilebilir.

PIF M [PID grbsl. atamas ] [Hiçbiri] (nO)

�ok

AI1

A12

A13

v [Hiçbiri] (nO): atanmam  
v [AI1] (AI1): analog giri  AI1
v [AI2] (AI2): analog giri  AI2
v [AI3] (AI3): analog giri  AI3

5

2

3

1

4

6

8

7

1. 4 basamakl  7 bölmeli ekranda menü ad

2. 4 basamakl  7 bölmeli ekranda alt menü kodu

3. 4 basamakl  7 bölmeli ekranda parametre kodu

4. 4 basamakl  7 bölmeli ekranda parametre de eri

5. ATV61/ATV71 grafik erkan terminalinde menü ad

6. ATV61/ATV71 grafik erkan terminalinde alt menü ad

7. ATV61/ATV71 grafik erkan terminalinde parametre ad

8. ATV61/ATV71 grafik erkan terminalinde parametre de eri
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Fonksiyonlar n uyumlulu u

Uyumsuz fonksiyonlar 
u fonksiyonlar, a a da aç klana durumlarda eri ilemez olacak yada devre d  kalacakt r

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 duru , DC ([Oto.DC enjeksiyon] (AdC) = [Sürekli] (Ct)) olarak konfigüre edildiyse bu fonksiyon kilitlidir.

Fonksiyon uyumlulu u tablosu
Uygulama fonksiyonlar  seçimi, I/O say s yla yada baz  fonksiyonlar n birbirleriyle uyumlu olmamas  nedeniyle s n rlanabilir. Bu tabloda
bulunmayan fonksiyonlar uyumludur.
E er fonksiyonlar aras nda uyumsuzluk söz konusu ise, ilk konfigüre edilen fonksiyon di erinin konfigüre edilmesini
engelleyecektir.

Bir fonksiyonu konfigüre etmek için önce fonksiyon ile uyumsuz fonksiyonlar n, özellikle de fabrika ayarlar yla ona
atanmad ndan emin olun.

(1)Referans kanal  [Ref.2 kanal] (Fr2) ile özel uygulamalar  hariç tutarak (bkz. 53 ve 55 emalar )

Öncelikli fonksiyonlar (ayn  anda aktive olamayacak fonksiyonlar):

Durdurma fonksiyonlar  çal t rma komutlar na göre önceliklidir.
Lojik komutu üzerinden h z referanslar  analog referanslara göre önceliklidir. 
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Giri leri toplama (fabrika ayar ) p a p A

+/- h z (1) p p p p

Nihayet alterlerinin yönetimi p

Önceden ayarl  h zlar (fabrika ayar ) X p p A

PI regülatörü p p p p p p

Jog çal ma X p X p p

Fren kontrol p p p

DC enjeksiyonlu duru p A

H zl  duru A

Serbest duru X X

p Uyumsuz fonksiyonlar Uyumlu fonksiyonlar Geçerli de il

X A Okla i aretlenmi  fonksiyon di erine göre önceliklidir.
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Fonksiyonlar n uyumlulu u

Lojik ve analog giri  uygulama fonksiyonlar
leriki sayfalardaki her bir fonksiyon, giri lerin bir tanesine atanabilir. 

Tek bir giri  ayn  anda birden fazla fonksiyonu çal t rabilir (örne in ters ve 2nci rampa). Bu nedenle kullan c  bu fonksiyonlar n ayn
anda kullan labilirli inden emin olmal d r.
[ ZLEME] (SUP-) menüsü ([[LOJ K G R S KONF.]] (LIA-) parametresi, sayfa 104 ve [[ANALOG G R  DURUM]] (AIA-) parametresi, sayfa
104), uyumluluklar n  denetlemek üzere giri lere atanm  fonksiyonlar  görüntülemek için kullan labilir.

Lojik veya analog bir giri e bir referans, komut veya fonksiyon atamadan önce kullan c  bu giri in fabrika ayarlar nda daha önceden
atanmad ndan ve uyumsuz veya istenmeyen bir fonksiyona ba ka hiçbir giri  atanmad ndan emin olmal d r.

• Atamas  kald r lacak uyumsuz fonksiyon örne i:
"+h z/-h z" fonksiyonunu kullanmak için, önce ön ayarl  h zlar n ve toplama giri i 2'nin atamalar n n kald r lmas  gerekir.

A a daki tablo fabrikada ayarlanan giri  atamalar n  ve bunlar n atamas n  kald rma prosedürünü listelemektedir.

Atanan giri Fonksiyon Kod Atamay  kald rmak için una 
ayarlay n:

Sayfa

LI2 Geri yön çal ma rrS nO 48

LI3 2 önceden ayarl  h z PS2 nO 73

LI4 4 önceden ayarl  h z PS4 nO 73

AI1 Referans 1 Fr1 AI1 hariç her ey 58

LI1 leri yön çal ma tCC 2C veya 3C 47

AI2 Toplama giri i 2 SA2 nO 71
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Giri lere/ç k lara atanabilen fonksiyonlar n listesi

Lojik giri ler Sayfa Kod Fabrika ayar

Atanmam - ! LI5 - LI6

leri yön çal ma - ! LI1

2 önceden ayarl  h z 73 PS2 LI3

4 önceden ayarl  h z 73 PS4 LI4

8 önceden ayarl  h z 73 PS8

16 önceden ayarl  h z 74 PS16

2 önceden ayarl  PI referans 81 Pr2

4 önceden ayarl  PI referans 82 Pr4

+ h z 78 USP

- h z 78 dSP

Jog çal ma 76 JOG

Rampa anahtarlama 64 rPS

2. ak m s n r  anahtarlama 86 LC2

Lojik giri  üzerinden h zl  duru 66 FSt

Lojik giri  üzerinden DC enjeksiyonu 67 dCI

Lojik giri  üzerinden serbest duru 68 nSt

Geri yön çal ma 48 rrS LI2

Harici hata 93 EtF

RESET 92 rSF

Zorlamal  lokal mod 99 FLO

Referans anahtarlama 59 rFC

Kontrol kanal  anahtarlama 60 CCS

Motor anahtarlamas 87 CHP

leri nihayet alteri 89 LAF

Geri nihayet alteri 89 LAr

Hata engelleme 96 InH

Analog giri ler Sayfa Kod Fabrika ayar

Atanmam - ! AI3

Referans 1 58 Fr1 AI1

Referans 2 58 Fr2

Toplama giri i 2 71 SA2 AI2

Toplama giri i 3 71 SA3

PI regülatörü geri beslemesi 81 PIF
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Giri lere/ç k lara atanabilen fonksiyonlar n listesi

Analog/lojik ç k Sayfa Kod Fabrika ayar

Atanmam - ! AOC/AOV

Motor ak m 48 OCr

Motor frekans 48 OFr

Motor momenti 48 Otr

H z kontrol cihaz n n sa lad  güç 48 OPr

Kontrol cihaz  alg lanan hatas  (lojik veri) 48 FLt

Kontrol cihaz  çal yor (lojik veri) 48 rUn

Frekans e i ine eri ildi (lojik veri) 48 FtA

Yüksek h za (HSP) eri ildi (lojik veri) 48 FLA

Ak m e i ine eri ildi (lojik veri) 48 CtA

Frekans referans na eri ildi (lojik veri) 48 SrA

Motor termik e i ine eri ildi (lojik veri) 48 tSA

Fren düzeni (lojik veri) 48 bLC

Röle Sayfa Kod Fabrika ayar

Atanmam - ! R2

Alg lanan hata 49 FLt R1

Kontrol cihaz  çal yor 49 rUn

Frekans e i ine eri ildi 49 FtA

Yüksek h za (HSP) eri ildi 49 FLA

Geçerli e i e eri ildi 49 CtA

Frekans referans na eri ildi 49 SrA

Motor termik e i ine eri ildi 49 tSA

Fren düzeni 49 bLC

Lojik giri in kopyas 49 LI1 - LI6
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A  ve Modbus kontrol word'ü bitlerine atanabilecek fonksiyonlar n 
listesi

Kontrol word'ün 11 - 15 bitleri Sayfa Kod

2 önceden ayarl  h z 73 PS2

4 önceden ayarl  h z 73 PS4

8 önceden ayarl  h z 73 PS8

16 önceden ayarl  h z 74 PS16

2 önceden ayarl  PI referans 81 Pr2

4 önceden ayarl  PI referans 82 Pr4

Rampa anahtarlama 64 rPS

2. ak m s n r  anahtarlama 86 LC2

Lojik giri  üzerinden h zl  duru 66 FSt

DC enjeksiyon 67 dCI

Harici hata 93 EtF

Referans anahtarlama 59 rFC

Kontrol kanal  anahtarlama 60 CCS

Motor anahtarlamas 87 CHP
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Kontrol listesi

Programlama, kurulum ve basitle tirilmi  k lavuzlardaki ve ayr ca bu katalogdaki bilgileri dikkatle okuyun. H z kontrol cihaz n  kullanmaya
ba lamadan önce lütfen mekanik ve elektrik kurulum ile ilgili a a daki hususlar  gözden geçirin.
Belgelerin tümünü edinmek için lütfen www.schneider-electric.com adresini ziyaret edin.

1. Mekanik kurulum (bkz. basitle tirilmi  ve kurulum k lavuzlar )
• Farkl  kurulum türlerinin ayr nt lar  ve ortam s cakl  ile ilgili tavsiyeler için lütfen basitle tirilmi  veya kurulum k lavuzlar ndaki montaj 

talimatlar na ba vurun. 

• H z kontrol cihaz n  spesifikasyona uygun biçimde dikey olarak monte edin. Lütfen basitle tirilmi  veya kurulum k lavuzlar ndaki 
montaj talimatlar na ba vurun. 

• H z kontrol cihaz n  kullan rken hem 60721-3-3 standard nda tan mlanan çevre ko ullar na hem de katalogda tan mlanan seviyelere 
uyulmal d r.

• Uygulaman z için gereken opsiyonlar  monte edin. Ayr nt lar için katalo a ba vurun. 

2. Elektrik kurulumu (bkz. basitle tirilmi  ve montaj k lavuzlar )
• H z kontrol cihaz n  topraklay n. Basitle tirilmi  ve kurulum k lavuzlar ndaki ekipman topraklama bölümlerine bak n.

• Giri  besleme geriliminin nominal h z kontrol cihaz  gerilimine uydu undan emin olun ve besleme hatt n  basitle tirilmi  ve kurulum 
k lavuzlar na uygun olarak ba lay n.

• Uygun giri  hatt  sigortalar  ve devre kesiciler kulland n zdan emin olun. Bkz. basitle tirilmi  ve kurulum k lavuzlar .

• Kablolar  kontrol terminalleri için gere ince düzenleyin (bkz. basitle tirilmi  ve montaj k lavuzlar ). Besleme ve kontrol kablolar n  EMC 
uyumluluk kurallar na göre ay r n.

• ATV312ppppM2 ve ATV312ppppN4 ürün serileri bir EMC filtresi içerir. Bir IT atlama pini, kaçak ak m  azaltmaya yard mc  olur. Bu, 
kurulum k lavuzunda ATV312ppppM2 ve ATV312ppppN4'teki dahili EMC filtresiyle ilgili paragrafta izah edilmi tir.

• Motor ba lant lar n n, gerilim için do ru oldu undan emin olun (y ld z, delta).

3. H z kontrol cihaz n  kullanma ve ba latma

• H z kontrol cihaz n  ba lat n. [Standart mot.  frek.] (bFr), sayfa 29, h z kontrol cihaz  ilk kez ba lat ld nda gösterilir. bFr frekans  
taraf ndan tan mlanan frekans n (fabrika ayar  50 Hz'dir) motor frekans yla e le ti inden emin olun.

• H z kontrol cihaz  ilk kez çal t r ld nda [Ref.1 kanal] (Fr1) parametresi, sayfa 29, ve [2/3 telli kontrol] (tCC) parametresi, sayfa 30, 
[Standart mot.  frek.] (bFr) de erinden sonra görüntülenir. H z kontrol cihaz n  lokal olarak kontrol etmek istiyorsan z bu parametrelerin 
ayarlanmas  gerekir.

• H z kontrol cihaz  daha sonra ba lat ld nda HMI'de [Haz r] (rdY) ifadesi gösterilir.

• [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS) fonksiyonu (sayfa 46) h z kontrol cihaz n  fabrika ayarlar yla yeniden ba latmak için kullan l r.
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Programlama

HMI'nin aç klamas
Ekran ve tu lar n i levleri

Normal ekran, hiçbir hata kodu göstermiyor ve ba lama yok:

-            : [ ZLEME] (SUP-) menüsünde seçilen parametreler gösterilen (varsay lan: motor frekans ).
Ak m s n rl ysa, ekran yan p söner. Bu durumlarda, h z kontrol cihaz na bir ATV61/ATV71 grafik ekran terminali ba l ysa CLI solda 
üstte görünür.

- InIt: Ba lang ç düzeni
- rdY: Kontrol cihaz  haz r
- dCb: DC enjeksiyonlu frenleme çal yor
- nSt: Serbest duru
- FSt: H zl  duru
- tUn: Otomatik tan ma devam ediyor

Alg lanan bir hata durumunda, ekran kullan c y  uyarmak için yan p söner. Bir ATV61/ATV71 grafik ekran terminali ba l ysa,
alg lanan hatan n ad  gösterilir.

(1)  H z kontrol cihaz  bir kodla kilitlenirse ([PIN kodu 1] (COd), sayfa 103), Mode tu una basmak [ ZLEME] (SUP-) menüsünden [HIZ
REFERANSI] (rEF-) menüsüne (veya tersi) geçmenizi sa lar. Art k LOKAL ve UZAKTAN konfigürasyonlar aras nda geçi
yap lamamaktad r.

• 4 x 7 bölmeli ekran

RUN butonu: [G R /ÇIKI  AYARLARI] (I-O-
) menüsündeki [2/3 telli kontrol] (tCC) 
parametresi, [Lokal] (LOC) (sayfa 47) olarak 
ayarl ysa LOKAL konfigürasyonda ve 
UZAKTAN konfigürasyonda ileri do ru 
çal t rma için motorun aç lmas n  kontrol 
eder
fonksiyon devre d ysa kapak taraf ndan 
gizlenir)

• Navigasyon tekeri - saat yönünde 
veya saatin aksi yönde çevrilerek 
menülerde gezinme için kullan labilir; 
navigasyon tekerine basmak 
kullan c n n seçim yapmas n  veya 
bilgi do rulamas n  sa lar.

• Bir menü veya parametreden 
ç kmak ya da gösterilen de eri 
bellekte saklanana döndürmek 
üzere silmek için kullan l r

• LOKAL konfigürasyonda ESC 
butonuna 2 sn süreyle 
bas lmas , kontrol/programlama 
modlar  aras nda geçi  sa lar

STOP/RESET butonu
• Alg lanan hatan n resetlenmesini etkinle tirir
• Motorun durmas n  kontrol etmek için kullan l r

- [2/3 telli kontrol] (tCC) de eri [Lokal] 
(LOC) olarak ayarlanmad ysa, serbest 
olarak durdurun

- [2/3 telli kontrol] (tCC) de eri [Lokal] 
(LOC) olarak ayarl ysa, DC enjeksiyon 
freni s ras nda rampada veya serbest 
olarak durun

• 2 CANopen durum LED'i

• MON LED; [ ZLEME] 
(SUP-) menüsü etkinse 
yanar

• CONF LED; [AYARLAR] 
(SEt-), [MOTOR KONTROL] 
(drC-), [G R /ÇIKI  
AYARLARI] (I-O-), [KOMUT/
REF. YÖNET M ] (CtL-), 
[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-
), [HATA YÖNET M ] (FLt-) 
veya [HABERLE ME] 
(COM-) menüleri etkinse 
yanar

[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) 
menüsündeki [Ref.1 kanal] (Fr1-) 
parametresi [AIV1 degeri durum] 
(AIV1) olarak ayarl ysa LOKAL 
konfigürasyonda ve UZAKTAN 
konfigürasyonda potansiyometre 
olarak görev görürMODE butonu (1): 3 saniye 

boyunca MODE butonuna basma 
UZAKTAN/LOCAL 
konfigürasyonlar aras nda geçi  
yapar.
[HIZ REFERANSI] (rEF-) 
gösterilirse, bu sizi [AYARLAR] 
(SEt-) menüsüne götürür. 
Gösterilmezse, sizi [HIZ 
REFERANSI] (rEF-) menüsüne 

• Yük LED'i

• REF LED'i; [HIZ 
REFERANSI] (rEF-) 
menüsü etkinse yanar

Not1: LOKAL konfigürasyonda üç Led (REF, MON ve CONF), programlama modunda ayn  anda yan p söner ve kontrol modunda Led
menü takipçisi olarak çal r.
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Programlama

UZAKTAN ve LOKAL konfigürasyon
LOKAL konfigürasyon, yerle ik RUN butonunu ve navigasyon tekerini potansiyometre olarak otomatik etkinle tirmeye izin verir.
Bu konfigürasyonda h z ayar  ayr ca uzak tu  tak mlar nda da etkili olacakt r. ATV12 uza a ta nabilir ekran terminalindeki ve ATV61/71 
grafik ekran terminalindeki MODE butonu da (F4 fonksiyon tu u) bir konfigürasyondan di erine geçmek için ayr ca etkinle tirilir.

LOKAL konfigürasyona geçerken [Ref.1 kanal] (Fr1), [AI Sanal 1] (AIV1) olarak ve [2/3 telli kontrol] (tCC), [2 telli] (2C) olarak ayarlan r. 
Parametrelerin kar l kl  ba ml l klar  nedeniyle bir konfigürasyondan di erine geçmek di er parametreleri de i tirir (örne in: Giri /Ç k  
atamas  fabrika de erine döndrür). H z kontrol cihaz nda parametrelerde ayarlamalara ba lamadan önce konfigürasyon (UZAKTAN 
veya LOKAL) seçin.

Menülerin yap s

 
7 bölmeli ekranda, menü ve alt menü kodlar n  parametre kodlar ndan ay rmak için bunlardan sonra bir tire kullan l r.
Örnekler: [UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü, [H zlanma süresi] (ACC) parametresi

 

bFr

Fr1

tCC

I-O-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

SEt-

drC-

rEF-

LOC

35.

rdY
rEN

3s
MODE

MODE

3s
MODE

2s
ESC

rdY

[SPEED REFERENCE]

[SETTINGS]

[MOTOR CONTROL]

[INPUTS / OUTPUTS CFG]

[APPLICATION FUNCT.]

[COMMAND]

[FAULT MANAGEMENT]

[COMMUNICATION]

[MONITORING]

ESC ENT

[Output frequency] (Hz)

=  ENT
=  -  +

SEt- ACC

dEC 26.

26.

15.

= ENT

SFr

ESC

ESC

ENT ENT

ENT

ESC

Parameter selection

Bu 3 parametre yaln zca 
kontrol cihaz n n ilk 
çal ?t rmas nda görülür.

Daha sonra ayarlar menüde
de?i?tirilebilir: 
bbFr için drC-

Fr1 için CtL- 
tCC için I-O-.
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Programlama

[Standart mot. frek. ] (bFr), [2/3 telli kontrol] (tCC), ve 
[Ref.1 kanal] (Fr1) parametrelerinin konfigüre edilmesi
Bu parametreler, sadece h z kontrol cihaz  durduruldu unda ve herhangi bir çal ma komutu bulunmad nda de i tirilebilir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

bFr M [Standart mot. frek. ] [50Hz IEC] (50)

50

60

Bu parametre yaln zca h z kontrol cihaz  ilk kez ba lat ld nda görünür.
stendi i zaman [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünden de i tirilebilir.
[50Hz IEC] (50): 50 Hz
[60Hz NEMA] (60): 60 Hz
Bu parametre a a daki parametrelerin ön ayarlar n  de i tirir: [Yüksek h z] (HSP), sayfa 33, [Frekans 
e i i ] (Ftd), sayfa 39, [Nom. mot. frekans ] (FrS), sayfa 41 ve [Maks. frekans] (tFr), sayfa 44

Fr1 M [Ref.1 kanal] [AI1] (AI1)

AI1

AI2

AI3

AIU1

UPdt

UPdH

LCC

Mdb

nEt

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

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) ise, a a daki ek atamalar da yap labilir:
v [+/- HIZ] (UPdt): LI yoluyla +/- h z referans . Bkz. 78 konfigürasyon sayfas .
v [+/- KP h z ] (UPdH): ATV312 tu  tak m ndaki navigasyon tekeri üzerinden +/- h z referans .

Kullanmak için, [Ç k  frekans ] (rFr) frekans n  görüntüleyin, (sayfa 101). Tu  tak m  veya terminal üzerinden 
+/- h z fonksiyonu [ ZLEME] (SUP-) menüsünden [Ç k  frekans ] (rFr) parametresi seçilerek kontrol edilir.

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki ek atamalar da yap labilir:
v Uza a ta nabilir ekran terminali üzerinden [Kont. Paneli] (LCC) referans , [AYARLAR] (SEt-) menüsünde 

[HMI Frekans ref.] (LFr) parametresi, sayfa 32
v [Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden referans
v [Haber.kart  ] (nEt): A  haberle me protokolü üzerinden referans
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Programlama

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

tCC M [2/3 telli kontrol] [2 telli] (2C)

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

[2/3 telli kontrol] (tCC) parametresi de i tirildi inde, [Geri yön atamas ] (rrS) parametresi, sayfa 48 ve [2 telli tip] 
(tCt) parametresi, sayfa 47 ve lojik giri lerle ilgili tüm atamalar varsay lan de erlerine geri döner.
Bu de i ikli in kullan lan kablo ba lant  emas yla uyumlu olup olmad n  kontrol edin.

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

2C

3C

LOC

Kontrol konfigürasyonu:
v [2 telli] (2C): 2 telli kontrol
v [3 telli] (3C): 3 telli kontrol
v [Lokal] (LOC): Lokal kontrol (RUN/STOP/RESET h z kontrol cihaz ) ([ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] 

(L3) ise görünmez, sayfa 58)

2 telli kontrol: Giri in aç k veya kapal  hali, çal t rma veya durdurmay  kontrol eder.
Kablo ba lant  örne i: 
LI1: leri
LIx: Geri

3 telli kontrol (darbeli kontrol): Ba latmay  kontrol etmek için "ileri" veya "geri" darbe, durdurmay  kontrol etmek 
için "durdurma" darbesi yeterlidir. 
Kablo ba lant  örne i:
LI1: Durdurma
LI2: leri
LIx: Geri

Bu parametrenin atamas n n de i tirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca bas l  tutulmas  gerekir.

2 sn

2 sn
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[HIZ REFERANSI] (rEF-) menüsü

[HIZ REFERANSI] (rEF-) menüsü, etkin olan kontrole ba l  olarak [HMI Frekans ref.] (LFr), [AIV1 degeri durum] (AIV1) veya [Frekans
referans ] (FrH) de erlerini gösterir.

Lokal kontrol s ras nda HMI'nin navigasyon tekeri bir potansiyometre görevi görerek referans de erini [Dü ük h z] (LSP) ve [Yüksek h z]
(HSP) parametreleri taraf ndan tan mlanan s n rlar dahilinde art rmay  veya azaltmay  mümkün k lar.

Lokal kontrol [Ref.1 kanal] (Fr1) parametresi taraf ndan devre d  b rak ld nda, yaln zca referans de erleri gösterilir. De er salt okunur
olacakt r ve yaln zca navigasyon tekeriyle de i tirilebilir (h z referans  bir AI veya ba ka bir kaynak taraf ndan sa lan r).

Görüntülenen referans h z kontrol cihaz n n konfigüre edilme biçimine ba l d r.

Kod Aç klama Fabrika ayar

LFr M [HMI Frekans ref.] 0 - 500 Hz

Bu parametre yaln zca fonksiyon devreye al nd nda görülür.
Uzaktan kumandadan h z referans n  de i tirmek için kullan l r.
Referans de i tirmeyi etkinle tirmek için ENT'a bas lmas  gerekmez.

AIU1 M [AIV1 degeri durum] %0 - 100

Navigasyon tekeri üzerinden h z referans n  de i tirmek için kullan l r

FrH M [Frekans referans ] LSP - HSP Hz

Bu parametre salt okunurdur. Seçilen referans kanal ndan ba ms z olarak motora uygulanan h z referans n  
görüntülemenize imkan tan r.

rEF!

SEt!

drC!

I!0!

CtL!

FUn!

FLt!

COM!

SUP!

 
efesotomasyon.com



32 BBV46385   06/2010

[AYARLAR] (SEt-) menüsü

Ayar parametreleri, kontrol cihaz  çal rken veya duruyorken de i tirilebilir.
Not: De i ikliklerin h z kontrol cihaz  durdurularak yap lmas  do ru olur.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

LFr M [HMI Frekans ref.] 0 - HSP -

g
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 ta nabilir ekran terminali ba l ysa gösterilir. Bu durumlarda, [HMI 
Frekans ref.] (LFr) parametresine ayr ca h z kontrol cihaz n n tu  tak m  üzerinden de eri ilebilir.
Güç anahtar  kapat ld nda, [HMI Frekans ref.] (LFr) tekrar 0 ile ba lat l r.

rPI

g

M [Dahili PID ref.] %0,0 - 100 %0

Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.

ACC M [H zlanma süresi] Inr ile uyumlu, 
sayfa 63

3 sn

H z, 0'dan [MOTOR KONTROL](drC-) menüsündeki [Nom. mot. frekans ] (FrS) nominal frekans na ç kacak 
ekilde tan mlanm t r 

.

AC2 M [2.H zlanma suresi] Inr ile uyumlu, 
sayfa 63

5 sn

g Parametreye, [Rampa 2 e i i] (Frt) > 0 ise, sayfa 64 veya [Rampa anaht.atama] (rPS) atanm sa eri ilebilir, sayfa 
64.

dE2 M [2. yava lama süresi] Inr ile uyumlu, 
sayfa 63

5 sn

g Parametreye, [Rampa 2 e i i] (Frt) > 0 ise, sayfa 64 veya [Rampa anaht.atama] (rPS) atanm sa eri ilebilir, sayfa 
64.

dEC M [Yava lama süresi] Inr ile uyumlu, 
sayfa 63

3 sn

H z, [Nom. mot. frekans ] (FrS) (parametre, [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsündedir) nominal frekans ndan 0'a 
dü ürecek ekilde tan mlanm t r.
[Yava lama süresi] (dEC) için de erin, durdurulacak yüke göre çok dü ük olmad ndan emin olun.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.

Ekran terminali üzerinden h z referans

[Kull.Tan mÇk Deg.] (SPd1) parametresi için ölçek faktörü

rEF!

SEt!

drC!

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü

(1) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

tA1 M [H zl.ba .yuvarlam] 0 - 100 10

g Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayar ] (CUS) ise eri ilebilir, sayfa 62.

tA2 M [H zl.sonu.yuvarlam] 0 - (100-tA1) 10

g Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayar ] (CUS) ise eri ilebilir, sayfa 62.

tA3 M [Yav.ba .yuvarlam] 0 - 100 10

g Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayar ] (CUS) ise eri ilebilir, sayfa 62.

tA4 M [Yav.sonu.yuvarlama] 0 - (100-tA3) 10

g Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayar ] (CUS) ise eri ilebilir, sayfa 62.

LSP M [Dü ük h z] 0 - HSP 0

Minimum referansta motor frekans

HSP M [Yüksek h z] LSP - tFr bFr

Maksimum referansta motor frekans : Bu ayar n motor ve uygulama için uygun oldu undan emin olun .

ItH M [Motor  termal ak m ] 0,2 - 1,5 In (1) H z kontrol 
cihaz  de erine 
göre

[Motor termal  ak m ] (ItH) de erini, motor etiket plakas nda belirtilen nominal ak ma ayarlay n.
Termik korumay  bast rmak için bkz. [A r yükhata.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 art r m
Çok dü ük h zda momenti optimum hale getirmek için kullan l r (moment yetersizse [IR kompanzasyonu] (UFr) 
de erini artt r n).
[IR kompanzasyonu] (UFr) de erinin motor s cak durumdayken çok yüksek olmad ndan emin olun, aksi halde 
karars zl k görülebilir.

Not: [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt), sayfa 44 de erini de i tirmek [IR kompanzasyonu] (UFr) de erinin fabrika ayar na 
(%20) dönmesine neden olur.

FLG

g

M [Frek. dong kazanc] 1 - %100 %20

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eri ilebilir, sayfa 44.
FLG parametresi, kontrol cihaz n n h z rampas n  izleme yetene ini sürülmekte olan makinenin ataletine göre 
ayarlar.
Bir kazan m n çok yüksek olmas  sonucu i letmede karars zl k meydana gelebilir.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir. 

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

FLG dü ük FLG do ru FLG yüksek

Bu durumda, 
FLG'yi 

Bu durumda, 
FLG'yi 
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü

(1) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.
(2)Not: Bu ayarlar "otomatik duru  DC enjeksiyonu" fonksiyonu ile ili kili de ildir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

StA M [Frek. çvrim stabilite] 1 - %100 %20

g

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eri ilebilir, sayfa 44.
Bir geçici h z (h zlanma veya yava lama) sonras , makinenin dinami ine ba l  olarak sabit duruma geri dönü e 
adaptasyon için kullan l r.
A r  h zdan kaç nmak için kararl l  kademeli olarak art r n.

SLP M [Kayma kompan.] %0 - 150 %100

g

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eri ilebilir, sayfa 44.
Nominal motor devri taraf ndan konan de er etraf nda kayma kompanzasyonunu ayarlar.
Motor de er plakas nda verilen h zlar n tam olmas  gerekmez.
• Kayma ayar  < gerçek kayma ise: motor, sabit durumda do ru h zda dönmüyor demektir.
• Kayma ayar  > gerçek kayma ise: motor a r  dengelenmektedir ve h z kararl  de ildir.

IdC M [DC enjeks. de eri 1 ] (2) 0 - In (1) 0,7 In (1)

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK

• Motorun a r  s nma olmadan bu ak ma dayan p dayanamayaca n  kontrol edin.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g
Parametreye, [Duru  tipi] (Stt) = [DC enjeks.] (dCI), sayfa 66, ise veya [DC enjeks. atamas ] (dCI), [Hay r] (nO), 
sayfa 67, olarak ayarlanmad ysa eri ilebilir.
5 saniye sonra, daha yüksek bir de ere ayarland ysa, enjeksiyon ak m  0,5 [Motor termal  ak m ] (ItH) ile 
s n rlan r.

tdC M [DCenjeks. zaman 2] (2) 0,1 - 30 sn 0,5 sn

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK

•  Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun a r  s nmas na ve hasar görmesine neden 
olabilir.

•  Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaç narak motoru koruyun.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametreye [Duru  tipi] (Stt) = [DC enjeks.] (dCI) ise eri ilebilir, sayfa 66.

tdC1 M [Oto.DC enj. zam. 1 ] 0,1 - 30 sn 0,5 sn

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK

•  Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun a r  s nmas na ve hasar görmesine neden 
olabilir.

•  Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaç narak motoru koruyun.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa eri ilebilir, sayfa 69.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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StA dü ük StA do ru StA yüksek

Bu durumda, 
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü

(1) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.
(2)Not: Bu ayarlar "otomatik duru  DC enjeksiyonu" fonksiyonu ile ili kili de ildir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

SdC1 M [Oto.DC enj. de eri 1 ] 0 - 1,2 In (1) 0,7 In (1)

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK

• Motorun a r  s nma olmadan bu ak ma dayan p dayanamayaca n  kontrol edin.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa eri ilebilir, sayfa 69.
Not: Motorun a r  s nma olmadan bu ak ma dayan p dayanamayaca n  kontrol edin.

tdC2 M [Oto.DC enj. zam. 2] 0 - 30 sn 0 sn

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK

•  Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun a r  s nmas na ve hasar görmesine neden 
olabilir.

•  Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaç narak motoru koruyun.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa eri ilebilir, sayfa 69.

SdC2 M [Oto.DC enj. de eri 2] 0 - 1,2 In (1) 0,5 In (1)

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK

• Motorun a r  s nma olmadan bu ak ma dayan p dayanamayaca n  kontrol edin.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa eri ilebilir, sayfa 69.
Not: Motorun a r  s nma olmadan bu ak ma dayan p dayanamayaca n  kontrol edin.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

JPF M [Atlama Frekans ] 0 - 500 Hz 0 Hz

[Atlama Frekans ] (JPF) yak n nda ± 1 Hz'lik bir frekans aral nda a r  uzun süre çal t r lmay  önlemeye 
yard mc  olur. Bu fonksiyon rezonansa yol açan kritik bir h z  önlemeye yard mc  olur. Fonksiyon 0 olarak 
ayarland nda devre d  kal r.

JF2 M [Atlama Frekans  2] 1 - 500 Hz 0 Hz

[Atlama Frekans  2] (JF2) yak n nda ± 1 Hz'lik bir frekans aral nda a r  uzun süre çal t r lmay  önlemeye 
yard mc  olur. Bu fonksiyon rezonansa yol açan kritik bir h z  önlemeye yard mc  olur. Fonksiyon 0 olarak 
ayarland nda devre d  kal r.

JGF M [JOG frekans ] 0 - 10 Hz 10 Hz

g Parametreye, [JOG] (JOG), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa eri ilebilir, sayfa 76.

rPG M [PID oransal kazanç ] 0,01 - 100 1

g Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.
PI geri besleme h zla de i irken dinamik performans sa lar.

rIG M [PID integral kazanç] 0,01 - 100/sn 1

g Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.
PI geri besleme yava  de i irken statik bir hassasl k sa lar.

FbS M [PID grbsl skala fakt.] 0,1 - 100 1

g Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.
Prosesi uyarlamak içindir.

PIC M [PID grbsl etki yönü ] [Hay r] (nO)

nO

YES

g

Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.
v [Hay r] (nO): Normal
v [Evet] (YES): Geri

rP2 M [Önayar PID ref.2 ] %0 - 100 %30

g Parametre, yaln zca [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) (sayfa 81) olarak ayarlanmad nda ve [2 önayar PID 
ref.] (Pr2) (sayfa 81) giri  seçimi taraf ndan etkinle tirildiyse görünür.

rP3 M [Önayar PID ref.3 ] %0 - 100 %60

g Parametre, yaln zca [PID grbsl. atamas ] (PIF) [Hay r] (nO) (sayfa 81) olarak ayarlanmad nda ve [4 önayar PID 
ref.] (Pr4) (sayfa 82) giri  seçimi taraf ndan etkinle tirildi inde görünür.

rP4 M [Önayar PID ref.4 ] %0 - 100 %90

g Parametre, yaln zca [PID grbsl. atamas ] (PIF) [Hay r] (nO) (sayfa 81) olarak ayarlanmad nda ve [4 önayar PID 
ref.] (Pr4) (sayfa 82) giri  seçimi taraf ndan etkinle tirildi inde görünür.

SP2 M [Önayar h z 2] 0 - 500 Hz 10 Hz

g Bkz. sayfa 74.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda; aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

SP3 M [Önayar h z 3] 0 - 500 Hz 15 Hz

g Bkz. sayfa 74.

SP4 M [Önayar h z 4] 0 - 500 Hz 20 Hz

g Bkz. sayfa 74.

SP5 M [Önayar h z 5] 0 - 500 Hz 25 Hz

g Bkz. sayfa 74.

SP6 M [Önayar h z 6] 0 - 500 Hz 30 Hz

g Bkz. sayfa 74.

SP7 M [Önayar h z 7] 0 - 500 Hz 35 Hz

g Bkz. sayfa 74.

SP8 M [Önayar h z 8] 0 - 500 Hz 40 Hz

g Bkz. sayfa 74.

SP9 M [Önayar h z 9] 0 - 500 Hz 45 Hz

g Bkz. sayfa 74.

SP10 M [Önayar h z 10] 0 - 500 Hz 50 Hz

g Bkz. sayfa 74.

SP11 M [Önayar h z 11] 0 - 500 Hz 55 Hz

g Bkz. sayfa 75.

SP12 M [Önayar h z 12] 0 - 500 Hz 60 Hz

g Bkz. sayfa 75.

SP13 M [Önayar h z 13] 0 - 500 Hz 70 Hz

g Bkz. sayfa 75.

SP14 M [Önayar h z 14] 0 - 500 Hz 80 Hz

g Bkz. sayfa 75.

SP15 M [Önayar h z 15] 0 - 500 Hz 90 Hz

g Bkz. sayfa 75.

SP16 M [Önayar h z 16] 0 - 500 Hz 100 Hz

g Bkz. sayfa 75.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

 
efesotomasyon.com



38 BBV46385   06/2010

[AYARLAR] (SEt-) menüsü

(1)  In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

CLI M [Ak m s n r ] 0,25 - 1,5 In (1) 1,5 In (1)

D KKAT
MOTOR VE KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK

•  Motorun; özellikle de manyetikli i kolay bozulan sabit m knat sl  senkron motorlar n bu ak ma dayanaca ndan 
emin olun.

•  Profilin görevinin, kurulum k lavuzunda verilen de er kayb  e risiyle uyumlu olup olmad n  kontrol edin.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

Motorun momentini ve s cakl k art n  s n rlamak için kullan l r.

CL2 M [2. ak m s n r  ] 0,25 - 1,5 In (1) 1,5 In (1)

D KKAT
MOTOR VE KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK

•  Motorun; özellikle de manyetikli i kolay bozulan sabit m knat sl  senkron motorlar n bu ak ma dayanaca ndan 
emin olun.

•  Profilin görevinin, kurulum k lavuzunda verilen de er kayb  e risiyle uyumlu olup olmad n  kontrol edin.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametre sadece, [Akim siniri2] (LC2), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 86.

tLS M [Dü .h z zam.a m] 0 - 999,9 sn 0 (zaman s n r  yok)

Motor, belirli bir süre [Dü ük h z] (LSP)'de çal t ktan sonra otomatik olarak durur. Frekans referans  [Dü ük h z] 
(LSP) de erinden büyükse ve bir çal t rma komutu halen geçerliyse, motor yeniden çal r.
Not: 0 de eri s n rs z süreye kar l k gelir.

rSL M [PID uyanma e i i] %0 - 100 %0

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

•  stenmeyen yeniden yolvermelerin herhangi bir tehlike olu turmayaca ndan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamas , ölüm veya a r yaralanmaya neden olur

g

Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.
"PI" ve "Dü ük h zda çal ma süresi" [Dü .h z zam.a m] (tLS) fonksiyonlar , sayfa 38, ayn  zamanda konfigüre 
edilmi se, PI regülatörü [Dü ük h z] (LSP) de erinden daha dü ük bir h z ayarlama giri iminde bulunabilir.
Bu da, yolverme, [Dü ük h z] (LSP) çal ma ve ard ndan durma gibi tatmin edici olmayan çal maya neden olur.
Uzun süreli [Dü ük h z] (LSP)'de duru un ard ndan tekrar yolvermek amac yla bir minimum PID hata e ik de eri 
ayarlamak için [PID uyanma e i i] (rSL) parametresi (tekrar yolverme hata e i i) kullan labilir.
[Dü .h z zam.a m] (tLS) = 0 ise fonksiyon devre d  kal r.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda; aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir. 
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[AYARLAR] (SEt-) menüsü

(1) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

UFr2 M [IR kompanzasyon 2] %0 - 100 %20

g

[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 art r m .
Çok dü ük h zda momenti optimum hale getirmek için kullan l r (moment yetersizse [IR kompanzasyon 2] (UFr2) 
de erini artt r n).
[IR kompanzasyon 2] (UFr2) de erinin motor s cak durumdayken çok yüksek olmad ndan emin olun, aksi halde 
karars zl klar görülebilir. [Ger./Frk. mot2 seçili] (UFt2) parametresini de i tirmek [IR kompanzasyon 2] (UFr2) 
parametresinin fabrika de erine (%20) dönmesine neden olur.

FLG2 M [Frek.dongkazanc2] %0 - 100 %20

g

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot2 seçili] (UFT2) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eri ilebilir, sayfa 88.
[Frek. dong kazanc] (FLG2) parametresi, kontrol cihaz n n h z rampas n  izleme yetene ini sürülmekte olan 
makinenin ataletine göre ayarlar.
Bir kazan m n çok yüksek olmas  sonucu i letmede karars zl k meydana gelebilir.

StA2 M [Frek. çvrm. stbilite2 ] %0 - 100 %20

g

Parametreye ancak�[Ger./Frk. mot2 seçili] (UFT2) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eri ilebilir, sayfa 88.
Bir geçici h z (h zlanma veya yava lama) sonras , makinenin dinami ine ba l  olarak sabit duruma geri dönü e 
adaptasyon için kullan l r.
A r  h zdan kaç nmak için kararl l  kademeli olarak art r n.

SLP2 M [Kayma kompan. 2] %0 - 150 %100

g

Parametreye ancak [Ger./Frk. mot2 seçili] (UFT2) = [SVC] (n) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) ise eri ilebilir, sayfa 88.
Nominal motor devri taraf ndan konan de er etraf nda kayma kompanzasyonunu ayarlar.
Motor de er plakas nda verilen h zlar n tam olmas  gerekmez.
• Kayma ayar  < gerçek kayma ise: Motor, sabit durumda do ru h zda dönmüyor demektir.
• Kayma ayar  > gerçek kayma ise: Motor a r  dengelenmektedir ve h z kararl  de ildir.

Ftd M [Frekans e i i ] 0 - 500 Hz bFr

Röle ([R1 atama] (r1) veya [R2 atama] (r2) = [Frek. e i i] (FtA)) üzerindeki konta n kapand  veya ç k  AOV = 
10 V ([Ana./Dig. Ç k ] (dO) = [Frkns Limiti ] (FtA)) oldu u e ik.

ttd M [Motor.term.düzeyi ] %1 - 118 %100

Röle ([R1 atama] (r1) veya [R2 atama] (r2) = [Mot. term.ula . ] (tSA)) üzerindeki konta n kapand  veya ç k  
AOV = 10 V ([Ana./Dig. Ç k ] (dO) = [Sür.Termal] (tSA)) oldu u e ik.

Ctd M [Ak m e i i] 0 - 1,5 In (1) In (1)

Röle ([R1 atama] (r1) veya [R2 atama] (r2) = [Ak m e i i] (CtA)) üzerindeki konta n kapand  veya ç k  AOV = 
10 V ([Ana./Dig. Ç k ] (dO) = [Ak m Limiti] (CtA)) oldu u e ik.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda; aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir. 
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FLG2 dü ük FLG2 do ru FLG2 yüksek

Bu durumda, 
FLG2'yi yükseltin.

Bu durumda, 
FLG2'yi dü ürün.

StA2 dü ük StA2 do ru StA2 yüksek

Bu durumda, 
StA2'yi yükseltin

Bu durumda, 
StA2'yi dü ürün

 
efesotomasyon.com



40 BBV46385   06/2010

[AYARLAR] (SEt-) menüsü

(1)Parametreye [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünden de eri ilebilir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

SdS M [Ekran ölçü katsay ] 0,1 - 200 30

Ç k  frekans na [Ç k  frekans ] (rFr) oranla bir de er göstermek için kullan l r: makine h z , motor h z  vs.
• E er [Ekran ölçü katsay ] (SdS) y 1, [Kull.Tan mÇk Deg. ] (SPd1) ise görüntülenir (olas  tan m = 0,01)
• E er 1 <  [Ekran ölçü katsay ] (SdS) y 10, [Kull.Tan mÇk Deg. ] (SPd2) ise görüntülenir (olas  tan m = 0,1)
• E er [Ekran ölçü katsay ] (SdS) > 10, [Kull.Tan mÇk Deg. ] (SPd3) ise görüntülenir (olas  tan m = 1)
• E er [Ekran ölçü katsay ] (SdS) > 10 ve [Ekran ölçü katsay ] (SdS) x [Ç k  frekans ] (rFr) > 9.999 ise:

ekran  
 [Kull.Tan mÇk Deg. ] (SPd3) =  de erini 2 
ondal k haneye kadar gösterir

örnek: 24,223 için ekran 24.22 gösterir
- [Ekran ölçü katsay s ] (SdS) > 10 ve [Ekran ölçü katsay s ] (SdS) x [Ç k  frekans ] (rFr) > 65,535 ise, ekran 

65.54'te kilitlenir

Örnek: Motor h z n
4 kutuplu motor, 50 Hz'de (senkronize h z) 1.500 dev/dak için göster:
 [Ekran ölçü katsay ] (SdS) = 30
 [Kull.Tan mÇk Deg. ] (SPd3) = [Ç k  frekans ] (rFr)'de 1.500 = 50 Hz

SFr M [Anahtarlama frek.] (1) 2,0 - 16 kHz 4 kHz

Parametreye [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünden de eri ilebilir. Frekans, motordan kaynaklanan gürültüyü 
azaltmak üzere ayarlanabilir.
Frekans, 4 kHz’den yüksek bir de ere ayarlanm sa, s cakl kta a r  bir art  meydana geldi inde h z kontrol 
cihaz  anahtarlama frekans n  otomatik olarak azalt r ve s cakl k normale döndü ünde tekrar yükseltir.
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  [Ekran ölçü katsay ] (SdS) x  [Ç k  frekans ] (rFr)
1000
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü

Motoru çal t rabilecek [Otomatik tan ma] (tUn) hariç, parametreler yaln zca stop (duru ) modunda, çal t rma komutu olmadan 
de i tirilebilir.

ste e ba l  ATV31 uza a ta nabilir ekran terminalinde bu menüye,  pozisyonundaki anahtarla eri ilebilir.

H z kontrol cihaz  performans  u ekilde iyile tirilebilir:
- Motor de er plakas nda verilen de erleri Kontrol Cihaz  menüsünde girerek
- Otomatik tan ma gerçekle tirerek (standart bir asenkron motorda)

(1) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

bFr M [Standart mot. frek.] [50Hz IEC] (50)

50

60

[50Hz IEC] (50): 50 Hz: IEC
[60Hz NEMA] (60): 60 Hz: NEMA
Bu parametre a a daki parametrelerin ön ayarlar n  de i tirir: [üksek h z] (HSP), sayfa 33, [Frekans e i i ] 
(Ftd), sayfa 39, [Nom. mot. frekans ] (FrS), sayfa 41 ve [Maks. frekans] (tFr), sayfa 44.

UnS M [Nom. motor gerilimi] H z kontrol cihaz  
de erine göre

H z kontrol 
cihaz  de erine 
göre

De erler plakas nda belirtilen nominal motor gerilimi. Hat gerilimi, nominal motor geriliminden daha dü ük 
oldu unda, [Nom. motor gerilimi] (UnS) parametresini h z kontrol cihaz  terminallerinin hat gerilimi ile ayn  
de ere ayarlay n.
ATV312pppM2: 100 - 240 V
ATV312pppM3: 100 - 240 V
ATV312pppN4: 100 - 500 V
ATV312pppS6: 100 - 600 V

FrS M [Nom. mot. frekans ] 10 - 500 Hz 50 Hz

De er plakas nda i aretli nominal motor frekans . Fabrika ayar  50 Hz'dir veya [Standart mot. frek. ] (bFr) 60 
Hz olarak ayarlanm sa 60 Hz'dir.

Not:  oran  a a daki de erleri kesinlikle a mamal d r:

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

nCr M [Nom. motor ak m  ] 0,25 - 1,5 In (1) H z kontrol 
cihaz  de erine 
göre

De er plakas nda belirtilen nominal motor ak m .

Standart motor frekans

Fabrika ayarlar na geri dön/konfigürasyonu tekrar
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü

(1)Prosedür:
- Motorun so uk olup olmad na bak n.
- Kablolar  motor terminallerinden ay r n.
- 2 motor terminali (U.V.W . ) aras ndaki mesafeyi ba lant s n  de i tirmeden ölçün.
- Ölçülen de eri girmek için navigasyon tekerini kullan n.
- [IR kompanzasyonu] (UFr) (sayfa 33) fabrika ayar n  %20 yerine %100'e ç kar n.

Not: [So uk Str.Direnc] (rSC) parametresini, [Hay r] (nO) olarak veya = [Calisiyor] (POn) dönen
yükü yakalama ([DÖNEN.YÜKÜ.YAKALAMA] (FLr-), sayfa 93) olarak ayarl  de ilse kullanmay n.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

nSP M [Nom. motor h z ] 0 - 32.760 dev/dak H z kontrol 
cihaz  de erine 
göre

0 – 9.999 dev/dak ise, 10,00 – 32,76 kdev/dak
Etiket plakas nda, nominal devir yerine HZ cinsi veya % olarak senkron devir ve kayma verilmi se, nominal 
devri a a daki ekilde hesaplay n.

• Nominal h z = x senkronize h z  
veya

• Nominal h z = x senkronize h z   (50 Hz motorlar)
veya

• Nominal h z = x senkronize h z   (60 Hz motorlar)

COS M [Motor 1 Cos fi] 0,5 - 1 H z kontrol 
cihaz  de erine 
göre

Motor de er plakas nda verilen motor Cos Phi 
de eri 

rSC M [So uk Str.Direnc] [Hay r] (nO)

nO

InIt

8888

v [Hay r] (nO): fonksiyon devre d . Yüksek performans gerektirmeyen veya h z kontrol cihaz  her 
enerjilendirildi inde otomatik tan may  (motordan bir ak m geçirme) kabul etmeyen uygulamalar için.

v [Init] (InIt): fonksiyonu etkinle tirir. Motorun termik hali ne olursa olsun dü ük h z performans n  art rmak için.
v Kullan lan so uk durum stator direncinin de eri, m  cinsinden.

Not: 
• Mekanik ta ma uygulamalar nda bu fonksiyonun mutlaka etkinle tirilmesi önerilir.
• Fonksiyon yaln zca [Init] (InIt) motor so udu unda etkinle tirilebilir.
• [So uk Str.Direnc] (rSC) = [Init] (InIt) oldu unda [Otomatik tan ma (tUn) parametresi [Calisiyor] (POn) olarak 

de i ir. Bir sonraki çal t rma komutunda, stator direnci bir otomatik hassas ayar ile ölçülür.  [So uk 
Str.Direnc] (rSC) daha sonra (8888) de erine döner ve bunu korur, [Otomatik tan ma] (tUn) yine de 
[Calisiyor] (POn) durumunda kalmaya zorlan r. Ölçüm yap lmad kça, [So uk Str.Direnc] (rSC) parametresi 
[Init] (InIt) de erinde kal r.

• 8888 de eri navigasyon tekeri (1) kullan larak zorlanabilir veya de i tirilebilir.
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

tUn M [Otomatik tan ma] [Hay r] (nO)

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
• Otomatik tan ma s ras nda motor nominal ak mda çal r.
• Otomatik tan ma s ras nda motoru çal t rmay n.

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

 UYARI
KONTROL KAYBI
• [Nom. motor gerilimi] (UnS), [Nom. mot. frekans ] (FrS), [Nom. mot. frekans ] (nCr), [Nom. motor h z ]

(nSP), [Motor 1 Cos fi] (COS) parametrelerinin otomatik tan maya ba lamadan önce do ru bir ekilde konfigüre
edilmeleri önemlidir.

• Otomatik tan ma gerçekle tirildikten sonra bir veya daha fazla parametre de i tirildi i zaman [Otomatik
tan ma] (tUn), [Hay r] (nO)'a döner ve prosedürün tekrarlanmas  gerekir.

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

nO

YES

dOnE

rUn

POn

LI1

-
LI6

v [Hay r] (nO): Otomatik tan ma gerçekle tirilmedi
v [Evet] (YES): Olabildi ince erken otomatik tan ma yap l r, sonra parametre otomatik olarak [Yap ld ] 

(dOnE) veya [Hay r] (nO) de erine döner; Otomatik tan man n ba ar l  olmamas  durumunda [Oto-tan . 
hata yön.] (tnL) = [Evet] (EVET), sayfa 95, ise [OTOTANIMA HATASI] (tnF) gösterilir.

v [Yap ld ] (dOnE): Bu de erler kullan ld nda, otomatik tan man n en son yap ld  zaman verilir
v [Src.çl yr] (rUn): Bir çal t rma komutu her gönderildi inde otomatik tan ma yap l r.
v [Calisiyor] (POn): Otomatik tan ma her çal t rmada yap l r.
v [LI1] - [LI16] (LI1) - (LI6): Otomatik tan ma, bu fonksiyona atanan bir lojik giri  0 V'den 1’e de i ti inde 

yap l r.

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
[Otomatik tan ma] (tUn), [Calisiyor] (POn) olarak ayarland nda, güç her aç ld nda Otomatik tan ma yap l r.
• Bu i lemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir ekilde tehlike yaratmayaca ndan emin olun.

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

Not: 
[So uk Str.Direnc] (rSC) = [Init] (InIt) ise [Otomatik tan ma] (tUn), [Calisiyor] (POn) de erine zorlan r.
Otomatik tan ma sadece hiçbir komut aktif de ilken yap l r. Bir lojik giri e bir “serbest duru ” veya “h zl  
duru ” atand nda, bu giri  1 olarak ayarlanmal d r (0’da aktiftir).
Otomatik tan ma 1 - 2 saniye alabilir. lemi bölmeyin. Ekran n [Yap ld ] (dOnE) veya [Hay r] (nO) olarak 
de i mesini bekleyin.

tUS M [Oto-tan ma durum] [Yap lmad ] 
(tAb)

tAb

PEnd

PrOG

FAIL

dOnE

Strd

(Sadece bilgi amaçl d r, de i tirilemez)
v [Yap lmad ] (tAb): Motoru kontrol etmek için varsay lan stator rezistör de eri kullan l r.
v [Beklemede] (PEnd): Otomatik tan ma talep edilmi  ancak henüz yap lmam t r.
v [ lemde] (PrOG): Otomatik tan ma devam ediyor.
v [Ba ar s z] (FAIL): Otomatik tan ma ba ar s z.
v [Yap ld ] (dOnE): Otomatik tan ma fonksiyonu ile ölçülen stator rezistörü, motoru kontrol etmek için 

kullan l r.
v [R1 giri i] (Strd): So uk durum stator direnci ([Hay r] (nO) olarak ayarlanmam  olan [So uk Str.Direnc] 

(rSC)) motoru kontrol etmek için.
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü

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

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

UFt M [Ger./Frk. mot1 seçili] [SVC] (n)

L

P

n

nLd

v [SabitMomnt ] (L): Paralel ba l  motorlar veya özel motorlar için sabit moment.
v [DgisknMom. ] (P): Pompa ve fan uygulamalar  için de i ken moment.
v [SVC] (n): Sabit momentli uygulamalar için sensörsüz ak  vektör kontrolü.
v [EnrjiTasarrf] (nLd): Yüksek dinamik gerektirmeyen de i ken moment uygulamalar  için enerji tasarrufu 

(yüksüz durumda [DgisknMom. ] (P) oran , yüklü durumda ise [SVC] (n) oran  ile ayn  ekilde hareket eder).

nrd M [Gürültü azaltma] [Evet] (YES)

YES

nO

v [Evet] (YES): Düzensiz modülasyonlu frekans.
v [Hay r] (nO): Sabit frekans.

Rasgele frekans modülasyonu, sabit bir frekansta olu abilecek her tür rezonans  önlemeye yard mc  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 ayarlanm sa, s cakl kta a r  bir art  meydana geldi inde h z 
kontrol cihaz  anahtarlama frekans n  otomatik olarak azalt r ve s cakl k normale döndü ünde tekrar 
yükseltir.

tFr M [Maks. frekans] 10 - 500 Hz 60 Hz

Fabrika ayar  60 Hz'dir veya [Standart mot. frek.] (bFr) 60 Hz olarak ayarlanm sa ön ayar 72 Hz'dir.

SrF M [H z Çevrim Zaman] [Hay r] (nO): 

nO

YES

v [Hay r] (nO): H z döngü filtresi etkin (referans n a lmas n  önlemeye yard mc  olur).
v [Evet] (YES): H z döngü filtresi bast r lm t r (konum kontrolü uygulamalar nda yan t süresini azalt r ve 

referans a labilir).
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[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü

(1) [Ayar Kaydetme] (SCS), [Makro ayar ] (CFG) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)'ye çe itli konfigürasyon menülerinden ula labilir; ancak
bunlar tüm menüler ve parametreler için geçerlidir.

(2)Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

SCS M [Ayar Kaydetme] (1) [Hay r] (nO)

nO

StrI

v [Hay r] (nO): Fonksiyon devre d
v [Ayar 1] (Str1): Geçerli konfigürasyonu EEPROM’a kaydeder (ancak otomatik tan ma sonucunu 

kaydetmez). Kay t i lemi gerçekle tirildi inde [Ayar Kaydetme] (SCS) otomatik olarak [Hay r] (nO) 
de erine geçer. Bu fonksiyon, geçerli konfigürasyona ek olarak bir yedek konfigürasyon saklanmas n  
sa lar.
H z kontrol cihazlar n n geçerli konfigürasyonu ve yedek konfigürasyonu, fabrika konfigürasyonuyla 
ba lat lm  olarak gelir.
• ATV31 uza a ta nabilir ekran terminali seçene i h z kontrol cihaz na ba lan rsa, a a daki ek 

opsiyonlar seçilebilir olur: [Dosya1] (FIL1), [Dosya2] (FIL2), [Dosya3] (FIL3), [Dosya4] (FIL4) (uza a 
ta nabilir ekran terminalin EEPROM belle inde geçerli konfigürasyonun kaydedilmesi için kullan lan 
dosyalar). Bunlar, 1 – 4 aras  konfigürasyonu saklamak için kullan labilirler ve bu konfigürasyonlar ayn  
de erlere sahip ba ka h z kontrol cihazlar nda da saklanabilir veya hatta bunlara aktar labilir.

Kay t i lemi gerçekle tirildi inde [Ayar Kaydetme] (SCS) otomatik olarak [Hay r] (nO) de erine geçer.

CFG M [Makro ayar ] (1) [Fabrika Ayr.] (Std) 

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

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

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

StS

Std

Kaynak konfigürasyonunun seçimi.
v [Start/Stop] (StS): Yolverme/durdurma konfigürasyonu

G/Ç atamalar n n d nda fabrika konfigürasyonuna e ittir:
• Lojik giri ler:

- LI1, LI2 (enversör): 2 telli geçi  alg lama kontrolü, LI1 = ileri yön çal ma, LI2 = geri yön çal ma 
- LI3 - LI6: Devre d  (atanmam )

• Analog giri ler:
- AI1: H z referans  0-10 V
- AI2, AI3: Devre d  (atanmam )

• Röle R1: Kontak, alg lanan bir hata (veya kontrol cihaz n n kapal ) olmas  durumunda aç l r.
• Röle R2: Devre d  (atanmam )
• Analog ç k  AOC: 0-20 mA, devre d  (atanmam )

v [Fabrika Ayr.] (Std): Fabrika konfigürasyonu (bkz. sayfa 11).
Not: [Makro ayar ] (CFG) de erinin atanmas  do rudan seçilen konfigürasyona dönülmesiyle sonuçlan r.

Bu parametrenin atamas n n de i tirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca bas l  tutulmas  gerekir.

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

2 sn

2 sn

2 sn

 
efesotomasyon.com



46 BBV46385   06/2010

[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü

(1) [Ayar Kaydetme] (SCS), [Makro ayar ] (CFG) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)'ye çe itli konfigürasyon menülerinden ula labilir; ancak
bunlar tüm menüler ve parametreler için geçerlidir.

(2)A a daki parametreler bu fonksiyon taraf ndan de i tirilmez; konfigürasyonlar n  korurlar:
- [Standart mot. frek. ] (bFr), sayfa 41
- [Kont. Paneli komutu] (LCC), sayfa 61
- [PIN kodu 1] (COd), (terminal eri im kodu), sayfa 103
- [HABERLE ME] (COM-) menüsündeki parametreler
- [ ZLEME] (SUP-) menüsündeki parametreler

(3) [Dosya 1] (FIL1) - [Dosya 4] (FIL4) seçenekleri, ATV31 uzak terminalinin ba lant s  kesildikten sonra bile h z kontrol cihaz nda
gösterilmeye devam eder.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FCS M [Konf. Yeniden Yükl.] (1) [Hay r] (nO)

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

Geçerli konfigürasyonda yap lan de i ikliklerin kullan lan kablolama diyagram  ile uyumlu oldu undan emin olun.

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

nO

rECI

InI

v [Hay r] (nO): Fonksiyon devre d .
v [Dahili 1] (rEC1): Geçerli konfigürasyon, daha önce [Ayar Kaydetme] (SCS) = [Ayar 1] (Str1) taraf ndan 

kaydedilen yedek konfigürasyonla ayn  olur. 
[Dahili 1] (rEC1), yaln zca yedekleme gerçekle tirilmi se görünür. Bu i lem geçekle tirildi inde, [Konf. 
Yeniden Yükl.] (FCS) otomatik olarak [Hay r] (nO) de erine geçer.

v [Fabrika Ayr.] (InI): Geçerli konfigürasyon, [Makro ayar ] (CFG) parametresi ile seçilen konfigürasyonla 
de i tirilir (2). Bu i lem geçekle tirildi inde, [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS) otomatik olarak [Hay r] (nO) 
de erine geçer.
ATV31 uza a ta nabilir ekran terminali seçene i h z kontrol cihaz na ba land ysa (3), uza a ta nabilir 
ekran terminalinin EEPROM belle indeki ilgili dosyalar (0 - 4 dosya) yüklendi i sürece a a daki ek 
seçenekler belirir: [Dosya1] (FIL1), [Dosya2] (FIL2), [Dosya3] (FIL3), [Dosya4] (FIL4). Bunlar, geçerli 
konfigürasyonun uza a ta nabilir ekran terminaline yüklenmi  olan 4 konfigürasyondan biriyle 
de i tirilmesini sa lar.
Bu i lem geçekle tirildi inde, [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS) otomatik olarak [Hay r] (nO) de erine geçer.
Not: Parametre, [Hay r] (nO) de erine dönmeden önce ekranda k sa bir süre nAd görünürse bu 
(örne in farkl  h z kontrol cihaz  de erleri nedeniyle) konfigürasyon aktar m n n mümkün olmad  ve 
yap lmad  anlam na gelir. Parametre, [Hay r] (nO) de erine dönmeden önce ekranda k sa bir süre 
ntr görünürse bu geçersiz bir konfigürasyon aktar m n n yap ld  ve [Fabrika Ayr.] (InI) kullan larak 
fabrika ayarlar n n geri yüklenmesi gerekece i anlam na gelir.
Her iki durumda da, yeniden denemeden önce, aktar lacak konfigürasyonu kontrol edin.

Bu parametrenin atamas n n de i tirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca bas l  tutulmas  gerekir.
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[G R /ÇIKI  AYARLARI] (I-O-) menüsü

Parametreler, sadece h z kontrol cihaz  durduruldu unda ve herhangi bir çal ma komutu bulunmad nda de i tirilebilir.
ste e ba l  ATV31 uza a ta nabilir ekran terminalinde bu menüye,  pozisyonundaki anahtarla eri ilebilir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

tCC M [2/3 telli kontrol] [2 telli] (2C)

Bkz. sayfa 30.

tCt M [2 telli tip] [Degisiklik] (trn)

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

2 telli kontrolde yap lan de i ikliklerin kullan lan kablolama emas yla uyumlu oldu undan emin olun.

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

LEL

trn

PFO

 Parametreye, [2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) ise eri ilebilir, sayfa 47.
v [Seviye] (LEL): Çal t rma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate al n r.
v [Degisiklik] (trn): Güç kayna nda bir kesilme olduktan sonra kazayla tekrar ba latmalar  önlemeye yard mc  

olmas  için, i lemi tekrar ba latmak için bir durum de i ikli i (geçi  veya kenar) gerekir.
v [ileri önclik.] (PFO): Çal t rma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate al n r, ancak "ileri" giri i "geri" 

giri ine göre önceliklidir.

Bu parametrenin atamas n n de i tirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca bas l  tutulmas  gerekir.

2 telli/3 telli kontrol

Fabrika ayarlar na geri dön/konfigürasyonu tekrar yükle
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[G R /ÇIKI  AYARLARI] (I-O-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

rrS M [Geri yön atamas ] [LI2] (LI2)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[Geri yön atamas ] (rrS) = [Hay r] (nO) ise, geri yön atamas , örne in AI2'deki negatif gerilim nedeniyle etkin 
kal r.

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2, [2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) ise eri ilebilir, sayfa 47.
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  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 giri ini konfigüre etmek için kullan l r.

AO1t M [AO1 Tipi] [Ak m](0A)

0A

4A

10U

Haberle me kart  ürüne ba l  de ilken bu parametre görünmez.

v [Ak m] (0A): 0 - 20 mA konfigürasyon (AOC terminalini kullan n)
v [Ak m 4-20 ] (4A): 4 - 20 mA konfigürasyon (AOC terminalini kullan n)
v [Gerilim] (10U): 0 - 10 V konfigürasyon (AOV terminalini kullan n)

dO M [Ana./Dig. Ç k ] [Hay r] (nO)

nO

OCr

OFr

Otr

OPr

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

bLC

APL

Haberle me kart  ürüne ba l  de ilken bu parametre görünmez.

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [Mot. ak m ] (OCr): Motor ak m . 20 mA veya 10 V, h z kontrol cihaz  nominal ak m n n iki kat na kar l k 

gelir.
v [Motor frek.] (OFr): Motor frekans . 20 mA veya 10 V, maksimum frekansa [Maks. frekans] (tFr) kar l k gelir, 

sayfa 44.
v [Motor mom.] (Otr): Motor momenti. 20 mA veya 10 V, motor nominal momentinin iki kat na kar l k gelir.
v [GüçSa land ] (OPr): H z kontrol cihaz n n sa lad  güç. 20 mA veya 10 V, h z kontrol cihaz  nominal 

gücünün iki kat na kar l k gelir.
A a daki atamalar (1) yap ld nda, analog ç k  bir lojik ç k a dönü ür (Kurulum K lavuzu'ndaki emaya 
bak n):

v [Sür. Hatas ] (FLt): Hata alg land
v [Src.çl yr] (rUn): Kontrol cihaz  çal yor
v [Frkns Limiti ] (FtA): Frekans e i ine ula ld  ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Frekans e i i ] (Ftd) 

parametresi, sayfa 39)
v [Yük.Hz.Lim.] (FLA): [Yüksek h z] (HSP)'ye eri ildi
v [Ak m e i i] (CtA): Ak m e i ine ula ld  (

[AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Ak m e i i] (Ctd) parametresi, sayfa 39)
v [Frek.Ref. ] (SrA): Frekans referans na eri ildi
v [Sür.Termal] (tSA): Motor termal e i ine ula ld  ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Motor.term.düzeyi ] (ttd) 

parametresi, sayfa 39)
v [Fren B rak.] (bLC): Fren düzeni (bilgi amaçl d r, bu atama ancak [UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) 

menüsünden etkinle tirilebilir veya devre d  b rak labilir, sayfa 85)
v [No 4-20mA] (APL): [4-20mA kayb ] (LFL) = [Hay r] (nO) olsa dahi 4-20 mA sinyal kayb , sayfa 95

Seçilen atama etkin oldu unda lojik ç k , [Sür. Hatas ] (FLt) durumu hariç durum 1'dedir (24 V) (h z kontrol 
cihaz  i lemi normalse durum 1).

Not: (1) Bu atamalarla, [AO1 Tipi] (AO1t) = [Ak m] (OA) olarak konfigüre edin.

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

Frekans Frekans

Örnek:
20 - 4 mA
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[G R /ÇIKI  AYARLARI] (I-O-) menüsü

(1) [Ayar Kaydetme] (SCS), [Makro ayar ] (CFG) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)'ye çe itli konfigürasyon menülerinden ula labilir; ancak
bunlar tüm menüler ve parametreler için geçerlidir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

r1 M [R1 atama] [Srchata.yok] 
(FLt)

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

APL

LI1

-
LI6

Haberle me kart  ürüne ba l  de ilken bu parametre görünmez.

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [Srchata.yok] (FLt): Kontrol cihaz  alg lanan hatas  yok
v [Src.çl yr] (rUn): Kontrol cihaz  çal yor
v [Frek. e i i] (FtA): Frekans e i ine eri ildi ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Frekans e i i ] (Ftd) 

parametresi, sayfa 39)
v [HSP ula ld ] (FLA): [Yüksek h z] (HSP)'ye eri ildi
v [Ak m e i i] (CtA): Ak m e i ine ula ld  (

[AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Ak m e i i] (Ctd) parametresi, sayfa 39)
v [Referans ula ld ] (SrA): Frekans referans na eri ildi
v [Mot. term.ula . ] (tSA): Motor termik e i ine ula ld  ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Motor.term.düzeyi 

] (ttd) parametresi, sayfa 39)
v [4-20mA] (APL): [4-20mA kayb ] (LFL) = [Hay r] (nO) olsa dahi 4-20 mA sinyal kayb , sayfa 95
v [LI1] - [LI6] (LI1) - (LI6): Seçili lojik giri in de erini verir.

Röle, [Srchata.yok] (FLt) durumu hariç seçilen atama etkinken enerjilenir (h z kontrol cihaz  bir hata 
alg lamad ysa enerjilidir).

r2 M [R2 atama] [Hay r] (nO)

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

bLC

APL

LI1

-
LI6

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [Srchata.yok] (FLt): Kontrol cihaz  alg lanan hatas  yok
v [Src.çl yr] (rUn): Kontrol cihaz  çal yor
v [Frek. e i i] (FtA): Frekans e i ine eri ildi ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Frekans e i i ] (Ftd) 

parametresi, sayfa 39)
v [HSP ula ld ] (FLA): [Yüksek h z] (HSP)'ye eri ildi
v [Ak m e i i] (CtA): Ak m e i ine ula ld  (

[AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Ak m e i i] (Ctd) parametresi, sayfa 39)
v [Referans ula ld ] (SrA): Frekans referans na eri ildi
v [Mot. term.ula . ] (tSA): Motor termik e i ine ula ld  ([AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [Motor.term.düzeyi 

] (ttd) parametresi, sayfa 39)
v [Fren kontak] (bLC): Fren düzeni (bilgi amaçl d r, bu atama ancak [UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-)- 

menüsünden etkinle tirilebilir veya devre d  b rak labilir, sayfa 85)
v [4-20mA] (APL): [4-20mA kayb ] (LFL) = [Hay r] (nO) olsa dahi 4-20 mA sinyal kayb , sayfa 95
v [LI1] - [LI6] (LI1) - (LI6): Seçili lojik giri in de erini verir

Röle, [Srchata.yok] (FLt) durumu hariç seçilen atama etkinken enerjilenir (h z kontrol cihaz  bir hata 
alg lamad ysa enerjilidir).

SCS M [Ayar Kaydetme] (1) nO

Bkz. sayfa 45.

CFG M [Makro ayar ] (1) Std

Bkz. sayfa 45.

FCS M [Konf. Yeniden Yükl.] (1) nO

Bkz. sayfa 46.

Bu parametrenin atamas n n de i tirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca bas l  tutulmas  gerekir.

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

2 sn

2 sn

2 sn

2 sn
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

Parametreler, sadece h z kontrol cihaz  durduruldu unda ve herhangi bir çal ma komutu bulunmad nda de i tirilebilir.
ste e ba l  uza a ta nabilir ekran terminalinde bu menüye,  pozisyonundaki anahtarla eri ilebilir.

Kontrol ve referans kanallar
Çal t rma komutlar  (ileri, geri, gibi) ve referanslar a a daki kanallar kullan larak gönderilebilir:

[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsündeki [ERISIM SEVIYESI] (LAC) parametresi, sayfa 58, kontrol ve referans kanallar n n öncelik
modlar n  seçmek için kullan labilir. 3 fonksiyon seviyesi vard r:

Komut CMD Referans rFr
tEr: Terminaller (LI.) AIx: Terminaller
LCC: Uza a ta nabilir ekran terminali (RJ45 soket) LCC: ATV312 tu  tak m  veya uza a ta nabilir ekran terminali
LOC: Tu  tak m  üzerinden kontrol AIV1: Navigasyon tekeri
Mdb: Modbus (RJ45 soket) Mdb: Modbus (RJ45 soket)
nEt: A  nEt: A  

• [ERISIM SEVIYESI] (LAC) =
[Seviye1] (L1): 

Temel fonksiyonlar. Kanallar öncelik s ras na göre yönetilir.

• [ERISIM SEVIYESI] (LAC) =
[Seviye2] (L2):

[Seviye1] (L1) ile kar la t r ld nda, ek fonksiyonlar seçene i sunar:
- +/- h z (motorlu navigasyon tekeri)
- Fren kontrol
- 2. ak m s n r  anahtarlama
- Motor anahtarlama
- Nihayet alterlerinin yönetimi

• [ERISIM SEVIYESI] (LAC) =
[Seviye3] (L3):

[Seviye2] (L2) ile ayn  fonksiyonlar. Kontrol ve referans kanallar n n yönetimi konfigüre edilebilir.

Fonksiyon eri im seviyesi

Fabrika ayarlar na geri dön/konfigürasyonu tekrar yükle

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

Bu kanallar, [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye 1] (L1) veya [Seviye 2] (L2) ise öncelik s ras na göre 
birle tirilebilir.
En yüksek öncelikten en dü ük önceli e: Zorlamal  lokal mod, A , Modbus, Uza a ta nabilir ekran terminali, Terminaller/Tu  tak m
(a a daki emada sa dan sola)

Detayl  blok emalar na bak n z, sayfa 53 ve 54.

• ATV312 h z kontrol cihazlar nda, fabrika ayarlar  modunda, kontrol ve referans terminallerden yönetilir.
• Uza a ta nabilir terminalin ekran nda, [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES) ise ([KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü),

kontrol ve referans uza a ta nabilir terminal ekran ndan yönetilir (referans, [AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [HMI Frekans ref.] (LFr)
parametresi taraf ndan).

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, kanallar konfigürasyonla birle tirilebilir.

Birle tirilmi  kontrol ve referans ([Profil] (CHCF) parametresi = [Ayr  de il] (SIM)):

[Ref.2anahtarlama ] (rFC) parametresi, [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) kanal n  seçmek veya her ikisinin uzaktan
anahtarlanmas  için bir lojik giri  veya kontrol word biti konfigüre etmek için kullan labilir.
Detayl  blok emalar na bak n z, sayfa 55 ve 57.

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

Terminaller/Tu

Uza a ta nabilir ekran Zorlamal  
lokal mod

A

Kontrol ve referans

Referans kanal n n seçimi:
[Ref.1 kanal] (Fr1) parametresi
Kontrol kanal  ayn  kayna a 
ba l d r.

Referans kanal n n seçimi:
[Ref.2 kanal] (Fr2) parametresi
Kontrol kanal  ayn  kayna a 
ba l d r.
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

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

[Ref.2anahtarlama ] (rFC) parametresi, [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) kanal n  seçmek veya her ikisinin uzaktan
anahtarlanmas  için bir lojik giri  veya kontrol word biti konfigüre etmek için kullan labilir.

Kontrol

 [Kmt anah.] (CCS) parametresi (sayfa 60) [Komut kanal  1] (Cd1) veya  [Komut kanal  2] (Cd2) kanal n  seçmek ya da bunlardan herhangi 
birinin uzaktan anahtarlanmas  için bir lojik giri i veya kontrol bitini konfigüre etmek için kullan labilir.

Detayl  blok emalar na bak n z, sayfa 55 ve 56.

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

Referans

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

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

Kontrol kanal n n seçimi: 
[Komut kanal  1] (Cd1) 
parametresi

Kontrol kanal n n seçimi:
[Komut kanal  2] (Cd2) 
parametresi

Kontrol
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye1] (L1) veya [Seviye2] (L2) için referans kanal                rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

+
h z

-
h z

+
h z

-
h z

Önceden ayarl  h zlar

PI fonksiyonu
bkz. sayfa 79

Jog 
çal ma

PI atanmam

PI atanm

K
an

al
 1

K
an

al
 2

Uza a 
ta nabilir ekran 

Rampalar

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

Uygun kontrol word'ü yaz larak çevrimiçi olarak
"Modbus" veya "A " seçilir (veriyolunun kendi
belgelerine bak n).

Not: +/- h z komutunu ([Ref.1 kanal] (Fr1) = [+/- HIZ] (UPdt) veya [+/
- KP h z ] (UPdH)) konfigüre etmek için, SA2/SA3 toplama giri lerinin
ve ön ayarl  h zlar n önceden konfigürasyonlar n n kald r lmas
gerekir.

Referans A

Referans B

A

Parametre:
Siyah kare, fabrika ayar  atamas n
temsil eder.

Tu :

Zorlamal  lokal mod
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

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

 [Zorl. kontrol atama] (FLO) parametresi (sayfa 99), [Kont. Paneli komutu] (LCC) parametresi (sayfa 61) ve Modbus veriyolu veya a  seçimi
referans ve kontrol kanallar nda ortakt r.
Örnek: [Kont. Paneli komutu] (LCC) = [Evet] (YES) ise, komutu ve referans  uza a ta nabilir ekran terminali taraf ndan verilir.

   

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

(Stop Tu u 
önceli i)Uza a ta nabilir ekran 

Parametre:
Siyah kare, 
fabrika ayar  atamas n  temsil eder

Uza a 
ta nabilir 

Tu  tak m  
Tu  tak m

leri
Geri
STOP

Tu :

A
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) için referans kanal   rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

+
h z

-
h z

+
h z

-
h z

Önceden ayarl  

PI fonksiyonu
bkz. sayfa 79

Jog 
çal ma

PI atanmam

Zorlamal  lokal mod

Rampalar

Parametre:
Siyah kare, fabrika ayar  atamas n  
temsil eder.

PI atanm

Uza a 
ta nabilir 

ekran terminali

Uza a 
ta nabilir 

ekran 
terminali

Tu :

K
an

al
 1

K
an

al
 2

Not: +/- h z komutunu ([Ref.1 kanal] (Fr1) = [+/- HIZ] (UPdt) veya [+/- KP h z ] (UPdH)) 
konfigüre etmek için, SA2/SA3 toplama giri lerinin ve ön ayarl  h zlar n önceden 
konfigürasyonlar n n kald r lmas  gerekir.

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

Referans A

Referans B

Uza a 
ta nabilir 
ekran 

Uza a 
ta nabilir 

ekran 
terminali
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) için kontrol kanal
Birle tirilmi  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 ortakt r. Dolay s yla
kontrol kanal  referans kanal  taraf ndan belirlenir.
Örnek: [Ref.1 kanal] (Fr1) referans  = [AI1] (AI1) ise (terminallerdeki analog giri ), kontrol LI (terminallerdeki lojik giri ) üzerinden 
yap l r. 

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

(Stop Tu u önceli i)

Zorlamal  lokal mod

Parametre:
Siyah kare, 
fabrika ayar  atamas n  temsil eder.

leri
Geri
STOP

Uza a ta nabilir ekran 

Tu

Uza a ta nabilir 
ekran terminali

Tu  tak m  

Uza a ta nabilir ekran 

Tu

Tu :
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

[ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) için kontrol kanal
Kar k mod (ayr  referans ve kontrol)
 [Zorl. kontrol atama] (FLO) parametresi, sayfa 99 ve [Zorl. kontrol ref.] (FLOC) parametresi, sayfa 99, referans ve kontrol için ortakt r. 
Örnek: E er referans [AI1] (AI1) (terminallerdeki analog giri ) üzerinden zorlamal  lokal modda ise, zorlamal  lokal moddaki kontrol LI
(terminallerdeki lojik giri ) üzerindendir. 

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

(Stop Tu u 
önceli i)

Zorlamal
lokal mod

Parametre:
 Siyah kare, 
  fabrika ayar  atamas n  temsil eder.

leri
Geri
STOP

Uza a ta nabilir ekran 

Tu

Uza a ta nabilir ekran 

Tu
Uza a ta nabilir ekran 

Tu

Tu :
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

Not: Fonksiyonlar aras nda uyumsuzluk olabilir (bkz. uyumsuzluk tablosu, sayfa 21). Bu durumda, konfigüre edilen ilk fonksiyon di erlerinin
konfigüre edilmesini önler.

(1)NOT:
• Ayn  anda [+/- HIZ] (UPdt) de erini, [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) parametresine ve [+/- KP h z ] (UPdH) de erini [Ref.1 

kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) parametresine atamak mümkün de ildir. Her referans kanal na yaln zca [+/- HIZ] (UPdt) veya [+/
- KP h z ] (UPdH) atanabilir.

•  [Ref.1 kanal] (Fr1)'deki +/- h z fonksiyonu birkaç fonksiyonla uyumsuzdur (bkz. sayfa 21). Yaln zca bu fonksiyonlar n; özellikle de 
fabrika ayarlar n n parças  olarak atanm  olacak toplama giri lerinin ([Ref.2 topla ] (SA2), [Hay r] (nO), sayfa 71 olarak ayarlan r) ve 
ön ayarl  h zlar n ([2 önayarl  h z] (PS2) ve [4 önayarl  h z] (PS4), [Hay r] (nO), sayfa 73 olarak ayarlan r) atamas  kald r l rsa konfigüre 
edilebilir.

•  [Ref.2 kanal] (Fr2) parametresinde, +/- h z fonksiyonu ön ayarl  h zlarla, toplama giri leriyle ve PI regülatörüyle uyumludur.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

LAC M [ERISIM SEVIYESI] [Seviye1] (L1)

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

• [ERISIM SEVIYESI] (LAC), [Seviye3] (L3)'e atand nda, [Ref.1 kanal] (Fr1) parametresi, sayfa 58, [Komut
kanal  1] (Cd1) parametresi, sayfa 59, [Profil] (CHCF) parametresi, sayfa 59 ve [2/3 telli kontrol] (tCC)
parametresi, sayfa 47, fabrika ayarlar na geri döner.

• [Seviye3] (L3) yaln zca [Seviye2] (L2) veya [Seviye1] (L1)'e ve [Seviye2] (L2) yaln zca [Seviye1] (L1)'e; [Konf.
Yeniden Yükl.] (FCS) (sayfa 46) üzerinden bir "fabrika ayar "'n  kullanarak dönebilir.

• Bu de i ikli in kullan lan kablo ba lant  emas yla uyumlu olup olmad n  kontrol edin.

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

L1

L2

L3

v [Seviye1] (L1): Standart fonksiyonlara ve kanal yönetimine öncelik s ras na göre eri me. 
v [Seviye2] (L2): [UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsündeki geli mi  fonksiyonlara eri im:

- - +/- h z (motorlu navigasyon tekeri)
- Fren kontrol
- 2. ak m s n r  anahtarlama
- Motor anahtarlamas
- Nihayet alterlerinin yönetimi

v [Seviye3] (L3): Geli mi  fonksiyonlara eri im ve kar k kontrol modlar n n yönetimi

Fr1 M [Ref.1 kanal] [AI1] (AI1)

Bkz. sayfa 29.

Fr2 M [Ref.2 kanal] [Hay r] (nO)

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

UPdt

UpdH

LCC

Ndb

nEt

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [AI1] (AI1): Analog giri  AI1
v [AI2] (AI2): Analog giri  AI2
v [AI3] (AI3): Analog giri  AI3
v [AI Sanal 1] (AIV1): Navigasyon tekeri

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) ise, a a daki ek atamalar da 
yap labilir:

v [+/- h z] (UPdt): (1) LI yoluyla +/- h z referans . Bkz. 78 konfigürasyon sayfas .
v [+/- KP h z ] (UPdH): (1) ATV312 tu  tak m ndaki navigasyon tekeri üzerinden +/- h z referans .

Kullanmak için, [Ç k  frekans ] (rFr) frekans n  görüntüleyin, (sayfa 101). Tu  tak m  veya terminal 
üzerinden +/- h z fonksiyonu [ ZLEME] (SUP-) menüsünden [Ç k  frekans ] (rFr) parametresi seçilerek 
kontrol edilir.
E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki ek atamalar da yap labilir:

v [Kont. Paneli] (LCC): Uza a ta nabilir ekran terminali üzerinden referans, [AYARLAR] (SEt-) menüsünde 
[HMI Frekans ref.] (LFr) parametresi, sayfa 32.

v [Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden referans
v [Haber. kart ] (nEt): A  üzerinden referans

Bu parametrenin atamas n n de i tirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca bas l  tutulmas  gerekir.

rEF-

SEt-

drC-

I-0-

CtL-

FUn-

FLt-

COM-

SUP-

2 sn

2 sn
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

rFC M [Ref.2anahtarlama ] [kanal1 aktif] (Fr1)

Fr1

Fr2

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

C111

C112

C113

C114

C115

C211

C212

C213

C214

C215

[Ref.  2anahtarlama] (rFC) parametresi, [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) kanal n  seçmek veya 
[Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.2 kanal] (Fr2)'nin uzaktan anahtarlanmas  için bir lojik giri  veya kontrol word biti 
konfigüre etmek için kullan labilir.

v [kanal1 aktif] (Fr1): Referans = referans 1
v [kanal1 aktif] (Fr2): Referans = referans 2
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

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

H z kontrol cihaz  çal rken referans anahtarlanabilir. 
[Ref.1 kanal] Lojik giri  veya kontrol word biti 0 durumundayken (Fr1) aktiftir. 
[Ref.2 kanal] Lojik giri  veya kontrol word biti 1 durumundayken (Fr2) aktiftir.

CHCF M [Profil]
(kontrol kanallar , referans kanallar ndan ayr d r)

[Ayr  de il] (SIM)

SIN

SEP

Parametreye, [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise eri ilebilir, sayfa 58.
v [Ayr  de il] (SIM): Birle ik
v [Ayr ] (SEP): Ayr

Cd1 M [Komut kanal  1] [Terminal] (tEr)

g
tEr

LOC

LCC

Ndb

nEt

Parametreye, [Profil] (CHCF) = [Ayr ] (SEP), sayfa 59 ve [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3), sayfa 
58, ise eri ilebilir.

v [Terminal] (tEr): Terminaller üzerinden kontrol
v [Lokal] (LOC): Tu  tak m  üzerinden kontrol
v [Remot.Pnel ] (LCC): Uza a ta nabilir ekran terminali üzerinden kontrol
v [Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden kontrol
v [Haber.kart  ] (nEt): A  üzerinden kontrol 

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

Cd2 M [Komut kanal  2] [Modbus] (Mdb)

g
tEr

LOC

LCC

Ndb

nEt

Parametreye, [Profil] (CHCF) = [Ayr ] (SEP), sayfa 59 ve [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3), sayfa 
58, ise eri ilebilir.

v [Terminal] (tEr): Terminaller üzerinden kontrol
v [Lokal] (LOC): Tu  tak m  üzerinden kontrol
v [Remot.Pnel ] (LCC): Uza a ta nabilir ekran terminali üzerinden kontrol
v [Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden kontrol
v [Haber.kart  ] (nEt): A  üzerinden kontrol

CCS M [Kmt anah.] [kanal1 aktif] 
(Cd1)

g

Cd1

Cd2

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

C111

C112

C113

C114

C115

C211

C212

C213

C214

C215

Parametreye, [Profil] (CHCF) = [Ayr ] (SEP), sayfa 59 ve [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3), sayfa 
58, ise eri ilebilir.
[Kmt anah.] (CCS) parametresi, [Komut kanal  1] (Cd1) veya Komut kanal  2] (Cd2) kanal n  seçmek veya 
[Komut kanal  1] (Cd1) veya [Komut kanal  2] (Cd2)'nin uzaktan anahtarlanmas  için bir lojik giri  veya 
kontrol word biti konfigüre etmek için kullan labilir.

v [kanal1 aktif] (Cd1): Kontrol kanal  = kanal 1
v [kanal2 aktif] (Cd2): Kontrol kanal  = kanal 2
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6
v [C111] (C111): Modbus kontrol word'ü Bit 11
v [C112] (C112): Modbus kontrol word'ü Bit 12
v [C113] (C113): Modbus kontrol word'ü Bit 13
v [C114] (C114): Modbus kontrol word'ü Bit 14
v [C115] (C115): Modbus kontrol word'ü Bit 15
v [C211] (C211): A  kontrol word'ü Bit 11
v [C212] (C212): A  kontrol word'ü Bit 12
v [C213] (C213): A  kontrol word'ü Bit 13
v [C214] (C214): A  kontrol word'ü Bit 14
v [C215] (C215): A  kontrol word'ü Bit 15

Giri  veya kontrol word biti 0 durumundayken Kanal 1 aktiftir.
Giri  veya kontrol word biti 1 durumundayken Kanal 2 aktiftir.

COp M [Kanal kopyala 1-2]
(sadece bu yönde kopyalay n)

[Hay r] (nO)

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

Komut ve/veya referans n kopyalanmas , dönü  yönünü de i tirebilir.
• Güvenli olup olmad n  kontrol edin.

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

nO

SP

Cd

ALL

Parametreye, [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise eri ilebilir, sayfa 58.
v [Hay r] (nO): Kopya yok
v [Referans] (SP): Referans  kopyala
v [Komut] (Cd): Kontrolü kopyala
v [Komut + ref.] (ALL): Kontrolü ve referans  kopyala

• Kanal 2 terminaller üzerinden kontrol ediliyorsa, kanal 1 kontrolü kopyalanmaz.
• Kanal 2 referans  AI1, AI2, AI3 veya AIU1 üzerinden ayarlanm sa, kanal 1 referans  kopyalanmaz.
• Kanal 2 referans  h z üzerinden ayarlanmad kça, kopyalanan referans [Frekans referans ] (FrH) (rampa 

öncesi) olur 
.
Bu durumda, kopyalanan referans [Ç k  frekans ] (rFr) (rampa sonras ) olur.

Not: Komut ve/veya referans n kopyalanmas , dönü  yönünü de i tirebilir.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsü

(1) [Ayar Kaydetme] (SCS), [Makro ayar ] (CFG) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)'ye çe itli konfigürasyon menülerinden ula labilir; ancak
bunlar tüm menüler ve parametreler için geçerlidir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

LCC M [Kont. Paneli komutu] [Hay r] (nO)

nO

YES

Parametreye yaln zca uza a ta nabilir ekran terminali ve [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye1] (L1) 
veya [Seviye2] (L2), sayfa 58, için eri ilebilir.

v [Hay r] (nO): Fonksiyon devre d
v [Evet] (YES): Ekran terminali üzerindeki STOP/RESET, RUN ve FWD/REV butonlar n  kullanarak h z 

kontrol cihaz n n kontrol edilmesini sa lar. Burada h z referans  [AYARLAR] (SEt-) menüsündeki [HMI 
Frekans ref.] (LFr) parametresi taraf ndan sa lan r. Terminallerde sadece serbest duru , h zl  duru  ve 
DC enjeksiyonlu duru  komutlar  aktif kal r. H z kontrol cihaz /terminal ba lant s  kesikse veya terminal 
ba lanmad ysa, h z kontrol cihaz  bir hata alg lar ve [MODBUS HATASI] (SLF) hatas nda kilitlenir.

PSt M [Dur. Tu u önceli i] [Evet] (YES)

Bu parametre h z kontrol cihaz ndaki ve uzak terminallerdeki durdurma butonunu etkinle tirmek veya devre d  
b rakmak için kullan labilir. Etkin kontrol kanal  entegre ekran terminali veya uzak terminallerdekinden farkl ysa 
durdurma butonu devre d  b rak l r.

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

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

nO

YES

v [Hay r] (nO): Fonksiyon devre d
v [Evet] (YES): STOP tu u önceli i

rOt M [Rotating direction] [ leri] (dFr)

dFr

drS

bOt

Bu parametre yaln zca [Ref.1 kanal] (Fr1) (sayfa 29) veya [Ref.2 kanal] (Fr2) (sayfa 58) LCC veya AI1 
fonksiyonlar na atanm sa görünür.

Çal ma yönü, tu  tak m  veya uza a ta nabilir ekran terminalindeki RUN tu u için onaylanm t r.
v [ leri] (dFr): leri
v [Geri] (drS): Geri
v [ kisi] (bOt): Her iki yöne de izin verilir.

SCS M [Ayar Kaydetme] (1) nO

Bkz. sayfa 45.

CFG M [Makro ayar ] (1) Std

Bkz. sayfa 45.

FCS M [Konf. Yeniden Yükl.] (1) nO

Bkz. sayfa 46.

Bu parametrenin atamas n n de i tirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca bas l  tutulmas  gerekir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

 

Parametreler, sadece h z kontrol cihaz  durduruldu unda ve herhangi bir çal ma komutu bulunmad nda de i tirilebilir.
ste e ba l  uza a ta nabilir ekran terminalinde bu menüye,  pozisyonundaki anahtarla eri ilebilir.

Baz  fonksiyonlar n çok say da parametreleri bulunur. Programlamay  sadele tirmek ve sonsuz parametre içinde gezinme zorunlulu unu
ortadan kald rmak için bu fonksiyonlar, alt menüler iinde gruplanm t r.
Menüler gibi alt menüler de kodun ard ndan gelen tire i areti ile belirlenir: örne in .

Not: Fonksiyonlar aras nda uyumsuzluk olabilir (bkz. uyumsuzluk tablosu, sayfa 21). Bu durumda, konfigüre edilen ilk fonksiyon di erlerinin
konfigüre edilmesini önler.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

rPC- b [RAMPALAR]
rPt M [Rampa tipi] [Do rusal] (LIn)

LIn

S

U

CUS

H zlanma ve yava lama rampalar n n eklini tan mlar
v [Do rusal] (LIn): Do rusal
v [S rampa] (S): S rampas
v [U rampa] (U): U rampas
v [Kull. ayar ] (CUS): Özelle tirilmi

S rampalar

Yuvarlama katsay s  sabittir, 
t2 = 0,6 x t1 
ve t1 = ayar rampas  süresidir.

Yuvarlama katsay s  sabittir, 
t2 = 0,5 x t1 
ve t1 = ayar rampas  süresidir.

tA1: %0 ve 100 aras nda ayarlanabilir (ACC veya AC2'nin)
tA2: 0 ve (%100 - tA1) aras nda ayarlanabilir (ACC veya 
AC2'nin)
tA3: %0 ve 100 aras nda ayarlanabilir (dEC veya dE2'nin)
tA4: 0 ve (%100 - tA3) aras nda ayarlanabilir (dEC veya 
dE2'nin)

Alt menü

Alt menü
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GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0
tA1 tA2 tA3 tA4

ACC ou AC2

f (Hz)

GV

t
0

dEC ou dE2

f (Hz)

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

U rampalar

Özelle tirilmi  rampalar
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1)H z kontrol cihaz nda veya uza a ta nabilir 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 kar t r lmas na neden olabilir. 
[Rampa ad m ] (Inr) parametresinin de erini kontrol edin.
Örnek:

- [Rampa ad m ] (Inr) = 0.01 ise, 15.65 de eri 15,65 sn'lik bir ayara kar l k gelir.
- [Rampa ad m ] (Inr) = 1 ise, 15.65 de eri 15.650 sn'lik bir ayara kar l k gelir.

(2)Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

rPC- b [RAMPALAR] (devam )

tA1 M [H zl.ba .yuvarlam] 0 - 100 10

g Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayar ] (CUS) ise eri ilebilir, sayfa 62.

tA2 M [H zl.sonu.yuvarlam] 0 - (100-tA1) 10

g Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayar ] (CUS) ise eri ilebilir, sayfa 62.

tA3 M [Yav.ba .yuvarlam] 0 - 100 10

g Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayar ] (CUS) ise eri ilebilir, sayfa 62.

tA4 M [Yav.sonu.yuvarlama] 0 - (100-tA3) 10

g Parametreye, [Rampa tipi] (rPt) = [Kull. ayar ] (CUS) ise eri ilebilir, sayfa 62.

Inr M [Rampa ad m ] 0,01 - 0,1 - 1 0,1

0�01

0�1

1

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

Bu parametre [H zlanma süresi] (ACC), [Yava lama süresi] (dEC), [2.H zlanma suresi] (AC2) ve [2. 
yava lama süresi] (dE2) parametreleri için geçerlidir.
Not: [Rampa ad m ] (Inr) parametresini de i tirmek [H zlanma süresi] (ACC), [Yava lama süresi] (dEC), 
[2.H zlanma suresi] (AC2) ve [2. yava lama süresi] (dE2) parametrelerinin de de i tirilmesine neden olur.

ACC

dEC
M [H zlanma süresi]
M [Yava lama süresi]

(2) Inr ile uyumlu, 
sayfa 63

3 sn
3 sn

0 ile nominal frekans olan [Nom. mot. frekans ] (FrS) ([MOTOR KONTROL] (drC-) menüsündeki parametre) 
aras nda h zlanmak/yava lamak üzere tan mlanm t r.
[Yava lama süresi] (dEC) için de erin, durdurulacak yüke göre çok dü ük olmad ndan emin olun.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

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

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

rPC- b [RAMPALAR] (devam )

rPS M [Rampa anaht.atama] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Bu fonksiyon, kontrol kanal ndan ba ms z olarak etkin kal r.
v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

[H zlanma süresi] (ACC) ve [Yava lama süresi] (dEC), lojik giri  veya kontrol word biti 0 durumunda oldu unda 
etkinle ir.
[2.H zlanma süresi] (AC2) ve [2. yava lama süresi] (dE2), lojik giri  veya kontrol word biti 1 durumunda 
oldu unda etkinle ir.

Frt M [Rampa 2 e i i] 0 - 500 Hz 0 Hz

[Rampa 2 e i i] (Frt) 0 de ilse (0 de eri etkin olmayan fonksiyona kar l k gelir) ve ç k  frekans  [Rampa 2 
e i i] (Frt) de erinden büyükse, 2. rampa anahtarlan r.
E ikte rampa anahtarlama, a a daki ekilde LI veya bit üzerinden anahtarlamayla birle tirilebilir:  

AC2 M [2.H zlanma suresi] (1) Inr ile uyumlu, 
sayfa 63

5

g Parametreye, [Rampa 2 e i i] (Frt) > 0 ise, sayfa 64 veya [Rampa anaht.atama] (rPS) atanm sa eri ilebilir, 
sayfa 64.

dE2 M [2. yava lama süresi] (1) Inr ile uyumlu, 
sayfa 63

5

g Parametreye, [Rampa 2 e i i] (Frt) > 0 ise, sayfa 64 veya [Rampa anaht.atama] (rPS) atanm sa eri ilebilir, 
sayfa 64.

brA M [Rampa adapt.] [Evet] (YES)

nO

YES

Yava lama rampas  yük ataleti için çok dü ük bir de ere ayarlanm sa, bu fonksiyon etkinle tirildi inde 
otomatik olarak yava lama rampas na adapte olur.

v [Hay r] (nO): Fonksiyon devre d
v [Evet] (YES): Fonksiyon etkin. Bu fonksiyon, a a daki ko ullara sahip uygulamalar için uygun de ildir: 

• Bir rampa üzerinde konumlama
• Frenleme direncinin kullan m  (direnç düzgün ekilde çal mayacakt r)
Fren kontrolü [Fren atamas ] (bLC) atanm sa [Rampa adapt.] (brA), [Hay r] (nO) olur, sayfa 85.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

StC- b [DURDURMA MODLARI]
Stt M [Duru  tipi] [Rampali dur] 

(rMP)

rMP

FSt

nSt

dCI

Run (çal t rma) komutu kayboldu unda ve stop komutu verildi inde gerçekle en durdurma modu.
v [Rampali dur] (rMP): Rampada
v [Hizli duru ] (FSt): H zl  duru
v [Serbest dur.] (nST): Serbest duru
v [DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duru

FSt M [Hizli duru ] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

Durdurma, giri in lojik durumu 0 ve kontrol word'ü biti 1 oldu unda etkinle ir. H zl  durdurma [Rampa bölme 
sabiti] (dCF) parametresi üzerinden dü ürülen bir rampan n durdurmas d r. Giri  tekrar durum 1’e geri dü er 
ve çal t rma komutu aktif halde kal rsa, motor sadece 2 telli kontrol konfigüre edilmi se tekrar çal r [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 (çal t rma) komutu verilmelidir.

 
efesotomasyon.com



66 BBV46385   06/2010

[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

StC- b [DURDURMA MODLARI](devam )

Stt M [Duru  tipi] [Rampali dur] 
(rMP)

rMP

FSt

nSt

dCI

Run (çal t rma) komutu kayboldu unda ve stop komutu verildi inde gerçekle en durdurma modu.
v [Rampali dur] (rMP): Rampada
v [Hizli duru ] (FSt): H zl  duru
v [Serbest dur.] (nST): Serbest duru
v [DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duru

FSt M [Hizli duru ] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

Durdurma, giri in lojik durumu 0 ve kontrol word'ü biti 1 oldu unda etkinle ir. H zl  durdurma [Rampa 
bölme sabiti] (dCF) parametresi üzerinden dü ürülen bir rampan n durdurmas d r. Giri  tekrar durum 1’e 
geri dü er ve çal t rma komutu aktif halde kal rsa, motor sadece 2 telli kontrol konfigüre edilmi se tekrar 
çal r [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 (çal t rma) komutu verilmelidir.

dCF M [Rampa bölme sabiti] 0 - 10 4

g
Parametreye [Duru  tipi] (Stt) = [Hizli duru ] (FSt) (sayfa 66) olan ve [Hizli duru ] (FSt), [Hay r] (nO) (sayfa 
66) olmayan durumlarda eri ilebilir.
Azalt lan rampan n, durdurulacak yüke göre çok dü ük olmad ndan emin olun.
0 de eri, minimum rampaya kar l k gelir.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1)Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir.
(2) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.
(3)Not: Bu ayarlar "otomatik duru  DC enjeksiyonu" fonksiyonu ile ili kili de ildir.

 

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

StC- b [DURDURMA MODLARI] (devam )

dCI M [DC enjeks. atamas ] [Hay r] (nO)

UYARI
TUTMA MOMENT  YOK
• DC enjeksiyonlu frenleme, s f r h z nda tutma momenti sa lamaz.
• DC enjeksiyonlu frenleme, güç kayb  oldu unda veya kontrol cihaz  bir hata alg lad nda

çal maz.
• Gerekti inde, moment seviyelerini korumak için ayr  bir fren kullan n.

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

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Not1: Bu fonksiyon "Fren kontrol" fonksyonu ile uyumsuzdur (bkz. sayfa 21).
Not2: DC enjeksiyonlu duru , h z kontrol cihaz  JOG fonksiyonu etkinle tirilerek durduruldu unda etkili 
de ildir.

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

Lojik giri  veya kontrol word biti 1 durumundayken frenleme aktiftir.

IdC M [DC enjeks. de eri 1] (1)(3) 0 - In (2) 0,7 In (2)

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

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g
Parametreye, [Duru  tipi] (Stt) = [DC enjeks.] (dCI), sayfa 66, ise veya [DC enjeks. atamas ] (dCI), [Hay r] 
(nO), sayfa 67, olarak ayarlanmad ysa eri ilebilir.
5 saniye sonra, daha yüksek bir de ere ayarland ysa, enjeksiyon ak m  0,5 [Motor termal   ak m] (ItH) ile 
s n rlan r.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1)Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir.
(2) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.
(3)Not: Bu ayarlar "otomatik duru  DC enjeksiyonu" fonksiyonu ile ili kili de ildir.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

StC- b [DURDURMA MODLARI] (devam )

tdC M [DCenjeks. zaman 2] (1)(3) 0,1 - 30 sn 0,5 sn

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun a r  s nmas na ve hasar görmesine neden

olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaç narak motoru koruyun.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametreye [Duru  tipi] (Stt) = [DC enjeks.] (dCI) ise eri ilebilir, sayfa 66.

nSt M [Serbest duru  at.] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

Giri in lojik durumu 0 oldu unda duru  etkinle tirilir. Giri  tekrar durum 1’e geri gelir ve run (çal t rma) 
komutu aktif halde kal rsa, motor ancak 2 telli kontrol konfigüre edilmise tekrar çal r. Di er durumlarda, 
yeni bir run (çal t rma) komutu verilmelidir.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1)Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir.
(2) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

AdC- b [OTO. DC ENJEKS YONU]
AdC M [Oto.DC enjeksiyon] [Evet] (YES)

[Sürekli] (Ct) olarak ayarlan rsa, bu parametre, çal t rma komutu olmad  zaman bile enjeksiyon ak m  üretilmesine
neden olur. Bu fonksiyon, [Otomatik tan ma] (tUn) = [Src.çl yr] (rUn) ile uyumlu de ildir. bu parametre herhangi bir
zamanda de i tirilebilir.

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
[Oto.DC enjeksiyon] (AdC) = [Sürekli] (Ct) oldu unda, bir run (çal t rma) komutu gönderilmemi  olsa bile ak m 
enjeksiyonu yap l r.
• Bu i lemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir ekilde tehlike yaratmayaca ndan emin olun

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

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

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

nO

YES

Ct

v [Hay r] (nO): Enjeksiyon yok
v [Evet] (YES): Ayarlanabilir bir süre için enjeksiyonlu duru
v [Sürekli] (Ct): Sürekli enjeksiyonlu duru

tdC1 M [Oto.DC enj. zam. 1] (1) 0,1 - 30 sn 0,5 sn

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

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa eri ilebilir, sayfa 69.

SdC1 M [Oto.DC enj. de eri 1] (1) 0 - 1,2 In (2) 0,7 In (2)

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

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa eri ilebilir, sayfa 69.
Not: Motorun a r  s nma olmadan bu ak ma dayan p dayanamayaca n  kontrol edin.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1)Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir.
(2) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

AdC- b [OTO. DC ENJEKS YONU] (devam )
tdC2 M [Oto.DC enj. zam. 2] (1) 0 - 30 sn 0 sn

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

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa eri ilebilir, sayfa 69.

SdC2 M [Oto.DC enj. de eri 2] (1) 0 - 1,2 In (2) 0,5 In (2)

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

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

g Parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa eri ilebilir, sayfa 69.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

Giri leri toplama

Tam blok emalar na bak n z, sayfa 53 ve 55.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

SAI- b [G R LER  TOPLAMA]
Yaln zca [Ref.1 kanal] (Fr1) referans na bir veya iki giri i toplamak için kullan labilir.
Not: "Toplama giri leri" fonksiyonu di er fonksiyonlar ile uyumsuz olabilir (bkz. sayfa 21).

SA2 M [Ref.2 topla ] [AI2] (AI2)

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

LCC

Ndb

nEt

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [AI1] (AI1): Analog giri  AI1
v [AI2] (AI2): Analog giri  AI2
v [AI3] (AI3): Analog giri  AI3
v [AI Sanal 1] (AIV1): Navigasyon tekeri

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [Kont. Paneli] (LCC): Uza a ta nabilir ekran terminali üzerinden referans, [SETTINGS] (SEt-) 

menüsünde [HMI Frekans ref.] (LFr) parametresi, sayfa 32.
v [Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden referans
v [Haber.kart  ] (nEt): A  üzerinden referans

SA3 M Ref.3 topla ] [Hay r] (nO)

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

LCC

Ndb

nEt

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [AI1] (AI1): Analog giri  AI1
v [AI2] (AI2): Analog giri  AI2
v [AI3] (AI3): Analog giri  AI3
v [AI Sanal 1] (AIV1): Navigasyon tekeri

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [Kont. Paneli] (LCC): Uza a ta nabilir ekran terminali üzerinden referans, [SETTINGS] (SEt-) 

menüsünde [HMI Frekans ref.] (LFr) parametresi, sayfa 32.
v [Modbus] (Mdb): Modbus üzerinden referans
v [Haber.kart  ] (nEt): A  üzerinden referans
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AI2, negatif bir sinyalle toplama yoluyla ç karma için
kullan labilecek ± 10 V'lik bir giri tir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

Önceden ayarl  h zlar
S ras yla 1, 2, 3 veya 4 lojik giri lerini kullanarak 2, 4, 8 veya 16 h z önceden ayarlanabilir.

u atama s ras na uyulmal d r: [2 önayarl  h z] (PS2), sonra [4 önayarl  h z] (PS4), sonra [8 önayarl  h z] (PS8), sonra [16 önayarl  h z]
(PS16).

Önceden ayarlanm  h z giri leri için birle im tablosu

(1)Blok emalar na bak n z, sayfa 53 ve sayfa 55: Referans 1 = (SP1).

Not: Fr1 = LCC ve rPI= nO ise, PI referans  (%) = 10 * AI (Hz) / 15

16 h z
LI (PS16)

8 h z
LI (PS8)

4 h z
LI (PS4)

2 h z
LI (PS2)

H z referans

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
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

PSS- b [ÖNAYAR HIZLARI]
Not: "Ön ayarl  h zlar" fonksiyonu di er fonksiyonlarla uyumsuz olabilir (bkz. sayfa 21).

PS2 M [2 önayarl  h z] [LI3] (LI3)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Atanan lojik giri  seçildi inde fonksiyon etkinle ir.
v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

PS4 M [4 önayarl  h z] [LI4] (LI4)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Atanan lojik giri  seçildi inde fonksiyon etkinle ir.
[4 önayarl  h z] (PS4) atamas n  yapmadan önce [2 önayarl  h z] (PS2) atamas n n yap lm  oldu undan 
emin olun.

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

PS8 M [8 önayarl  h z] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Atanan lojik giri  seçildi inde fonksiyon etkinle ir.
[8 önayarl  h z] (PS8) atamas n  yapmadan önce [4 önayarl  h z] (PS4) atamas n n yap lm  oldu undan 
emin olun.

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1)Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir. Bu parametre kaç tane h z n konfigüre edildi ine ba l  olacakt r.

(2)Hat rlat c : H z, [Yüksek h z] (HSP) parametresi, sayfa 33 ile s n rl  kal r.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

PSS- b [ÖNAYAR HIZLARI] (devam )

PS16 M [16 önayarl  h z] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Atanan lojik giri  seçildi inde fonksiyon etkinle ir.
[16 önayarl  h z] (PS16) atamas n  yapmadan önce [8 önayarl  h z] (PS8) atamas n n yap lm  
oldu undan emin olun.

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

SP2

g
M [Önayar h z 2] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 10 Hz

SP3

g
M [Önayar h z 3] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 15 Hz

SP4

g
M [Önayar h z 4] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 20 Hz

SP5

g
M [Önayar h z 5] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 25 Hz

SP6

g
M [Önayar h z 6] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 30 Hz

SP7

g
M [Önayar h z 7] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 35 Hz

SP8

g
M [Önayar h z 8] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 40 Hz

SP9

g
M [Önayar h z 9] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 45 Hz

SP10

g
M [Önayar h z 10] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 50 Hz

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1)Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir. Bu parametre kaç tane h z n konfigüre edildi ine ba l  olacakt r.

(2)Hat rlat c : H z, [Yüksek h z] (HSP) parametresi, sayfa 33 ile s n rl  kal r.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

PSS- b [ÖNAYAR HIZLARI] (devam )

SP11

g
M [Önayar h z 11] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 55 Hz

SP12

g
M [Önayar h z 12] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 60 Hz

SP13

g
M [Önayar h z 13] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 70 Hz

SP14

g
M [Önayar h z 14] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 80 Hz

SP15

g
M [Önayar h z 15] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 90 Hz

SP16

g
M [Önayar h z 16] (1) 0,0 - 500,0 Hz (2) 100 Hz

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

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

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

JOG- b [JOG]
Not: "Jog çal ma" fonksiyonu di er fonksiyonlar ile uyumsuz olabilir (bkz. sayfa 21).

JOG M [JOG] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Atanan lojik giri  seçildi inde fonksiyon etkinle ir.
v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

Örnek: 2 telli kontrol i lemi ([2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C))

JGF M [JOG frekans ] (1) 0 - 10 Hz 10 Hz

g Parametreye, [JOG] (JOG), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa eri ilebilir, sayfa 76.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

+/- h z
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu unda eri ilebilir, sayfa 58.
ki tip i lem mümkündür.

1. Tek i lemli butonlar n kullan m : lemin yönlerine ek olarak iki lojik giri  gerekir.
"+ h z" komutuna atanm  olan giri , h z  art r r ve "- h z" komutuna atanm  giri  h z  dü ürür.
Not: 
"+ h z" ve "- h z" komutlar  ayn  anda etkinle irse, "- h z"'a öncelik verilir.

2. Çift i lemli butonlar n kullan m : Yaln zca, "+ h z"'a atanm  bir lojik giri  gerekir.

Çift i lem butonlar yla +/- h z:

Aç klama: Yönün de i tirilmesi için 1 butona iki kez bas l r. Her i lem bir konta  kapat r.

Kablo ba lant  örne i:

LI1: leri
LIx: Geri
LIy: + h z

Bu tip +/- h z  3 telli kontrol ile uyumlu de ildir.

Hangi i lem tipi seçilirse seçilsin maksimum h z,  [Yüksek h z] (HSP) parametresi ile ayarlan r, sayfa 33.

Not:
Referans [Ref .2anahtarlama] (rFC), sayfa 59, üzerinden, "+/- h z" ile bir referans kanal ndan di er herhangi bir referans kanal na
anahtarlan rsa, [Ç k  frekans ] (rFr) referans  (rampadan sonra) ayn  zamanda kopyalan r. Bu, anahtarlama s ras nda h z n yanl l kla s f r
olarak ayarlanmas n  engeller.

B rak lm
(- h z)

1. kez basma 
(h z korunur)

2. kez basma 
(+ h z)

leri butonu – a a ve b

Geri butonu – c c ve d
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

UPd- b [+/- HIZ]
(motorize navigasyon tekeri)
Fonksiyona yaln zca [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) ise ve [+/- KP h z ] 
(UPdH) veya [+/- HIZ] (UPdt) (sayfa 58) seçiliyse eri ilebilir.
Not: "+/- h z" fonksiyonu birkaç di er fonksiyon ile uyumsuzdur (bkz. sayfa 21). Yaln zca bu fonksiyonlar n; 
özellikle de fabrika ayarlar n n parças  olarak atanm  olacak toplama giri lerinin ([Ref.2 topla ] (SA2), [Hay r] 
(nO), sayfa 71, olarak ayarlan r) ve ön ayarl  h zlar n ([2 önayarl  h z] (PS2) ve [4 önayarl  h z] (PS4), [Hay r] 
(nO), sayfa 73, olarak ayarlan r) atamas  kald r l rsa konfigüre edilebilir.

USP M [+ H z atamas ] [Hay r] (nO)

g
nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Parametreye yaln zca [+/- HIZ] (UPdt) için eri ilebilir. Atanan lojik giri  seçildi inde fonksiyon etkinle ir.
v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

dSP M [- H z atamas ] [Hay r] (nO)

g
nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Parametreye yaln zca [+/- HIZ] (UPdt) için eri ilebilir. Atanan lojik giri  seçildi inde fonksiyon etkinle ir.
v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

Str M [Referans kaydet] [Hay r] (nO)

g

nO

rAN

EEP

"+/- h z" fonksiyonuyla ili kili olarak bu parametre referans  kaydetmek için kullan labilir:
• Çal t rma komutu kayboldu unda (RAM'a kaydedilir)
• Hat beslemesi veya çal t rma komutlar  kayboldu unda (EEPROM'a kaydedilir)
Dolay s yla, h z kontrol cihaz  bir daha yolverildi inde h z referans , en son kaydedilen referanst r.

v [Hay r] (nO): Kaydetme yok
v [RAM] (rAM): RAM'e kaydediliyor
v [EEprom] (EEP): EEPROM'a kaydediliyor

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

PI regülatörü
Blok emas
Bu fonksiyon, PI geribildirimine bir analog giri  atanarak etkinle tirilir (ölçüm).

PI geri besleme:
PI geri beslemesi AI1, AI2 veya AI3 analog giri lerinden birine atanmal d r.
PI referans :
PI referans  öncelik s ras na göre u parametrelere atanabilir:

- Lojik giri ler üzerinden önceden ayarlanm  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 referanslar  için birle im tablosu

Parametrelere [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir: 
• [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:

Referans  PI geri beslemesinin (sensör de eri) de i im aral na göre ölçeklendirmek için [PID grbsl skala fakt.] (FbS) parametresi 
kullan labilir.
Örnek: Bas nc  regüle etme
PI referans  (i lem) 0-5 bar (%0-100)
Bas nç sensörünün de eri 0-10 bar 
[PID grbsl skala fakt.] (FbS) = maks.  sensör ölçe i/maks.  i lem 
[PID grbsl skala fakt.] (FbS) = 10/5= 2

• [PID uyanma e i i] (rSL), sayfa 38:
Geçildi inde PI regülatörünün, maksimum zaman e i inin dü ük h zda a lmas  nedeniyle bir duru tan sonra tekrar etkinle tirilece i 
(uyanma) PI hata e i ini ayarlamak için kullan l r  [Dü .h z zam.a m] (tLS)

• [PID grbsl etki yönü ] (PIC), sayfa 36: E er [PID grbsl etki yönü ] (PIC) = [Hay r] (nO) ise motor h z , hata pozitifken artacakt r (örnek: 
kompresörle bas nç kontrolü). E er [PID grbsl etki yönü ] (PIC) = [Evet] (YES) ise motor h z , hata pozitifken azalacakt r. (örnek: 
so utma fan  kullanarak s cakl k kontrolü).

LI (Pr4) LI (Pr2) Pr2 = nO Referans
rPI veya Fr1

0 0 rPI veya Fr1
0 1 rP2
1 0 rP3
1 1 rP4
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

PI ile "Manuel - Otomatik" i lemi
Bu fonksiyon PI regülatörünü ve [Ref.2anahtarlama ] (rFC) referans anahtarlamas n  birle tirir, sayfa 59. H z referans , lojik giri in durumuna
ba l  olarak [Ref.2 kanal] (Fr2) de eri veya PI fonksiyonu taraf ndan sa lan r.

PI regülatörünün ayarlanmas
1. PI modunda konfigürasyon

Bkz. 79. sayfadaki blok emas .
2. Fabrika ayarlar  modunda bir test gerçekle tirin (ço u durumda bu yeterli olacakt r).

H z kontrol cihaz n  optimum hale getirmek için [PID oransal kazanç ] (rPG) veya [PID integral kazanç] (rIG) de erlerini kademeli ve 
ba ms z olarak ayarlay n ve referansla ili kisi içinde PI geribildirimi üzerindeki etkisini izleyin.

3. Fabrika ayarlar  kararl  de ilse veya referans hatal ysa:
Manuel modda bir h z referans yla (PI regülatörü olmadan) ve sistemin h z aral nda h z kontrol cihaz  yüklüyken bir test gerçekle tirin:

- Sabit durumda h z sabit ve referansa uygun olmal d r ve PI geribildirim sinyali sabit olmal d r.
- Geçici durumda h z, rampay  izlemeli ve h zl  bir ekilde sabitlenmelidir ve PI geribildirimi h z  izlemelidir.

Aksi durumda h z kontrol cihaz  ve/veya sensör sinyali ve kablo ba lant s  ayarlar na ba vurun.

PI moduna geçin.
[Rampa adapt.] (brA)'y  hay r olarak ayarlay n (rampan n otomatik uyarlanmas  yok).
[H zlanma süresi] (ACC) ve [Yava lama süresi] (dEC) h z rampalar n , mekanik aksam n bir [A IRI FRENLEME] (ObF) hatas  tetiklemeden
izin verdi i minimum seviyeye ayarlay n.
Dahili kazan m  [PID integral kazanç] (rIG) minimum seviye olarak ayarlay n.
PI geribildirimini ve referans  takip edin.
H z kontrol cihaz n  tekrar tekrar aç p kapat n veya yükü veya referans  birkaç kez de i tirin.
Geçici fazlarda yan t süresi ve kararl l k aras ndaki iyi bir denge sa lamak için oransal kazan m  [PID oransal kazanç ] (rPG) ayarlay n
(sabitlemeden önce hafifçe de eri a s n ve 1 - 2 sal n m gerçekle tirsin).
Referans n, sabit durumdaki önceden ayarlanm  de erden farkl la mas  durumunda dahili kazan m  [PID integral kazanç] (rIG) kademeli
olarak dü ürün, karars zl k durumunda oransal kazan m  [PID oransal kazanç ] (rPG) dü ürün (pompa uygulamalar ) ve yan t süresi ve
statik do ruluk aras nda bir denge bulun (bkz. ema).
Tüm referans aral nda üretim testleri gerçekle tirin.

Sal n m frekans  sistem dinami ine göre de i ir.

Parametre Yükseli  süresi De er a m Sabitlenme 
süresi Statik hatas

[PID oransal kazanç ] 
(rPG)            =

 [PID integral kazanç] 
(rIG)
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

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

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

PI- b [PI regülator]
Not: "PI regülatörü" fonksiyonu birkaç fonksiyon ile uyumsuzdur (bkz. sayfa 21).
Yaln zca bu fonksiyonlar n; özellikle de fabrika ayarlar n n parças  olarak atanm  olacak toplama giri lerinin 
([Ref.2 topla ] (SA2), [Hay r] (nO), sayfa 71 olarak ayarlan r) ve ön ayarl  h zlar n ([2 önayarl  h z] (PS2) ve [4 
önayarl  h z] (PS4), [Hay r] (nO), sayfa 73 olarak ayarlan r) atamas  kald r l rsa konfigüre edilebilir.

PIF M [PID grbsl. atamas ] [Hay r] (nO)

nO

AI1

AI2

AI3

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [AI1] (AI1): Analog giri  AI1
v [AI2] (AI2): Analog giri  AI2
v [AI3] (AI3): Analog giri  AI3

rPG M [PID oransal kazanç] (1) 0,01 - 100 1

g Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.
PI geri besleme h zla de i irken dinamik performans sa lar.

rIG M [PID integral kazanç] (1) 0,01 - 100 1

g Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.
PI geri besleme yava  de i irken statik bir hassasl k sa lar.

FbS M [PID grbsl skala fakt.] (1) 0,1 - 100 1

g Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.
Prosesi uyarlamak içindir.

PIC M [PID grbsl etki yönü] [Hay r] (nO)

g
nO

YES

Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.

v [Hay r] (nO): Normal
v [Evet] (YES): Geri

Pr2 M [2 önayar PID ref.] [Hay r] (nO)

g
nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.
Atanan lojik giri  seçildi inde fonksiyon etkinle ir.

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

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

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

PI- b [PI regülator] (devam )

Pr4 M [4 önayar PID ref.] [Hay r] (nO)

g

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.
Atanan lojik giri  seçildi inde fonksiyon etkinle ir.
[4 önayar PID ref.] (Pr4) atamas n  yapmadan önce [2 önayar PID ref.] (Pr2), sayfa 81, atamas n n yap lm  
oldu undan emin olun.

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

rP2 M [Önayar PID ref.2] (1) %0 - 100 %30

g Bkz. sayfa 36.

rP3 M [Önayar PID ref.3] (1) %0 - 100 %60

g Bkz. sayfa 36.

rP4 M [Önayar PID ref.4] (1) %0 - 100 %90

g Bkz. sayfa 36.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

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

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

PI- b [PI regülator] (devam )

rSL M [PID uyanma e i i] (1) %0 - 100 %0

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

• stenmeyen yeniden yolvermelerin herhangi bir tehlike olu turmayaca ndan emin olun.

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

g

"PI" ve "Dü ük h zda çal ma süresi" [Dü .h z zam.a m] (tLS), sayfa 38, ayn  zamanda konfigüre 
edilmi se, PI regülatörü [Dü ük h z] (LSP) de erinden daha dü ük bir h z ayarlama giri iminde bulunabilir.
Bu da, yolverme, [Dü ük h z] (LSP) çal ma ve ard ndan durma gibi tatmin edici olmayan çal maya neden 
olur.
Uzun süreli
[Dü ük h z] (LSP)’de duru un ard ndan tekrar yolvermek amac yla bir minimum PI hata e ik de eri 
ayarlamak için rSL (tekrar yolverme hata e i i) parametresi kullan labilir.
[Dü .h z zam.a m] (tLS) = 0 ise fonksiyon devre d  kal r.

PII M [Dahili PID ref.seçimi ] [Hay r] (nO)

g
nO

YES

v [Hay r] (nO): PI regülatörü için referans, [+/- KP h z ] (UPdH) ve [+/- HIZ] (UPdt) hariç [Ref.1 kanal] (Fr1) 
de eridir (+/- h z PI regülatörü için referans olarak kullan lamaz).

v [Evet] (YES): PI regülatörünün referans  [Dahili PID ref.] (rPI) parametresi ile dahili olarak sa lan r.

rPI M [Dahili PID ref.] (1) %0 - 100 %0

g Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

Fren kontrol
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) (sayfa 53) oldu unda eri ilebilir.
R2 rölesine veya AOC lojik ç k na atanabilecek olan bu fonksiyon h z kontrol cihaz n n elektromanyetik bir freni yönetmesini sa lar.

lke
S çramay  önlemek için, fren b rakmay  ba latma s ras ndaki moment art  ve s f r h zda fren kavramas  ile senkronize edin.

Fren düzeni

Tavsiye edilen fren kontrol ayarlar :
1. [Fren b rakma frek.] (brL), sayfa 85:

- Yatay hareket: 0'a ayarlay n.
- Dikey hareket: Hz olarak nominal motor kaymas na e it bir frekansa ayarlay n.

2. [Fren.b rak.ak m ] (Ibr), sayfa 85:
- Yatay hareket: 0'a ayarlay n.
- Dikey hareket: Motorun nominal ak m n  önayara getirin, sonra çal t rmada s çramay  önlemek için, fren b rak ld nda 

maksimum yükün tutuldu undan emin olarak ayar yap n.

3. [Fren b rak. süresi] (brt), sayfa 85:
Fren türüne göre ayarlay n. Mekanik frenin b rak lmas  için gereken süre.

4. [Fren tutma frek.] (bEn), sayfa 85:
- Yatay hareket: 0'a ayarlay n.
- Dikey hareket: Hz olarak nominal motor kaymas na e it bir frekansa ayarlay n. Not: Maks.  [Fren tutma frek.] (bEn) = [Dü ük h z] 

(LSP); bu [Dü ük h z] (LSP) için önceden uygun bir de er ayarlanmas  gerekti i anlam na gelir.

5. [Fren tutma süresi] (bEt), sayfa 85:
Fren türüne göre ayarlay n. Mekanik frenin tutmas  için gereken süre.

6. [Fren darbesi] (bIP), sayfa 85:
- Yatay hareket: [Hay r] (nO) de erine ayarlay n.
- Dikey hareket: [Evet] (YES) de erine ayarlay n ve "ileri yön çal ma" kontrolünün motor moment yönünün yükün yukar  yönüne 

kar l k geldi inden emin olun. Gerekirse iki motor faz n  ters çevirin. Bu parametre, fren b rak l rken yükü korumak için komut 
verilen i lemin yönünden ba ms z olarak yukar  do ru bir yönde motor momenti üretir.
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Fren durumu Geçmi B rak lm Geçmi

Motor h z

H z referans

H z referans

Motor frekans

Motor ak m

R2 rölesi veya AOC lojik
ç k

LI ileri veya geri

Uygulama fonksiyonlar
[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-)
menüsünden eri ilebilecek ayarlar:

• Fren b rakma frekans  [Fren 
b rakma frek.] (brL)

• Fren b rakma ak m
[Fren.b rak.ak m ] (Ibr)

• Fren b rakma zaman 
gecikmesi [Fren b rak. süresi] 
(brt)

• Fren tutma frekans  [Fren 
tutma frek.] (bEn)

• Fren tutma zaman gecikmesi 
[Fren tutma süresi] (bEt)

• Fren b rakma darbesi [Fren 
darbesi] (bIP)
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

bLC- b [FREN LOJ K KONTROLÜ]
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu unda eri ilebilir, sayfa 
58.
Not: Bu fonksiyon ba ka fonksiyonlarla uyumsuz olabilir (bkz. sayfa 21).

bLC M [Fren atamas ] [Hay r] (nO)

nO

r2

dO

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [R2] (r2): Röle R2
v [DO] (dO): Lojik ç k  AOC

[Fren atamas ] (bLC) atan rsa, [Dön.yükü yakalama] (FLr) parametresi (sayfa 93) ve [Rampa adapt.] (brA) 
parametresi (sayfa 64) [Hay r] (nO) de erine ve [Ç k  faz kayb ] (OPL) parametresi (sayfa 94) [Evet] (YES) 
de erine zorlan r.
[Fren atamas ] (bLC) parametresi [Ç k  faz kayb ] (OPL) = [Ç k  kes] (OAC) (sayfa 94) ise [Hay r] (nO) 
de erine zorlan r.

brL M [Fren b rakma frek.] 0,0 - 10,0 Hz H z kontrol 
cihaz  de erine 
göre

g Fren b rakma frekans .

Ibr M [Fren.b rak.ak m ] 0 - 1,36 In (1) H z kontrol 
cihaz  de erine 
göre

g Yukar  veya ileri do ru hareket için fren b rakma ak m  e i i.

brt M [Fren b rak. süresi] 0 - 5 sn 0,5 sn

g Fren b rakma zaman gecikmesi.

LSP M [Dü ük h z] 0 - HSP
(sayfa 33)

0 LSP

g Minimum referansta motor frekans  .
Bu parametre ayr ca [AYARLAR] (SEt-) menüsünden (sayfa 33) de i tirilebilir.

bEn M [Fren tutma frek.] nO - 0 - LSP nO

g
nO

0

-
LSP

v Ayarlanmad
v Hz cinsinden ayar aral

[Fren atamas ] (bLC) de eri atan r ve [Fren tutma frek.] (bEn) parametresi [Hay r] (nO) olarak ayarl  kal r; 
h z kontrol cihaz  ilk çal t rma komutunda [FREN KONTROL HATASI] (bLF) modunu kilitler.

bEt M [Fren tutma süresi] 0 - 5 sn 0,5 sn

g Fren tutma süresi (fren yan t süresi).

bIP M [Fren darbesi] [Hay r] (nO)

nO

YES

g

v [Hay r] (nO): Fren b rak l rken, motor moment yönü komut verilen dönü  yönüne kar l k gelir.
v [Evet] (YES): Fren b rak l rken, komut verilen dönü  yönü ne olursa olsun, motor moment yönü düzdür.

Not: " leri yön çal ma" kontrol için motor moment yönünün, yükün yukar  yönüne kar l k geldi inden emin 
olun. Gerekirse iki motor faz n  ters çevirin.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1)Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir.
(2) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

LC2- b [AKIM SINIRLAMA 2]
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu unda eri ilebilir, sayfa 
58.

LC2 M [Akim siniri2] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

Atanan lojik giri  seçildi inde fonksiyon etkinle ir.
v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

Lojik giri  veya kontrol word biti 0 durumunda [Ak m s n r ] (CLI) etkinle ir ([AYARLAR]
 (SEt-) menüsü, sayfa 38).
Lojik giri  veya kontrol word biti 1 durumunda [2. ak m s n r  ] (CL2) etkinle ir.

CL2 M [2. ak m s n r ] (1) 0,25 - 1,5 In (2) 1,5 In (2)

g Bkz. sayfa 38.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

CHP- b [MOTOR DEGISTIRME]
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu unda eri ilebilir, sayfa 
58.

CHP M [Motor de i tirme] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

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

Not:
• Bu fonksiyon kullan l rsa, otomatik tan ma fonksiyonu (sayfa 43) motor 2'de aktif de ildir.
• Parametrelerdeki de i iklikler ancak h z kontrol cihaz  kilitliyken dikkate al n r.

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
Motor anahtarlama fonksiyonu motor termik korumay  devre d  b rak r.
Motor geçi  yaparken harici a r  yük korumas  gerekir.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

UnS2 M [Nom. mot.2 gerilim i ] H z kontrol cihaz  
de erine göre

H z kontrol cihaz  
de erine göre

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

FrS2 M [Nom. mot.2 frek. ] 10 - 500 Hz 50 Hz

g

Not:

 oran  a a daki de erleri kesinlikle a mamal d r:

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

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1)Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eri ilebilir.
(2) In, Kurulum K lavuzunda ve kontrol cihaz  etiket plakas nda belirtilen nominal kontrol cihaz  ak m na e ittir.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

CHP- b [MOTOR DEGISTIRME] (devam )

nCr2 M [Nom. mot . 2 ak m mot] 0,25 - 1,5 In (2) H z kontrol cihaz  
de erine göre

g De erler plakas nda belirtilen nominal motor 2 ak m .

nSP2 M [Nom.  mot. 2 h z ] 0 - 32.760 dev/
dak

H z kontrol cihaz  
de erine göre

g

0 – 9.999 dev/dak ise, 10,00 – 32,76 kdev/dak
Etiket plakas nda, nominal devir yerine HZ cinsi veya % olarak senkron devir ve kayma verilmi se, nominal 
devri a a daki ekilde hesaplay n.

• Nominal h z = x senkronize h z  
veya

• Nominal h z = x senkronize h z   (50 Hz motorlar)
veya

• Nominal h z = x senkronize h z   (60 Hz motorlar)

COS2 M [Motor 2 Cos fi] 0,5 - 1 H z kontrol cihaz  
de erine göre

g Cos Phi de eri motor 2'nin de er plakas nda verilmi tir. 

UFt2 M [Ger./Frk. mot2 seçili] [SVC] (n)

L

P

n

nLd

g

v [SabitMomnt ] (L): Paralel ba l  motorlar veya özel motorlar için sabit moment
v [DgisknMom .] (P): Pompa ve fan uygulamalar  için de i ken moment
v [SVC] (n): Sabit momentli uygulamalar için sensörsüz ak  vektör kontrolü
v [EnrjiTasarrf] (nLd): Yüksek dinamik gerektirmeyen de i ken moment uygulamalar  için enerji tasarrufu 

(yüksüz durumda P oran  ve yüklü durumda n oran  ile ayn  ekilde hareket eder)

UFr2 M [IR kompanzasyon 2] (1) %0 - 100 %20

g Bkz. sayfa 39.

FLG2 M [Frek.dongkazanc2] (1) 1 - %100 %20

g Bkz. sayfa 39.

StA2 M [Frek. çvrm. stbilite2] (1) 1 - %100 %20

g Bkz. sayfa 39.

SLP2 M [Kayma kompan. 2] (1) %0 - 150 %100

g Bkz. sayfa 39.

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

Nihayet alterlerinin yönetimi
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu unda eri ilebilir, sayfa 58.
Bu fonksiyon, bir veya iki adet nihayet alterinin (yön de i tiren veya de i tirmeyen) çal mas n  yönetmek için kullan labilir.

- Bir veya iki lojik giri in atanmas  (ileri nihayet alteri, geri nihayet alteri)
- Duru  tipinin seçimi (rampada, h zl  veya serbest) 

Durma sonras nda motorun yaln zca ters yönde yeniden ba lamas na izin verilir.
- Duru , giri  0 durumunda oldu unda gerçekle ir. lemin yönüne durum 1'de izin verilir.

Bir nihayet alteriyle durmadan sonra tekrar ba latma
• Aksi yönde bir çal t rma komutu gönderin (kontrol bir terminal üzerinden oldu unda, [2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) ve [2 telli 

tip] (tCt) = [Degisiklik] (trn) ise, önce tüm çal t rma komutlar n  kald r n).
veya

• Referans i aretini tersine çevirin, tüm çal t rma komutlar n  kald r n, sonra bir nihayet alterinin durdurmas ndan önceki yönde bir 
çal t rma komutu gönderin.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

LSt- b [N HAYET ALTERLER ]
Fonksiyon ancak [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye2] (L2) veya [Seviye3] (L3) oldu unda eri ilebilir, sayfa 
58.
Not: Bu fonksiyon "PI regülatörü" fonksiyonu ile uyumsuzdur (bkz. sayfa 21).

LAF M [ leri yön dur. lteri] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

LAr M [Geri yön dur. alteri] [Hay r] (nO)

g
nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

LAS M [Duru  Tipi] [Serbest dur.] 
(nSt)

g

rMP

FSt

nSt

Parametreye [ leri yön dur. lteri] (LAF), sayfa 89 veya [Geri yön dur. alteri] (LAr), sayfa 89, atanm sa 
eri ilebilir.

v [Rampali dur] (rMP): Rampada
v [Hizli duru ] (FSt): H zl  duru
v [Serbest dur.] (nSt): Serbest duru

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsü

(1) [Ayar Kaydetme] (SCS), [Makro ayar ] (CFG) ve [Konf. Yeniden Yükl.] (FCS)'ye çe itli konfigürasyon menülerinden ula labilir; ancak
bunlar tüm menüler ve parametreler için geçerlidir.

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

ArE M [Seçim ATV31 konf.] [Hay r] (nO)

nO

31E

31A

Bir haberle me seçene i varsa, bu parametre görünmez. Yaln zca bir yükleme arac  veya bir ATV31 uzak 
terminali üzerinden bir konfigürasyon aktarmak için kullan l r.
[Seçim ATV31 konf.] (ArE) bir ATV31 ve ATV312 aras ndaki bir aktar m s ras nda ATV31 (ATV31 veya 
ATV31ppppppA) tipini belirtmek için kullan labilir. Uyumlu yükleme araçlar  hakk nda daha fazla ayr nt  
için bkz. 105 Bir ATV31 ve bir ATV312 aras nda konfigürasyon aktar m .
Not: Aktar m, opsiyonel bir haberle me kart  ile bir ATV31'den bir ATV312'ye yap lamaz

v [Hay r] (nO): ki ATV312 aras nda aktar m
Not1: PowerSuite yaln zca standart giri /ç k  kontrol kart  kullanan ATV312 ile uyumludur.
Not2: 2 h z kontrol cihaz  aras nda aktar m, yaln zca bu h z kontrol cihazlar  ayn  haberle me kart na 
sahipse mümkündür. 

v [ATV31 std] (31E): ATV31'den ATV312'ye aktar m. Avrupa'da sat lan bir ATV31'den bir konfigürasyon 
indirmek için ARE = 31E olarak ayarlay n.

v [ATV31...A] (31A): ATV31ppppppA'dan ATV312'ye aktar m. Asya'da sat lan bir ATV31'den bir 
konfigürasyon indirmek için ARE = 31A olarak ayarlay n.

Bir konfigürasyonu aktarma prosedürü:
• [Seçim ATV31 konf.] (ArE) parametresini gerekli de ere ayarlay n.
• Konfigürasyon aktar m n  gerçekle tirin.
• Aktar m tamamland nda, h z kontrol cihaz n  kapat n.
• Konfigürasyonu ba latmak için h z kontrol cihaz n  tekrar aç n. 
• Parametre fabrika ayar na döner.

SCS M [Ayar Kaydetme] (1) [Hay r] (nO)

Bkz. sayfa 45.

CFG M [Makro ayar ] (1) [Fabrika Ayr.] 
(Std) 

Bkz. sayfa 45.

FCS M [Konf. Yeniden Yükl.] (1) [Hay r] (nO)

Bkz. sayfa 46.

Bu parametrenin atamas n n de i tirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca bas l  tutulmas  gerekir.
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[HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsü

Parametreler, sadece h z kontrol cihaz  durduruldu unda ve herhangi bir çal ma komutu bulunmad nda de i tirilebilir.
ste e ba l  uza a ta nabilir ekran terminalinde bu menüye,  pozisyonundaki anahtarla eri ilebilir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

Atr M [Otomatik ba lama] [Hay r] (nO)

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

• Otomatik yeniden yolverme yaln zca, personel veya ekipman için herhangi bir tehlike olu turmayan makinelerde
veya tesisatlarda kullan labilir.

• Otomatik yeniden yolverme etkinle tirilmi se, R1 yaln zca, yeniden yolverme i lemi için zaman a m  süresi
doldu unda alg lanan bir hata oldu unu gösterir.

• Ekipman, yerel ve bölgesel güvenlik yönetmeliklerine uygun kullan lmal d r.

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

nO

YES

Motorun otomatik tekrar ba lama fonksiyonu yaln zca 2 telli kontrolde ([2/3 telli kontrol] (tCC) = [2 telli] (2C) 
ve [2 telli tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO)) aktif olacakt r.

v [Hay r] (nO): Fonksiyon devre d
v [Evet] (YES): Hata giderildiyse ve di er çal t rma ko ullar  tekrar ba latmaya izin veriyorsa otomatik olarak 

tekrar ba lat. Tekrar ba latma, birbirlerinden giderek artan bekleme süreleriyle ayr lan bir dizi otomatik 
denemeyle gerçekle tirilir: 1 sn, 5 sn, 10 sn, sonra ard ndan gerçekle ecekler için 1 dk.
Konfigüre edilebilir [Maks.ot. ba . süresi ] (tAr) süresi geçtikten sonra yeniden yolverme gerçekle memi se, 
prosedür iptal edilir ve h z kontrol cihaz  kapat l p aç lana kadar kilitli kal r.
Bu fonksiyon a a daki ko ullarda mümkündür:
[HABERLE ME HATASI] (CnF): Haberle me, kartta bir hata alg lad
[CANopen haber.] (COF): CANopen haberle mesi alg lanan hatas
[Harici Hata] (EPF): Harici hata
[4-20mA] (LFF): 4-20 mA kay p
[DC bara.a . ger.] (ObF): DC baras  a r  gerilim
[Sür. a r  s n.] (OHF): Kontrol cihaz  a r  s nmas
[Motor a r  yük] (OLF): Motor a r  yükü
[Mot. fzKayp ] (OPF): Motor faz kayb  
[ ebekeA r  ger.] (OSF): Besleme a r  gerilim
[Giri  faz kayb ] (PHF): Besleme faz kayb  
[MODBUS HATASI] (SLF): Modbus haberle me 

Bu fonksiyon etkinse, R1 rölesi etkin kal r. H z referans  ve çal ma yönü korunmal d r.

Otomatik yeniden yolverme

Çal ma süresinin s f rlanmas
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[HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

tAr M [Maks.ot. ba . süresi ] [5 dak] (5)

g
5

10

30

1�

2�

3�

Ct

Parametre sadece, [Otomatik ba lama] (Atr) = [Evet] (YES) ise görünür.
Alg lanan tekrarlanan bir hata durumunda art arda tekrar ba latmalar n say s n  s n rlamak için kullan labilir.

v [5 dak] (5): 5 dakika
v [10 dak] (10): 10 dakika
v [30 dak] (30): 30 dakika
v [1 saat] (1h): 1 saat
v [2 saat] (2h): 2 saat
v [3 saat] (3h): 3 saat
v [S n rs z] (Ct): S n rs z ([MOTOR FAZ KAYBI] (OPF) ve [G R  FAZ KAYBI] (PHF) durumlar  hariç; tekrar 

ba latma i leminin maksimum süresi 3 saatle s n rl d r )

rSF M [Hata reset] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FLr M [Dön.yükü yakalama] [Hay r] (nO)

nO

YES

Çal t rma komutunun a a daki durumlar sonras nda korunmas  durumunda yumu ak yolverme sa lamak 
için kullan l r:

- Hat beslemesinin kayb  veya basit kapatma
- Mevcut h z kontrol cihaz n n resetlenmesi veya otomatik ba latma
- Serbest duru

Kontrol cihaz  taraf ndan sa lanan h z, yeniden yolverme an nda motorun tahmini h z ndan itibaren devam 
eder ve ard ndan referans h za kadar rampay  izler.
Bu fonksiyon [2 telli tip] (tCt) = [Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO) ile 2 telli kontrol ([2/3 telli kontro] 
(tCC) = [2 telli] (2C)) gerektirir.

v [Hay r] (nO): Fonksiyon devre d
v [Evet] (YES): Fonksiyon etkin

Fonksiyon kullan l r durumdayken, her run (çal t rma) komutunda aktif hale gelerek küçük bir gecikmeye 
neden olur. 
(1 saniye maks.).
Fren kontrolü [Fren atamas ] (bLC), sayfa 85, olarak atan rsa [Dön.yükü yakalama] (FLr) [Hay r] (nO) 
de erine zorlan r.

EtF M [Harici hata atama] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

E er [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise, a a daki atamalar da yap labilir:
v [CD11] (CD11): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
v [CD12] (CD12): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
v [CD13] (CD13): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
v [CD14] (CD14): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
v [CD15] (CD15): Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

LEt M [Harici hata ayari] [1 de aktif] 
(HIG)

LO

HIG

v [0 da aktif] (LO): Harici hata, [Harici hata atama] (EtF) fonksiyonuna atanan lojik giri  0 durumuna 
döndü ünde alg lan r.
Not: Bu durumda [Harici hata atama] (EtF) de eri, bir haberle me a ndan bir kontrol word bitine 
atanamaz.

v [1 de aktif] (HIG): Harici hata, [Harici hata atama] (EtF) fonksiyonuna atanan lojik giri  veya bit 1 durumuna 
döndü ünde alg lan r.
Not: [Harici hata ayari] (LEt) = [1 de aktif] (HIG), [Harici hata atama] (EtF) bir haberle me a ndan bir 
kontrol word bitine atand nda ve hiçbir [Harici hata atama] (EtF) hata alg lamas  olmad nda, [Harici hata 
ayari] (LEt) = [0 da aktif] (LO) [Harici hata atama] (EtF) hata alg lamas n  tetikler. Bu durumda, h z kontrol 
cihaz n n kapat l p tekrar aç lmas  gerekir.

EPL M [Harici hata yönetimi] [Serbest dur.] 
(YES)

nO

YES

rNP

FSt

v [Yoksay] (nO): Yoksay
v [Serbest dur.] (YES): Serbest duru  ile hata yönetimi alg land
v [Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi alg land
v [Hizli duru ] (FSt): H zl  duru  ile hata yönetimi alg land
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[HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

OPL M [Ç k  faz kayb ] [Evet] (YES)

TEHL KE
ELEKTR K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHL KES
[Ç k  faz kayb ] (OPL) parametresi nO olarak ayarlanm sa, kablo kayb  alg lanmaz
• Bu i lemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir ekilde tehlike yaratmayaca ndan emin olun

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

nO

YES

OAC

v [Hay r] (nO): Fonksiyon devre d
v [Evet] (YES): [MOTOR FAZ KAYBI] (OPF) durumunda hataya geçmesi
v [Ç k  kes] (OAC): [MOTOR FAZ KAYBI] (OPF) durumunda hataya geçme yok, ancak motorla ba lant  

yeniden kuruldu unda ve [Dön.yükü yakalama] (FLr) = [Hay r] (nO) olsa bile dönen yükü yakalama 
gerçekle tirildi inde a r  yüklenmeyi önlemek için ç k  gerilimi yönetimi. Ç k  kontaktörüyle 
kullan lacakt r.
[Ç k  faz kayb ] (OPL) [Evet] (YES) de erine zorland nda [Fren atamas ] (bLC) [Hay r] (nO) olarak ayarl  
de ilse, 
sayfa 85.

IPL M [Giri  faz kayb ] [Evet] (YES)

nO

YES

Bu parametreye sadece trifaze h z kontrol cihazlar nda eri ilebilir.
v [Hay r] (nO): Yoksay
v [Evet] (YES): H zl  duru  ile hata yönetimi alg land

OHL M [A . s .hata yöneti.] [Serbest dur.] 
(YES)

D KKAT
MOTORUN HASAR GÖRME R SK
H z kontrol cihaz  a r  s nma hatas  alg lamay  bask lamak, h z kontrol cihaz n n korunmamas yla sonuçlan r. 
Bu, garantinin geçersiz olmas na neden olur.
• Olas  sonuçlar n herhangi bir riske neden olmad ndan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

nO

YES

rNP

FSt

v [Yoksay] (nO): Yoksay 
v [Serbest dur.] (YES): Serbest duru  ile hata yönetimi alg land
v [Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi alg land
v [Hizli duru ] (FSt): H zl  duru  ile hata yönetimi alg land

OLL M [A r yükhata.yönt.] [Serbest dur.] 
(YES)

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

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

nO

YES

rNP

FSt

v [Yoksay] (nO): Yoksay 
v [Serbest dur.] (YES): Serbest duru  ile hata yönetimi alg land
v [Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi alg land
v [Hizli duru ] (FSt): H zl  duru  ile hata yönetimi alg land
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[HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

SLL M [Mdbs hata yönetimi] [Hizli duru ] 
(FSt)

UYARI
KONTROL KAYBI
E er [Mdbs hata yönetimi] (SLL) = [Yoksay] (n0), olarak ayarlanm sa, haberle me kontrolü engellenir. 
Güvenlik nedeniyle haberle me hatas  alg laman n bask lanmas  hata giderme a amas yla veya özel 
uygulamalarla s n rlanmal d r.

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

nO

YES

rNP

FSt

v [Yoksay] (nO): Yoksay 
v [Serbest dur.] (YES): Serbest duru  ile hata yönetimi alg land
v [Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi alg land
v [Hizli duru ] (FSt): H zl  duru  ile hata yönetimi alg land

Bu parametre PowerSuite ve SoMove yaz l m  için geçerli de ildir.

COL M [CAN hata yönetimi] [Hizli duru ] 
(FSt)

UYARI
KONTROL KAYBI
E er [CAN hata yönetimi] (SLL) = [Yoksay] (n0), olarak ayarlanm sa, haberle me kontrolü engellenir. Güvenlik 
nedeniyle haberle me hatas  alg laman n bask lanmas  hata giderme a amas yla veya özel uygulamalarla 
s n rlanmal d r.

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

nO

YES

rNP

FSt

v [Yoksay] (nO): Yoksay 
v [Serbest dur.] (YES): Serbest duru  ile hata yönetimi alg land
v [Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi alg land
v [Hizli duru ] (FSt): H zl  duru  ile hata yönetimi alg land

tnL M [Oto-tan . hata yön.] [Evet] (YES)

nO

YES

Bu parametre, otomatik tan man n ba ar s z olmas  durumunda h z kontrol cihaz n n davran n  yönetmek 
için kullan labilir [OTOTANIMA HATASI] (tnF)

v [Hay r] (nO): Yoksay ld  (h z kontrol cihaz  fabrika ayarlar na döner)
v [Evet] (YES): H z kontrol cihaz  kilitli olarak hata yönetimi alg lad

[So uk Str.Direnc] (rSC), sayfa 42, [Hay r] (nO) olarak ayarlanmad ysa, [Oto-tan . hata yön.] (tnL) [Evet] 
(YES) de erine zorlan r.

LFL M [4-20mA kayb ] [Serbest dur.] 
(YES)

nO

YES

LFF

rLS

rNP

FSt

v [Yoksay] (nO): Yoksay ld  (yaln zca [AI3 min de eri ] (CrL3) y 3 mA ise de er al nabilir, sayfa 48)
v [Serbest dur.] (YES): Serbest duru  ile hata yönetimi alg land
v [Hata h z ] (LFF): H z kontrol cihaz  geri çekilme h z na geçer ([Hata h z ] (LFF) parametresi).
v [H z  koru] (rLS): H z kontrol cihaz , kay t alg land nda çal makta oldu u h z  korur. Bu h z, hata 

giderilinceye kadar kaydedilip referans olarak saklan r.
v [Rampali dur] (rMP): Rampada durma ile hata yönetimi alg land
v [Hizli duru ] (FSt): H zl  duru  ile hata yönetimi alg land

Not: [4-20mA kayb ] (LFL)'yi [Hata h z ] (LFF) olarak ayarlamadan önce, AI3 giri inin ba lant s n  kontrol 
edin.
[4-20mA kayb ] (LFL) = [Hata h z ] (LFF) veya [H z  koru] (rLS) ise, hiçbir kod gösterilmez.

LFF M [Hata h z ] 0 - 500 Hz 10 Hz

Bir [4-20mA kayb ] (LFL) durumunda geri çekilme h z  ayar .
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[HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

drn M [Derated operation] [Hay r] (nO)

nO

YES

%50'lik gerilim dü ü lü hat beslemeleriyle çal mak için [Düsük gerilim] (USF): hataya geçme e i ini 
dü ürür.

v [Hay r] (nO): Fonksiyon devre d
v [Evet] (YES): Fonksiyon etkin

Bu durumda, h z kontrol cihaz n n performans n n de eri dü ürülür.

D KKAT
KONTROL C HAZININ HASAR GÖRME R SK

[Derated operation] (drn) = [Evet] (YES) ise bir ok bobini kullan n (bkz. katalog).

Bu talimatlara uyulmamas , ekipman n hasar görmesine neden olabilir.

StP M [Dü ük ger. önleme ] [Hay r] (nO)

nO

NNS

rMP

FSt

Bu fonksiyon hat beslemesinde kay p olan tipte duru u kontrol etmek için kullan labilir.
v [Hay r] (nO): H z kontrol cihaz n n kilitlenmesi ve motorun serbest duru  yapmas
v [DCbarakoru] (MMS): Bu duru  modu h z kontrol cihaz  güç kayna n  mümkün oldu u kadar uzun süre 

sa lamak için ataletini kullan r.
v [Rampali dur] (rMP): Geçerli rampaya göre duru  ([Yava lama süresi] (dEC) veya [2. yava lama süresi] 

(dE2))
v [Hizli duru ] (FSt): H zl  duru , durma süresi h z kontrol cihaz n n ataletine ve frenleme kabiliyetine 

ba l d r.

InH M [Hata engel. atama] [Hay r] (nO)

TEHL KE
PERSONEL VE EK PMAN KORUMASI KAYBI

• [Hata engel. atama] (inH) hata engelleme parametresinin etkinle tirilmesi, kontrol cihaz  koruma özelliklerini
devre d  b rak r.

• Bu ekipman n tipik uygulamalar  için InH etkile tirilmemelidir.
• InH yaln zca, ayr nt l  bir risk analizinin, ayarlanabilir h z kontrol cihaz  korumas  varl n n personel yaralanmas

veya ekipman hasar ndan daha büyük bir risk olu turdu unu gsterdi i s ra d  durumlarda etkinle tirilmelidir.

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

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Bu fonksiyon h z kontrol cihaz  korumas n  alg lanan u hatalar için devre d  b rak r:
SLF, CnF, EPF, CrF, LFF, OHF, OBF, OLF, OSF, OPF, PHF, SOF, tnF, COF, bLF

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

Lojik giri ler yüksek durumda aktiftir.

Bu parametrenin atamas n n de i tirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca bas l  tutulmas  gerekir.
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[HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

rPr M [Çl ma zam. reset ] [Hay r] (nO)

nO

rtH

v [Hay r] (nO): Hay r
v [Mot.çal.sfrl ] (rtH): Çal ma süresinin s f rlanmas

[Çl ma zam. reset ] (rPr) parametresi, 0'a resetlendikten sonra otomatik olarak [Hay r] (nO) de erine 
döner.

rp M [Ürün reseti] [Hay r] (nO)

TEHL KE
STENMEYEN EK PMAN ÇALI MASI

H z kontrol cihaz n  resetleyeceksiniz.
• Bu i lemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir ekilde tehlike yaratmayaca ndan emin olun.

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

nO

YES

v [Hay r] (nO): Hay r
v [Evet] (YES): Evet

Bu parametrenin atamas n n de i tirilmesi için navigasyon tekerinin (ENT) 2 saniye boyunca bas l  tutulmas  gerekir.

2 sn

2 sn
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[HABERLE ME] (COM-) menüsü

Parametreler, sadece h z kontrol cihaz  durduruldu unda ve herhangi bir çal ma komutu bulunmad nda de i tirilebilir. [Modbus adresi]
(Add), [Modbus baud h z ] (tbr), [Modbus format ] (tFO), [CANopen adresi] (AdCO) ve [CANopen hab. h z ] (bdCO) parametreleri h z kontrol
cihaz  kapat l p tekrar aç l ncaya kadar dikkate al nmaz.
ste e ba l  ATV31 uza a ta nabilir ekran terminalinde bu menüye,  pozisyonundaki anahtarla eri ilebilir.

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

Add M [Modbus adresi] 1 - 247 1

H z kontrol cihaz  için Modbus adresi.

tbr M [Modbus baud h z ] 19.200 bps

4�8

9�6

19�2

Modbus iletim h z
v [4.8 Kbps] (4.8): 4.800 bit/saniye
v [9.6 Kbps] (9.6): 9.600 bit/saniye
v [19.2 Kbps] (19.2): 19.200 bit/saniye (Not: Uza a ta nabilir ekran terminalinin kullan m n  destekleyen tek 

de er budur.)

tFO M [Modbus format ] [8-E-1] (8E1)

8O1

8E1

8n1

8n2

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 ta nabilir ekran terminalinin kullan m n  

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

ttO M [Mdbus zam. a m ] 0,1 - 30 sn 10 sn

AdCO M [CANopen adresi] 0 - 127 0

H z kontrol cihaz  için CANopen adresi.

bdCO M [CANopen hab. h z ] 125 bps

10�0

20�0

50�0

125�0

250�0

500�0

1000

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

ErCO M [Hata kodu] -

0

1

2

3

4

v Hata yok
v Veriyolu kapal
v Kullan m ömrü boyunca
v CAN a m
v Heartbeat
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[HABERLE ME] (COM-) menüsü

Kod Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

FLO M [Zorl. kontrol atama] [Hay r] (nO)

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

v [Hay r] (nO): Atanmam
v [LI1] (LI1): Lojik giri  LI1
v [LI2] (LI2): Lojik giri  LI2
v [LI3] (LI3): Lojik giri  LI3
v [LI4] (LI4): Lojik giri  LI4
v [LI5] (LI5): Lojik giri  LI5
v [LI6] (LI6): Lojik giri  LI6

Zorlamal  lokal modda terminaller ve ekran terminali, h z kontrol cihaz n n kontrolünü ele geçirir.

FLOC M [Zorl. kontrol ref.] [AI1] (AI1)

g

AI1

AI2

AI3

AIU1

LCC

Parametreye yaln zca [ERISIM SEVIYESI] (LAC) = [Seviye3] (L3) ise eri ilebilir, sayfa 58.
Zorlamal  lokal modda yaln zca h z referans  dikkate al n r. PI fonksiyonlar , toplama giri leri vs. etkin 
de ildir.
Bkz. emalar, sayfa 55 - 57.

v [AI1] (AI1): Analog giri  AI1, LI lojik giri ler
v [AI2] (AI2): Analog giri  AI2, LI lojik giri ler
v [AI3] (AI3): Analog giri  AI3, LI lojik giri ler
v [AI Sanal 1] (AIV1): Navigasyon tekeri, RUN/STOP butonlar
v [Kont. Paneli] (HMI): Uza a ta nabilir ekran terminali: [HMI Frekans ref.] (LFr) referans , sayfa 32, RUN/

STOP/FWD/REV butonlar

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[ ZLEME] (SUP-) menüsü

Parametrelere kontrol cihaz  çal rken veya duruyorken eri ilebilir.
ste e ba l  uza a ta nabilir ekran terminalinde bu menüye herhangi bir pozisyonundaki anahtarla eri ilebilir.

Baz  fonksiyonlar n çok say da parametreleri bulunur. Programlamay  sadele tirmek ve sonsuz parametre içinde gezinme zorunlulu unu
ortadan kald rmak için bu fonksiyonlar, alt menüler iinde gruplanm t r.
Menüler gibi alt menüler de kodun ard ndan gelen tire i areti ile belirlenir: örne in .

Kontrol cihaz  çal rken görüntülenen de er, izleme parametrelerinden birinin de eridir. Gösterilen de er, varsay lan olarak motora
uygulanan ç k  frekans d r ([Ç k  frekans ] (rFr) parametresi).
Gerekli yeni izleme parametresinin de eri gösterilirken, izleme parametresinin de i tirilmesini onaylamak ve kaydetmek için navigasyon
tekerini (ENT) tekrar (2 saniye boyunca) bas l  tutun. Bundan sonra i lem s ras nda (kapatmadan sonra bile) gösterilecek olan bu
parametredir.
"Yeni tercih ENT tekrar bas l  tutularak onaylanmad kça ekran, kapatmadan sonra tekrar önceki parametreye döner.

Not: H z kontrol cihaz  kapat ld ktan sonra veya hat beslemesinin kaybedilmesinin ard ndan, gösterilen parametre h z kontrol cihaz
durumudur (örne in [Haz r] (rdY)).
Çal t r komutunun ard ndan seçilen parametre görüntülenir.
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[ ZLEME] (SUP-) menüsü

Kod Aç klama De i im aral

LFr M [HMI Frekans ref.] 0 - 500 Hz

g Yerle ik ekran terminali veya uza a ta nabilir ekran terminali üzerinden kontrol için frekans referans .

rPI M [Dahili PID ref.] %0 - 100

g Dahili PID referans
Parametre sadece, [PID grbsl. atamas ] (PIF), [Hay r] (nO) ayarlanmam sa görünür, sayfa 81.

FrH M [Frekans referans ] 0 - 500 Hz

Rampa öncesi frekans referans  (mutlak de er).

rFr M [Ç k  frekans ] - 500 Hz ila + 500 Hz

Bu parametre ayr ca, tu  tak m ndaki veya ekran terminalindeki navigasyon tekeri kullan larak +/- h z 
fonksiyonu için kullan l r.

lemi gösterir ve do rular (bkz. sayfa 58). Besleme hatt n n kaybedilmesi durumunda [Ç k  frekans ] 
(rFr) kaydedilmez ve [ ZLEME] (SUP-) ve [Ç k  frekans ] (rFr) parametrelerinde +/- h z fonksiyonunun 
tekrar etkinle tirilmesi gerekir.

SPd1

veya
SPd2

veya
SPd3

M [Kull.Tan mÇk Deg. ]
      
[Ekran ölçü katsay ] (SdS) parametresine (sayfa 40) ba l  olarak [Kull.Tan mÇk Deg.] (SPd1),
[Kull.Tan mÇk Deg.] (SPd2) veya [Kull.Tan mÇk Deg.] (SPd3) (fabrika ayar nda [Kull.Tan mÇk Deg. ] (SPd3))

LCr M [Motor ak m ]
Motordaki ak m n hesaplanmas

Opr M [Motor gücü]
%100 = nominal motor gücü, [MOTOR KONTROL] 
(drC-) menüsünde girilen parametreler kullan larak hesaplanm t r

ULn M [ ebeke gerilimi]
Bu parametre, hem motor modunda hem motor durduruldu unda DC baras  üzerinden hat gerilimini 
verir.

tHr M [Motor termik durum]
%100 = nominal s cakl k durumu
%118 = "OLF" e i i (h z kontrol cihaz n n a r  yüklenmesi)

tHd M [Sür. termik ul . ]
%100 = nominal s cakl k durumu
%118 = "OHF" e i i (h z kontrol cihaz n n a r  s nmas )

g
Bu parametreler sadece bunlara kar l k gelen fonksiyon ba ka bir menüden seçilmi se belirir. Parametrelere, kar l k gelen 
fonksiyonlar n konfigürasyon menüsü içinden eri ilip ayarlamalar  yap ld nda aç klamalar , programlamaya yard mc  olmak 
amac yla bu menülerde ayr nt l  olarak verilir.
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[ ZLEME] (SUP-) menüsü

Kod Aç klama De i im aral

LFt M [Olu an 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

v [Fren kontrol] (bLF): Fren kontrolü alg lanan hatas
v [Hatal  ayar] (CFF): Yanl  konfigürasyon (parametreler)
v [Geçersiz ayar] (CFI): Geçersiz konfigürasyon (parametreler)
v [HABERLE ME HATASI] (CnF): Haberle me, kartta bir hata alg lad
v [CANopen haber.] (COF): Haberle me hatal  hat 2 (CANopen) alg lad
v [Kapsite arj] (CrF): Kapasitör ön arj hata alg lad
v [EEPROM] (EEF): EEPROM belle i alg lanan hatas
v [Harici Hata] (EPF): Harici hata
v [DAH L  HATA] (IF1): Bilinmeyen de er
v [DAH L  HATA] (IF2): HMI kart  tan nmad  veya uyumsuz/ekran yok
v [DAH L  HATA] (IF3): EEPROM alg lanan hatas
v [DAH L  HATA] (IF4): Endüstriyel EEPROM hata alg lad
v [4-20mA] (LFF): 4-20 mA kay p
v [Hata yok] (nOF): Hiçbir hata kodu kaydedilmedi
v [DC bara.a . ger.] (ObF): DC baras  a r  gerilim 
v [A r  ak m] (OCF): A r  ak m 
v [Sür. a r  s n.] (OHF): Kontrol cihaz  a r  s nmas
v [Motor a r  yük] (OLF): Motor a r  yükü 
v [Mot. fzKayp ] (OPF): Motor faz kayb  
v [ ebekeA r  ger.] (OSF): Besleme a r  gerilim 
v [Giri  faz kayb ] (PHF): Besleme faz kayb  
v [Mot.K sDvr ] (SCF): Motor k sa devresi (faz, toprak)
v [Modbus] (SLF): Modbus haberle mesi alg lanan hatas
v [A r  h z] (SOF): Motor a r  h z  
v [Otomatik tan ma] (tnF): Otomatik tan ma alg lanan hatas
v [Düsük gerilim] (USF): Hat beslemesi dü ük gerilimi

Otr M [Motor momenti]
%100 = nominal motor momenti, [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünde girilen parametreler 
kullan larak hesaplanm t r.

rtH M [Mot.çl ma zaman] 0 - 65.530 saat

Motor çal t r ld ktan sonraki toplam süre: 0 - 9.999 (saat), sonra 10,00 - 65,53 (kilo saat).
[HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsündeki [Çl ma zam. reset ] (rPr) parametresi ile resetlenebilir, page 
97.
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[ ZLEME] (SUP-) menüsü

Kod Aç klama De i im aral

COd M [PIN kodu 1]

0FF

On

8888

Bir eri im kodu kullanarak h z kontrol cihaz  konfigürasyonunun korunmas n  sa lar. 
Eri im bir kod yoluyla kilitlendi inde, yaln zca [ ZLEME] (SUP-) ve [HIZ REFERANSI] (rEF-) menülerine 
eri ilebilir. MODE butonu menüler aras nda geçi  yapmak için kullan labilir. 

Not: Bir kod girmeden önce not almay  unutmay n.
v [KAPALI] (OFF): Eri im kilitleme kodu yoktur

• Eri imi kilitlemek için bir kod girin (2 – 9.999). Ekran, navigasyon tekeri kullanarak art r labilir. Sonra 
ENT'a bas n. [AÇIK] (On), eri imin kilitlendi ini göstermek için ekranda belirir.

v [AÇIK] (On): Eri im bir kod ile kilitlidir (2 - 9.999).
• Eri im kilidini açmak için kodu girin (navigasyon tekeri kullanarak ekrandaki basamaklar  art r n) ve 

"ENT" tu una bas n. Kod ekranda kal r ve h z kontrol cihaz n n bir dahaki kapat lmas na kadar eri im 
kilidi kald r l r. H z kontrol cihaz  bir dahaki sefer aç ld nda eri im tekrar kilitlenir.

• Hatal  kod girildi inde, ekran [AÇIK] (On) olarak de i ir ve eri im kilitli kal r.
v Eri im kilidi aç kt r (kod ekranda kal r).

• Eri imin kilidi aç ld nda ayn  kod ile kilitlemeyi tekrar etkinle tirmek için, navigasyon tekerini 
kullanarak [AÇIK] (On) parametresine dönün ve ENT'a bas n. Eri imin kilitlendi ini göstermek için 
[AÇIK] (On) ekranda kal r.

• Eri imin kilidi aç ld nda eri imi yeni bir kodla kilitlemek için, yeni kodu girin (navigasyon tekerini 
kullanarak ekrandaki de eri art r n) sonra ENT'a bas n. Ekranda On gösterilir ve eri imin kilitlendi ini 
gösterir.

• Eri im kilidi aç ld nda kilitlemeyi silmek için, navigasyon tekerini kullanarak [KAPALI] (OFF) 
parametresine dönün ve ENT'a bas n. [KAPALI] (OFF) ekranda kal r. Eri imin kilidi aç l r ve bir dahaki 
ba latmaya kadar kilit aç k kal r.

tUS M [Oto-tan ma durum]
tAb

PEnd

PrOG

FAIL

dOnE

Strd

v [Yap lmad ] (tAb): Motoru kontrol etmek için varsay lan stator rezistör de eri kullan l r.
v [Beklemede] (PEnd): Otomatik tan ma talep edilmi  ancak henüz yap lmam t r.
v [ lemde] (PrOG): Otomatik tan ma devam ediyor.
v [Ba ar s z] (FAIL): Otomatik tan ma ba ar s z.
v [Yap ld ] (dOnE): Otomatik tan ma fonksiyonu ile ölçülen stator rezistörü, motoru kontrol etmek için 

kullan l r.
v [R1 giri i] (Strd): So uk durum stator direnci ([Hay r] (nO) olarak ayarlanmam  olan [So uk Str.Direnc] 

(rSC)) motoru kontrol etmek için.

UdP M [Sürü. Yaz l m Ver.]
Bu parametre h z kontrol cihaz n n yaz l m sürümünü verir.
Örnek: 1102 = V1.1 IE02

O1Ct M [OPT1 kart tipi]

nO

dnt

PbS

Bu parametre yaln zca bir opsiyonel kart varsa görünür.

O anda mevcut olan seçene in ad n  görüntülemek için kullan l r.
Kart yok, CANopen kart  veya DaisyChain kart  (bu kartlar adlar n  ATV312'ye gönderemez)
DeviceNet kart
Profibus kart

CnF M [Haberle me hatas ]
Opsiyonel kart hata kodu
Bu parametre salt okunurdur ve yaln zca bir opsiyonel kart mevcutsa görünür.

Hata kodu, nedeni giderilse bile parametrede kay tl  kal r. Parametre, h z kontrol cihaz n n ba lant s  
kesilip tekrar ba land ktan sonra resetlenir. Bu parametrenin de eri a  kart na ba l d r. Kart n kendi 
k lavuzuna ba vurun.
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[ ZLEME] (SUP-) menüsü

Kod Ad/Aç klama Ayar aral Fabrika ayar

LIA- b [LOJ K G R S KONF.]
LI1A

LI2A

LI3A

LI4A

LI5A

LI6A

Her bir giri e atanan fonksiyonlar  göstermek için kullan labilir. Hiçbir fonksiyon atanmam sa, [Hay r] (nO) 
gösterilir. Fonksiyonlar aras nda gezinmek için navigasyon tekerini kullan n. Ayn  giri e birden fazla 
fonksiyon atanm sa, bunlar n uyumlu oldu undan emin olun.

LIS Lojik giri lerin durumunu görüntülemek için kullan labilir (ekran bölmesi atamas : yüksek = 1, dü ük = 0) 

Yukar daki örnek: LI1 ve LI6, durum 1'de; LI2 - LI5, durum 0'da.

AIA- b [ANALOG G R  DURUM]
AI1A

AI2A

AI3A

Her bir giri e atanan fonksiyonlar  göstermek için kullan labilir. Hiçbir fonksiyon atanmam sa, [Hay r] (nO) 
gösterilir. Fonksiyonlar aras nda gezinmek için navigasyon tekerini kullan n. Ayn  giri e birden fazla 
fonksiyon atanm sa, bunlar n uyumlu oldu undan emin olun.
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ATV31'den - ATV312'ye geçi

ATV312, ATV31 ile uyumludur.
ATV31'in konfigürasyonunu almak için, konfigürasyonu ATV31'den ATV312'ye aktarmak yeterlidir. Bkz. a a daki Bir ATV31 ve bir
ATV312 aras nda konfigürasyon aktar m

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

Bir ATV31ppppppA'y  bir ATV312 ile de i tirme
Not: Lojik giri  anahtar n n pozisyonu 
ATV31ppppppA'da lojik giri  anahtar  fabrikada "Sink" olarak ayarlanm t . 
ATV312'de fabrikada "Source" olarak ayarlanm t r. 
Anahtar , de i tirilen üründeki ayara uyacak ekilde ayarlay n. Daha fazla bilgi için, Kurulum K lavuzu'ndaki "Kontrol Terminalleri" bölümüne
bak n.

Not: IT jumper' n pozisyonu 
ATV31ppppppA'da entegre bir EMC filtresi yoktu. ATV312'deki entegre EMC filtresinin nas l devre d  b rak laca n n ayr nt lar  için Montaj
K lavuzu'ndaki "IT ebeke ba lant s  ile çal t rma" konusuna bak n.

LOKAL konfigürasyonda kullan lan ATV312 (see page 27) Navigasyon Tekeri'ni potansiyometre olarak kullan r ve RUN butonu
etkinle tirilir. Bu, ATV31ppppppA'dan daha benzer bir çal ma yöntemidir. H z kontrol cihaz  ilk kez aç ld nda, a a da gösterilen iki
parametre [Standart mot.  frek.] (bFr) parametresinden sonra görünür. u ekilde ayarlanmalar  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 a a daki parametreler kullan labilir:
[Ref.1 kanal] (Fr1), [KOMUT/REF. YÖNET M ] (CtL-) menüsünde
[2/3 telli kontrol] (tCC), [G R /ÇIKI  AYARLARI] (I-O-) menüsünde

Fabrika ayarlar
Potansiyometreyle kontrol aç s ndan olan farklar n n yan  s ra ATV31ppppppA ile ATV312'nin fabrika ayarlar  aras nda u farklar da vard r:

Bir ATV31 ve bir ATV312 aras nda konfigürasyon aktar m  (ATV31 uzak terminalini 
veya bir yükleme arac n  kullanarak)
Uyumlu yükleme araçlar  unlard r:

• 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: Aktar m, opsiyonel bir haberle me kart  ile bir ATV31'den bir ATV312'ye yap lamaz.

Yeni bir [Seçim ATV31 konf.] (ArE) parametresi [UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsüne eklenmi tir.
Bir ATV31 ile bir ATV312 aras ndaki aktar m s ras nda ATV31 tipini (ATV31 veya ATV31ppppppA) belirtmek için kullan labilir.

[Seçim ATV31 konf.] (ArE) parametresinin de erleri:
• [Hay r] (nO), fabrika ayar , iki ATV312 aras nda aktar m
• [ATV31...A] (31A), ATV31ppppppA'dan ATV312'ye aktar m
• [ATV31 std] (31E), ATV31'den ATV312'ye aktar m

Bir konfigürasyon aktar m  gerçekle tirmek için 90. sayfadaki prosedüre bak n.

Parametre ATV31ppppppA ATV312

[2/3 telli kontrol] (tCC) Lokal kontrol LOC [2 telli] (2C)

[Ref.1 kanal] (Fr1) Analog giri  AIP AI1

[Komut kanal  1] (Cd1) Lokal kontrol LOC tEr

[Geri yön atamas ] (rrS) [Hay r] (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 [Hay r] (nO)
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Diagnostik ve sorun giderme

Kontrol cihaz  çal m yor, herhangi bir kod görüntülenmiyor
• Ekran yanmazsa, h z kontrol cihaz n n güç kayna n  ve AI1 ve AI2 giri lerinin ba lant lar n  ve RJ45 konnektörüne olan ba lant y  

kontrol edin.

• "H zl  duru " veya "Serbest duru " fonksiyonlar n n atanmas , kar l k gelen lojik giri ler aç lmazsa h z kontrol cihaz n n ba lamas n  
önler. ATV312 daha sonra [Serbest dur.] (nSt) veya [Hizli duru ] (FSt) ifadesini gösterir. Bu fonksiyonlar s f r konumunda aktif oldu u 
için kablo kopmas  durumunda kontrol cihaz n n durmas  normaldir.

• Çal t rma komutu giri lerinin seçilen kontrol moduna uygun olarak etkinle tirildi inden emin olun ([G R /ÇIKI  AYARLARI] (I-O-) 
menüsündeki [2/3 telli kontrol] (tCC) parametresi, sayfa 47).

• Bir giri  nihayet alteri fonksiyonuna atanm sa ve bu giri  s f rsa, h z kontrol cihaz  yaln zca aksi yönde bir komut göndererek 
ba lat labilir (bkz. sayfa 89).

• Güç kayna  ba l yken haberle me a na referans kanal  (sayfa 53) veya kontrol kanal  (sayfa 54) atanm sa h z kontrol cihaz  
[Serbest duru ] (nSt) görüntüleyecek ve haberle me veriyolu bir komut gönderene kadar duru  modunda kalacakt r.

• DC baradaki LED yan yorsa ve ekranda hiçbir ey olmuyorsa, 10 V güç kayna nda k sa devre olmad ndan emin olun.

• H z kontrol cihaz  [Haz r] (rdy) ifadesini gösteriyor ve ba lam yorsa, 10 V güç kayna nda k sa devre olmad ndan emin olun ve AI1 
ve AI2 giri lerinin kablolamas n  ve RJ45 konnektörüne olan ba lant y  kontrol edin.

• Fabrika ayar nda "RUN" butonu etkin de ildir.  [Ref.1 kanal] (Fr1) parametresini (sayfa 29) ve [Komut kanal  1] (Cd1) parametresini 
(sayfa 59) h z kontrol cihaz n  lokal olarak kontrol etmek üzere ayarlay n.

Hata giderildikten sonra gücün resetlenmesini gerektiren hata alg lama kodlar
Kontrol cihaz  gücünü kapat p açmadan önce hata nedeni ortadan kald r lmal d r. 
[ÖN ARJ HATASI] (CrF), [A IRI HIZ] (SOF), [OTOTANIMA HATASI] (tnF) ve [FREN KONTROL HATASI] (bLF) de ayr ca uzaktan bir lojik
giri  kullan larak resetlenebilir ([HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsündeki [Hata reset] (rSF) parametresi, sayfa 92).
 

Kod Ad Olas  neden Çözüm

bLF [FREN KONTROL 
HATASI]

• Fren b rakma ak m na ula lamad
• Fren tutma frekans  e i i [Fren 

tutma frek.] (bEn) = [Hay r] (nO) 
(ayarl  de il); buna kar l k fren 
kontrolü [Fren atamas ] (bLC) 
atanm  durumda

• Kontrol cihaz /motor ba lant s n  kontrol edin.
• Motor sarg lar n  kontrol edin.
• [UYGULAMA SEÇ M ] (FUn-) menüsündeki (sayfa 

85) [Fren.b rak.ak m ] (Ibr) ayar n  kontrol edin.
• [Fren tutma frek.] (bEn) için önerilen ayarlar  (sayfa 84 

ve 85) uygulay n.

CrF [ÖN ARJ HATASI] • Ön arj röle kontrol veya hasar 
görmü  ön arj direnci

• Kontrol cihaz n  de i tirin.

EEF [EEPROM HATASI] • Dahili bellek • Ortam  kontrol edin (elektromanyetik uygunluk)
• Kontrol cihaz n  de i tirin.

IF1 [DAH L  HATA] • Bilinmeyen de er • Kontrol cihaz n  de i tirin.
• H z kontrol cihaz n  yeniden ba lat n.
• Schneider Electric temsilcisi ile ileti im kurun.IF2 [DAH L  HATA] • HMI kart  tan nmad

• HMI kart  uyumsuz
• Ekran yok

IF3 [DAH L  HATA] • EEPROM

IF4 [DAH L  HATA] • Endüstriyel EEPROM
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Diagnostik ve sorun giderme (devam )

Hata giderildikten sonra gücün resetlenmesini gerektiren hata alg lama kodlar  
(devam)

Hata nedeni ortadan kalkt ktan sonra otomatik yeniden yolverme fonksiyonuyla 
resetlenebilen hata alg lama kodlar
Bkz. [Otomatik ba lama] (Atr) fonksiyonu, sayfa 91.
Bu alg lanan hatalar da h z kontrol cihaz  kapat l p aç larak veya bir lojik giri  yoluyla resetlenebilir ([Hata reset] (rSF) parametresi, sayfa 
 92, [HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsünde, sayfa 91).

Kod Ad Olas  neden Çözüm

OCF [A IRI AKIM] • [AYARLAR]
(SEt-) ve [MOTOR KONTROL] (drC-
) menülerindeki parametreler yanl .

• Atalet veya yük çok yüksek
• Mekanik kilitlenme

• [AYARLAR] (SEt-) (sayfa 32) ve [MOTOR 
KONTROL] (drC-) (sayfa 41) parametrelerini kontrol 
edin. 

• Motor/kontrol cihaz /yük boyutlar n  kontrol edin.
• Mekanizma durumunu kontrol edin.

SCF [MOTOR KISA 
DEVRE]

• Kontrol cihaz  ç k nda k sa devre 
veya topraklama

• Birden fazla motorun paralel 
ba lanmas  durumunda kontrol 
cihaz  ç k nda önemli ölçüde toprak 
kaçak ak m

• Kontrol cihaz n  motora ba layan kablolar  ve motor 
yal t m n  kontrol edin.

• Anahtarlama frekans n  dü ürün
• Reaktörleri motor ile seri olarak ba lay n

SOF [A IRI HIZ] • Karars zl k veya
• Yolverme yükü çok yüksek

• Motor, kazan m ve kararl l k parametrelerini kontrol 
edin

• Bir frenleme direnci ekleyin
• Motor/kontrol cihaz /yük boyutlar n  kontrol edin.

tnF [OTOTANIMA 
HATASI]

• Özel motor veya kontrol cihaz na 
uygun olmayan güçte motor

• Motor, kontrol cihaz na ba l  de il

• L oran  veya [DgisknMom .] (P) oran n  kullan n (bkz. 
[Ger./Frk. mot1 seçili] (UFt), sayfa 44).

• Ototan ma i lemi s ras nda motor bulunup 
bulunmad n  kontrol edin.

• Bir ç k  kontaktörü kullan l yorsa, ototan ma 
s ras nda bunu kapat n.

Kod Ad Olas  neden Çözüm

CnF [HABERLE ME 
HATASI]

• Haberle me kart nda haberle me 
taraf ndan alg lanan hata

• Ortam  kontrol edin (elektromanyetik uygunluk)
• Kablo ba lant s n  kontrol edin.
• Zaman a m n  kontrol edin.
• Opsiyonel kart  de i tirin.
• Duru  modunu bir (CnF) ile tan mlamak için bkz. 

[CAN hata yönetimi] (COL) parametresi, sayfa 95.

COF [CANopen HATASI] • CANopen baras ndaki 
haberle mede kesinti

• Haberle me veriyolunu kontrol edin
• lgili ürün belgelerine ba vurun.

EPF [HAR C  HATA] • Kullan c ya ba l d r • Kullan c ya ba l d r

LFF [4-20mA KAYBI] • AI3 giri inde 4-20 mA referans  
kayb

• AI3 giri inde ba lant y  kontrol edin.

ObF [A IRI FRENLEME] • Frenleme çok ani veya sürükleyen 
yük

• Yava lama süresini art r n
• Gerekli olursa bir frenleme direnci tak n.
• Uygulamayla uyumlu ise [Rampa adapt.] (bra) 

fonksiyonunu, sayfa 64, etkinle tirin.

OHF [SÜRÜCÜ A IRI 
ISINMASI]

• Kontrol cihaz  s cakl  çok yüksek • Motor yükünü, kontrol cihaz  havaland rmas n  ve 
ortam  kontrol edin. Yeniden yolvermeden önce 
kontrol cihaz n n so umas n  bekleyin.
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Diagnostik ve sorun giderme (devam )

Hata nedeni ortadan kalkt ktan sonra otomatik yeniden yolverme fonksiyonuyla 
resetlenebilen hata alg lama kodlar  (devam )

Kod Ad Olas  neden Çözüm

OLF [MOTOR.A IRI.YÜKL
ENME]

• A r  motor ak m  taraf ndan 
tetiklenir

• [So uk Str.Direnc] (rSC) parametre 
de eri yanl

• [Motor termal ak  m ] (ItH) ayar n , sayfa 33, motor 
termik korumas n  ve motor yükünü kontrol edin. 
Yeniden yolvermeden önce kontrol cihaz n n 
so umas n  bekleyin.

• [So uk Str.Direnc] (rSC) de erini (sayfa 42) tekrar 
ölçün.

OPF [MOTOR FAZ KAYBI] • Kontrol cihaz  ç k ndaki bir faz 
kayb

• Ç k  kontaktörü aç k
• Motor ba l  de il veya motor gücü 

çok dü ük
• Motor ak m nda anl k karars zl k

• Kontrol cihaz ndan motora giden ba lant lar  
kontrol edin.

• Bir ç k  kontaktörü kullan l yorsa, [Ç k  faz kayb ] 
(OPL) parametresini [Ç k  kes] (OAC) olarak 
ayarlay n ([HATA YÖNET M ] (FLt-) menüsü, 
sayfa 94).

• Dü ük güçlü bir motorla veya motorsuz deneyin: 
Fabrika ayarlar  modunda motor ç k  faz kayb  
alg lamas  etkindir ([Ç k  faz kayb ] (OPL) = 
[Evet] (YES)). H z kontrol cihaz n , kendisiyle ayn  
de erlere sahip bir motora anahtarlamak zorunda 
kalmadan bir test veya bak m ortam nda denemek 
istiyorsan z (özellikle yüksek güçlü h z kontrol 
cihazlar nda yararl d r), motor faz kayb  
alg lamas n  devre d  b rak n ([Ç k  faz kayb ] 
(OPL) = [Hay r] (nO)).

• [IR kompanzasyonu] (UFr), [Nom. motor gerilimi] 
(UnS) ve [Nom. motor ak m  ] (nCr) 
parametrelerini kontrol edin ve optimum hale 
getirin ve [Otomatik tan ma] (tUn) çal mas n  
gerçekle tirin, sayfa 43.

OSF [ EBEKE A IRI 
GR L M ]

• Hat gerilimi çok yüksek.
• Kesintili hat beslemesi

• Hat gerilimini kontrol edin.

PHF [G R  FAZ KAYBI] • Kontrol cihaz  beslemesi hatal  veya 
sigorta yanm

• Bir fazda ar za
• Monofaze hat beslemesinde trifaze 

ATV312 kullan l yor
• Dengesiz yük

Bu koruma, sadece yüklü kontrol 
cihaz nda çal r

• Güç ba lant s n  ve sigortalar  kontrol edin.
• Reset
• Trifaze hat beslemesi kullan n.
• [Giri  faz kayb ] (IPL) = [Hay r] (nO) ([HATA 

YÖNET M ] (FLt-) menüsünü olarak ayarlayarak 
alg lamay  devre d  b rak n, sayfa 94).

SLF [MODBUS HATASI] • Modbus baras ndaki haberle mede 
kesinti

• Uza a ta nabilir ekran terminali 
etkin ([Kont. Paneli komutu] (LCC) = 
[Evet] (YES), sayfa 61) ve terminalin 
ba lant s  kesik.

• Haberle me veriyolunu kontrol edin
• lgili ürün belgelerine ba vurun.
• Uza a ta nabilir ekran terminali ile olan 

ba lant y  kontrol edin.
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Diagnostik ve sorun giderme (devam )

Nedenleri giderildikten hemen sonra resetlenen hata alg lama kodlar

Kod Ad Olas  neden Çözüm

CFF [HATALI AYAR] • Geçerli konfigürasyon tutars z.
• Seçenek ekleme veya kald rma

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

CFI [GEÇERS Z AYAR] • Geçersiz konfigürasyon
Kontrol cihaz na seri ba lant  
üzerinden yüklenmi  
konfigürasyon tutars z

• Daha önceden yüklenmi  olan konfigürasyonu kontrol 
edin.

• Tutarl  bir konfigürasyon yükleyin.

USF [DÜ ÜK GER L M] • Yetersiz hat beslemesi
• Geçici gerilim dü ü ü

• Hasarl  ön arj direnci

• Gerilimi ve gerilim parametresini kontrol edin.
[DÜ ÜK GER L M] (USF)
 parametresindeki hataya geçmeATV312ppppM2: 160 V
ATV312ppppM3: 160 V
ATV312ppppN4: 300 V
ATV312ppppS6: 430 V

• Kontrol cihaz n  de i tirin.
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Diagnostik ve sorun giderme (devam )

ATV12 uza a ta nabilir ekran terminalinde görüntülenen hata alg lama kodlar

(1) Yan p söner

Kod Ad Aç klama

InIt: Ba latma sürüyor • Mikrokontrolör ba lat l yor.
• Haberle me konfigürasyonu aran yor

COM.E

(1)
Haberle me hatas • Alg lanan hata zaman a m  (50 msn)

• Bu mesaj, 20 kez haberle ilmeye çal ld ktan sonra görüntülenir.

A-17

(1)
Alarm butonu • Bir buton10 saniyeden uzun bir süre bas l  tutuldu. 

• Tu  tak m  ba lant s  kesildi.
• "Tu  tak m ", butona bas ld nda uyan r. 

cLr 
(1)

Alg lanan hata 
resetlemesinin 
onaylanmas

• Uzak terminal taraf ndan alg lanan bir hata s ras nda STOP butonuna bir kez bas ld nda bu 
gösterilir.

dEU.E

(1)
H z kontrol cihaz  
uyumsuzlu u

• H z kontrol cihaz  markas  uzak terminalinkiyle e le miyor.

rOM.E�

(1)
ROM'da anormal 
durum

• Uzak terminal, sa lama toplam  hesaplayarak bir ROM anormalli i alg lar.

rAM.E

(1)
RAM'de anormal 
durum

• Uzak terminal bir RAM anormalli i alg lar.

CPU.E

(1)
Di er alg lanan 
hatalar

• Di er alg lanan hatalar
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Fonksiyonlar dizini

[+/- HIZ] 77

[2/3 telli kontrol] 47

[ERISIM SEVIYESI] 58

[Ana./Dig. Ç k ] 48

[Oto.DC enjeksiyon] 69

[Otomatik ba lama] 91

[Otomatik tan ma] 43

Fren kontrol 84

[CANopen adresi] 98

[Dön.yükü yakalama] 93

[Kmt anah.] 60

Kontrol ve referans kanallar 50

[Akim siniri2] 86

[Ak m s n r ] 38

[DC enjeks. atamas ] 67

[Rampa adapt.] 64

H z kontrol cihaz  termik korumas 12

Kontrol cihaz  havaland rmas 12

[Hizli duru ] 66

[Hata reset] 92

[Zorl. kontrol atama] 99

[Serbest duru  at.] 68

[JOG] 76

Nihayet alterlerinin yönetimi 89

[Modbus adresi] 98

[Motor termal ak m ] 33

Motor termik koruma 13

PI regülatörü 79

Önceden ayarl  h zlar 72

[R1 atama] 49

[R2 atama] 49

[RAMPALAR] 62

[Rampa anaht.atama] 64

[Ref.2anahtarlama ] 59

Fabrika ayarlar na geri dön/konfigürasyonu tekrar yükle 46

Konfigürasyonun saklanmas 45

[Atlama Frekans ] 36

[DURDURMA MODLARI](devam ) 66

[G R LER  TOPLAMA] 71

[Anahtarlama frek.] 40

[MOTOR DEGISTIRME] 87

[Ger./Frk. mot1 seçili] 44
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon Fabrika ayar Mü teri 
ayar

AC2
32
64 [2.H zlanma suresi] sn �

Inr ile uyumlu - 5

ACC
32
63 [H zlanma süresi] sn �Inr ile 

uyumlu - 3

AdC 69 [Oto.DC enjeksiyon] -
nO

YES

Ct

[Hay r]: Enjeksiyon yok
[Evet]: Ayarlanabilir bir süre için enjeksiyonlu duru
[Sürekli]: Sürekli enjeksiyonlu duru

YES

AdCO 98 [CANopen adresi] - 0 - 127 - 0

Add 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

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

0

ArE 90 [Seçim ATV31 konf.]
nO

31A

31E

[Hay r]: ki ATV312 aras nda aktar m
[ATV31...A]: ATV31ppppppA'dan ATV312'ye aktar m
[ATV31 std] : ATV31'den ATV312'ye aktar m

nO

Atr 91 [Otomatik ba lama] - nO

YES

[Hay r]: Fonksiyon devre d
[Evet]: Otomatik yeniden yolverme nO

bdCO 98 [CANopen hab. h z ] kbps

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

125�0

bEn 85 [Fren tutma frek.] - nO

0 - LSP

Ayarlanmad
Hz cinsinden ayar aral nO

bEt 85 [Fren tutma süresi] sn 0 - 5 - 0�5

bFr
29
41 [Standart mot. frek. ] Hz 50  

60

[50Hz IEC]
[60Hz NEMA] 50

bIP 85 [Fren darbesi] -

nO

YES

[Hay r]: stenen dönü  yönünde fren b rakma s ras nda 
motor momenti
[Evet]: leri dönü te fren b rakma s ras nda motor 
momenti

nO

bLC 85 [Fren atamas ] -
nO

r2

dO

[Hay r]: Atanmam
[R2]: Röle R2
[DO]: Lojik ç k  AOC

nO

brA 64 [Rampa adapt.] - nO

YES

[Hay r]:  Fonksiyon devre d
[Evet]: Fonksiyon etkin YES

brL 85 [Fren b rakma frek.] Hz 0�0 - 10�0 -
H z kontrol 

cihaz  
de erine göre

brt 85 [Fren b rak. süresi] sn 0 - 5 - 0�5
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon
Fabrika 

ayar
Mü teri 

ayar

CCS 60 [Kmt anah.] -

Cd1

Cd2

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

C111

C112

C113

C114

C115

C211

C212

C213

C214

C215

[kanal1 aktif]: Kontrol kanal  = kanal 1
[kanal2 aktif]: Kontrol kanal  = kanal 2
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  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

Cd1 59 [Komut kanal  1] -

tEr

LOC

LCC

Ndb

nEt

[Terminal]: Terminaller üzerinden kontrol
[Lokal]: Tu  tak m  üzerinden kontrol
[Uzak Panel ]: Uza a ta nabilir ekran terminali 
üzerinden kontrol
[Modbus]: Modbus üzerinden kontrol
[A ]: A  üzerinden kontrol

tEr

Cd2 60 [Komut kanal  2] -

tEr

LOC

LCC

Ndb

nEt

[Terminal]: Terminaller üzerinden kontrol
[Lokal]: Tu  tak m  üzerinden kontrol
[Uzak Panel ]: Uza a ta nabilir ekran terminali 
üzerinden kontrol
[Modbus]: Modbus üzerinden kontrol
[A ]: A  üzerinden kontrol

Mdb

CFG

45
49
61
90

[Makro ayar ] -

StS

Std

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

Std

CHC

F
59 [Profil] -

SIN

SEP

[Ayr  de il]: Birle ik
[Ayr ]: Ayr SIM

CHP 87 [Motor de i tirme] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
15

nO

CLI 38 [Ak m s n r ] In 0�25 - 1�5 - 1�5

CL2
38
86 [2. ak m s n r ] In 0�25 - 1�5 - 1�5

CnF 103 [Haberle me hatas ] - - - -

COd 103 [PIN kodu 1] -

0FF

On

8888

[KAPALI]: Eri imi kilitleyen kod yok 
[AÇIK]:
Bir kod eri imi kilitliyor.
Eri im kilidi aç k.

-
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon Fabrika ayar Mü teri 
ayar

COL 95 [CAN hata yönetimi] -

nO

YES

rNP

FSt

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duru  ile alg lanan hata 
yönetimi
[Rampali dur]: Rampada duru  ile alg lanan hata 
yönetimi
[Hizli duru ]: H zl  duru  ile alg lanan hata yönetimi

YES

COp 60 [Kanal kopyala 1-2] -

nO

SP

Cd

ALL

[Hay r]: Kopya yok
[Referans]: Referans  kopyala
[Komut]: Komutu kopyala
[Komut + ref.] : Komutu ve referans  kopyala

nO

COS 42 [Motor 1 Cos fi] - 0�5 - 1 -
H z kontrol 

cihaz  
de erine göre

COS2 88 [Motor 2 Cos fi] - 0�5 - 1 -
H z kontrol 

cihaz  
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 [Ak m e i i] In 0 - 1.5 - 1

dCF 66 [Differansiyel akim hatasi] - 0 - 10 - 4

dCI 67 [DC enjeks. atamas ] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
15

nO

dE2
32
64 [2. yava lama süresi] sn Inr ile 

uyumlu - 5

dEC
32
63 [[Yava lama süresi] sn Inr ile 

uyumlu - 3

dO 48 [Ana./Dig. Ç k ] -

nO

OCr

OFr

Otr

OPr

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

bLC

APL

[Hay r]: Atanmam
[Mot. ak m ]: Motor ak m
[Motor frek.]: Motor frekans
[Motor mom.]: Motor momenti
[GüçSa land ]: H z kontrol cihaz n n sa lad  güç
[Sür. Hatas ]: Alg lanan hata.
[Src.çl yr]: Kontrol cihaz  çal yor
[Frkns Limiti ]: Frekans e i ine eri ildi
[Yük.Hz.Lim.]: Yüksek h za eri ildi
[Fren B rak.]: Ak m e i ine eri ildi
[Freq.R ef.]: Frekans referans na eri ildi
[Sür.Termal]: Motor termik e i ine eri ildi
[Fren B rak.]: Fren düzeni
[No 4-20mA]: 4-20 mA sinyal kayb

nO

drn 96 [Derated operation] -
nO

YES

[Hay r]: Fonksiyon devre d
[Evet]: Fonksiyon etkin nO
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon
Fabrika 

ayar
Mü teri 

ayar

dSP 78 [- H z atamas ] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6

nO

EPL 93 [Harici hata yönetimi] -

nO

YES

rNP

FSt

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duru  ile alg lanan hata 
yönetimi
[Rampali dur]: Rampada duru  ile alg lanan hata 
yönetimi
[Hizli duru ]: H zl  duru  ile alg lanan hata yönetimi

YES

ErCO 98 [Hata kodu] -

0

1

2

3

4

Hata yok
Veriyolu kapal
Kullan m ömrü boyunca
CAN a m
Heartbeat 

-

EtF 93 [Harici hata atama] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
15

nO

FbS
36
81 [PID grbsl skala fakt.] - 0�1 - 100 - 1

FCS

46
49
61
90

[Konf. Yeniden Yükl.] -

nO

rECI

InI

[Hay r]: Fonksiyon devre d
[Dahili]: Geçerli konfigürasyon, daha önce SCS = 
StrI taraf ndan kaydedilen yedek 
konfigürasyonla ayn  olur.
[Fabrika Ayr.]: Geçerli konfigürasyon, CFG 
parametresiyle seçilen konfigürasyonla de i tirildi.

nO

FLG 33 [Frek. dong kazanc] % 1 - 100 - 20

FLG2
39
88 [Frek.dongkazanc2] % 1 - 100 - 20

FLO 99 [Zorl. kontrol atama] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6

nO

FLOC 99 [Zorl. kontrol ref.] -

AI1

AI2

AI3

AIUI

LCC

[AI1]: Analog giri  AI1, LI lojik giri ler
[AI2]: Analog giri  AI2, LI lojik giri ler
[AI3]: Analog giri  AI3, LI lojik giri ler
[A  AI]: Navigasyon tekeri, RUN/STOP butonlar
[Kont. Paneli]: Uza a ta nabilir ekran terminali, 
RUN/STOP/FWD/REV butonlar

AI1

FLr 93 [Dön.yükü yakalama] -
nO

E�E�

[Hay r]: Fonksiyon devre d
[Evet]: Fonksiyon etkin nO
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon Fabrika ayar Mü teri 
ayar

Fr1
29
58 [Ref.1 kanal] -

AI1

AI2

AI3

AIU1

UPdt

UpdH

LCC

Ndb

nEt

[AI1]: Analog giri  AI1
[AI2]: Analog giri  AI2
[AI3]: Analog giri  AI3
[A  AI]: Navigasyon tekeri
[+/- h z]: LI yoluyla +/- h z referans
[+/- KP h z ]: ATV312 tu  tak m ndaki navigasyon 
tekerini kullanarak +/- h z referans .
[Kont. Paneli]: Uza a ta nabilir ekran terminali 
üzerinden referans
[Modbus]: Modbus üzerinden referans
[A ]: A  üzerinden referans

AI1

Fr2 58 [Ref.2 kanal] -

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

UPdt

UpdH

LCC

Ndb

nEt

[Hay r]: Atanmam
[AI1]: Analog giri  AI1
[AI2]: Analog giri  AI2
[AI3]: Analog giri  AI3
[A  AI]: Navigasyon tekeri
[+/- h z]: LI yoluyla +/- h z referans
[+/- KP h z ]: ATV312 tu  tak m ndaki navigasyon 
tekerini kullanarak +/- h z referans .
[Kont. Paneli]: Uza a ta nabilir ekran terminali 
üzerinden referans
[Modbus]: Modbus üzerinden referans
[A ]: A  üzerinden referans

nO

FrH 101 [Frekans referans ] Hz 0 - 500 - -

FrS 41 [Nom. mot. frekans ] Hz 10 - 500 - 50

FrS2 87 [Nom. mot.2 frek. ] Hz 10 - 500 - 50

Frt 64 [Rampa 2 e i i] Hz 0 - 500 - 0

FSt 66 [Hizli duru ] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 
15

nO

Ftd 39 [Frekans e i i ] Hz 0 - 500 - bFr

HSP 33 [Yüksek h z] Hz LSP - tFr - bFr

Ibr 85 [Fren.b rak.ak m ] In 0 - 1�36 -
H z kontrol 

cihaz  
de erine göre

IdC
34
67

[DC enjeks. de eri 1 
] In 0 - In - 0�7

InH 96 [Hata engel. atama] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6

nO
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Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon Fabrika ayar Mü teri 
ayar

Inr 63 [Rampa ad m ] -

0�01

0�1

1

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

0�1

IPL 94 [Giri  faz kayb ] - nO

YES

[Hay r]: Yoksay
[Evet]: H zl  duru  ile alg lanan hata yönetimi YES

ItH 33 [Motor termal ak m ] In 0�2 - 1�5 -
H z kontrol 

cihaz  
de erine göre

JF2 36 [Atlama Frekans  2] Hz 1 - 500 - 0

JGF
36
76 [JOG frekans ] Hz 0 - 10 - 10

JOG 76 [JOG] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6

nO

JPF 36 [Atlama Frekans ] Hz 0 - 500 - 0

LAC 58 [ERISIM 
SEVIYESI] -

L1

L2

L3

[Seviye1]: Standart fonksiyonlara eri im
�S��i��2�: FUn- menüsündeki geli mi  
fonksiyonlara eri im
[Seviye3]: Geli mi  fonksiyonlara eri im ve kar k 
kontrol modlar n n yönetimi

L1

LAF 89 [ leri yön dur. lteri] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6

nO

LAr 89 [Geri yön dur. 
alteri] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6

nO

LAS 89 [Duru  Tipi] -
rMP

FSt

nSt

[Rampali dur]: Rampada
[Hizli duru ]: H zl  duru
[Serbest dur.]: Serbest duru

nSt

LC2 86 [Akim siniri2] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

nO

LCC 61 [Kont. Paneli 
komutu] -

nO

E�E�

[Hay r]: Fonksiyon devre d
[Evet]: Ekran terminali üzerindeki STOP/RESET, 
RUN ve FWD/REV butonlar n  kullanarak h z kontrol 
cihaz n n kontrol edilmesini sa lar

nO

LCr 101 [Motor ak m ] A - - -
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Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon Fabrika ayar Mü teri 
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LEt 93 [Harici hata ayari] -

LO

HIG

[0 da aktif]: Harici hata EtF parametresine atanan lojik 
giri in durumu 0'a döndü ünde alg lan r.
[1 de aktif] (Etkin yüksek): Harici hata, EtF 
parametresine atanan lojik giri in durumu 1'e 
döndü ünde alg lan r.

HIG

LFF 95 [Hata h z ] Hz 0 - 500 - 10

LFL 95 [4-20mA kayb ] -

nO

YES

LFF

rLS

rNP

FSt

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duru  ile alg lanan hata 
yönetimi
[Hata h z ]: H z kontrol cihaz , geri çekilme h z na 
geçer.
[H z  koru]: Kontrol cihaz , hata meydana geldi inde 
çal t  h z  korur.
[Rampali dur]: Rampada duru  ile alg lanan hata 
yönetimi
[Hizli duru ]: H zl  duru  ile alg lanan hata yönetimi

YES

LFr
32

101 [HMI Frekans ref.] - 0 - HSP - -

LFt 102 [Olu an 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

[Fren kontrol]: Fren kontrolü alg lanan hatas
[Hatal  ayar]: Yanl  konfigürasyon
[Geçersiz ayar]: Geçersiz konfigürasyon
[HABERLE ME HATASI]: Haberle me taraf ndan kartta alg lanan hata
[CANopen haber.]: Haberle me taraf ndan hat 2'de (CANopen) alg lanan hata
[Kapsite arj]: Kapasitör ön arj  taraf ndan alg lanan hata
[EEPROM]: EEPROM belle i alg lanan hatas
[Harici Hata]: Harici hata
[DAH L  HATA]: Bilinmeyen de er
[DAH L  HATA]: HMI kart  tan nmad  veya uyumsuz/ekran yok
[DAH L  HATA]: EEPROM alg lanan hatas
[DAH L  HATA]: Endüstriyel EEPROM alg lanan hatas
[4-20mA]: 4-20 mA kay p
[Hata yok]: Hata kodu kaydedilmedi
[DC bara.a . ger.]: DC baras  a r  gerilim
[A r  ak m]: A r  ak m
[Sür. a r  s n.]: Kontrol cihaz  a r  s nmas
[Motor a r  yük]: Motor a r  yükü
[Mot. fzKayp ]: Motor faz kayb
[ ebekeA r  ger.]: Besleme a r  gerilim
[Giri  faz kayb ]: Besleme faz kayb
[Mot.K sDvr ]: Motor k sa devresi (faz, toprak)
[Modbus]: Modbus haberle mesi alg lanan hatas
[A r  h z]: Motor a r  h z
[Otomatik tan ma]: Otomatik tan ma alg lanan hatas
[Düsük gerilim]: Hat besleme gerilimi dü ük

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 [Dü ük h z] Hz 0 - HSP - 0

nCr 41 [Nom. motor ak m  ] In 0�25 - 1�5 -
H z kontrol 

cihaz  
de erine göre

nCr2 88 [Nom. mot . 2 
ak m mot] In 0�25 - 1�5 -

H z kontrol 
cihaz  

de erine göre

nrd 44 [Gürültü azaltma] - YES

nO

[Evet]: Düzensiz modülasyonlu frekans
[Hay r]: Sabit frekans YES
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Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon Fabrika ayar Mü teri 
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nSP 42 [Nom. motor h z ] dev/
dak 0 - 32.760 -

H z kontrol 
cihaz  

de erine göre

nSP

2
88 [Nom. mot. 2 h z ] dev/

dak 0 - 32.760 -
H z kontrol 

cihaz  
de erine göre

nSt 68 [Serbest duru  at.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6

nO

O1C

t
103  [OPT1 kart tipi] - YES

OHL 94 [A . s .hata yöneti.] -

nO

YES

rNP

FSt

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duru  ile alg lanan hata yönetimi
[Rampali dur]: Rampada duru  ile alg lanan hata 
yönetimi
[Hizli duru ]: H zl  duru  ile alg lanan hata yönetimi

YES

OLL 94 [A r yükhata.yönt.] -

nO

YES

rNP

FSt

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duru  ile alg lanan hata yönetimi
[Rampali dur]: Rampada duru  ile alg lanan hata 
yönetimi
[Hizli duru ]: H zl  duru  ile alg lanan hata yönetimi

YES

OPL 94 [Ç k  faz kayb ] -

nO

YES

OAC

[Hay r]: Fonksiyon devre d
[Evet]: OPF'de hataya geçme var
[Ç k  kes]: [MOTOR FAZ KAYBI] (OPF)'de hataya 
geçme yok, ancak ç k  gerilimi yönetiliyor

YES

Opr 101 [Motor gücü] % - - -

Otr 102 [Motor momenti] % - - -

PIC
36
81

[PID grbsl etki yönü 
] -

nO

YES

[Hay r]: Normal
[Evet]: Geri nO

PIF 81 [PID grbsl. atamas ] -

nO

AI1

AI2

AI3

[Hay r]: Atanmam
[AI1]: Analog giri  AI1
[AI2]: Analog giri  AI2
[AI3]: Analog giri  AI3

nO

PII 83 [Dahili PID 
ref.seçimi ] -

nO

YES

[Hay r]: UPdH ve UPdt hariç PI regülatörü referans  
Fr1.
[Evet]: PI regülatörünün referans  rPI parametresi 
üzerinden dahili olarak sa lan r.

nO

Pr2 81 [2 önayar PID ref.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

nO
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon
Fabrika 

ayar
Mü teri 

ayar

Pr4 82 [4 önayar PID 
ref.] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

nO

PS16 74 [16 önayarl  h z] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

nO

PS2 73 [2 önayarl  h z] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

LI3

PS4 73 [4 önayarl  h z] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

LI4

PS8 73 [8 önayarl  h z] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

nO

PSt 61 [[Dur. Tu u 
önceli i]] -

nO

E�E�

[Hay r]: Fonksiyon devre d
[Evet]: STOP tu u önceli i YES
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon
Fabrika 

ayar
Mü teri 

ayar

r1 49 [R1 atama] -

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

APL

LI1 � LI6

[Hay r]: Atanmam
[Srchata.yok]: Kontrol cihaz  alg lanan hatas  yok
[Src.çl yr]: Kontrol cihaz  çal yor
[Frek. e i i]: Frekans e i ine eri ildi
[HSP ula ld ]: Yüksek h za eri ildi
[Ak m e i i] : Ak m e i ine eri ildi
[Referans ula ld ]: Frekans referans na eri ildi
[Mot. term.ula . ]: Motor termik e i ine eri ildi
[4-20mA]: 4-20 mA sinyal kayb
[LI1] - [LI6]: Seçili lojik giri in de erini verir

FLt

r2 49 [R2 atama]

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

bLC

APL

LI1 - LI6

[Hay r]: Atanmam
[Srchata.yok]: Kontrol cihaz  alg lanan hatas  yok
[Src.çl yr]: Kontrol cihaz  çal yor
[Frek. e i i]: Frekans e i ine eri ildi
[HSP ula ld ]: Yüksek h za eri ildi
[Ak m e i i] : Ak m e i ine eri ildi
[Referans ula ld ]: Frekans referans na eri ildi
[Mot. term.ula . ]: Motor termik e i ine eri ildi
[Fren kontak]: Fren düzeni
[4-20mA]: 4-20 mA sinyal kayb
[LI1] - [LI6]: Seçili lojik giri in de erini verir

nO

rF

C
59 [Ref.2anahtarlam

a ] -

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 giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  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

Fr1

rF

r
101 [Ç k  frekans ] Hz -500 - +500 - -

rI

G

36
81

[PID integral 
kazanç] - 0�01 - 100 - 1

rO

t
61 [Rotating 

direction] -
dFr

drS

bOt

[ leri]: leri
[Geri]: Geri
[ kisi]: Her iki yöne de izin verilir.

dFr

rp 97 [Ürün reseti] - nO

YES

[Hay r]: Hay r
[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 [Çl ma zam. 

reset ] - nO

rtH

[Hay r]: Hay r
[Mot.çal.sfrl ]: Çal ma süresinin s f rlanmas nO
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon
Fabrika 

ayar
Mü teri 

ayar

rPS 64 [Rampa anaht.atama] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

Cd11

Cd12

Cd13

Cd14

Cd15

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6
[CD11]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 11
[CD12]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 12
[CD13]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 13
[CD14]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 14
[CD15]: Bir haberle me a ndaki kontrol word'ü Bit 15

nO

rPt 62 [Rampa tipi] -

LIn

S

U

CUS

[Do rusal]: Do rusal
[S rampa]: S rampas
[U rampa]: U rampas
[Kull. ayar ]: Özelle tirilmi  

LIn

rrS 48 [Geri yön atamas ] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2 tCC = 2C olmas  durumunda eri ilebilir.
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6

LI2

rSC 42 [So uk Str.Direnc] -
nO

InIt

8888

[Hay r]: Fonksiyon devre d
[Init]: Fonksiyonu etkinle tirir
Kullan lan so uk durum stator direncinin de eri

nO

rSF 92 [Hata reset] -

nO

LI1

LI2

LI3

LI4

LI5

LI6

[Hay r]: Atanmam
[LI1]: Lojik giri  LI1
[LI2]: Lojik giri  LI2
[LI3]: Lojik giri  LI3
[LI4]: Lojik giri  LI4
[LI5]: Lojik giri  LI5
[LI6]: Lojik giri  LI6

nO

rSL
38
83 [PID uyanma e i i] % 0 

 - 100
- 0

rtH 102 [Mot.çl ma zaman] Zam
an - - -

SA2 71 [Ref.2 topla ] -

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

LCC

Ndb

nEt

[Hay r]: Atanmam
[AI1]: Analog giri  AI1
[AI2]: Analog giri  AI2
[AI3]: Analog giri  AI3
[A  AI]: Navigasyon tekeri
[Kont. Paneli]: Uza a ta nabilir ekran terminali üzerinden referans
[Modbus]: Modbus üzerinden referans
[A ]: A  üzerinden referans

AI2

SA3 71 Ref.3 topla ] -

nO

AI1

AI2

AI3

AIU1

LCC

Ndb

nEt

[Hay r]: Atanmam
[AI1]: Analog giri  AI1
[AI2]: Analog giri  AI2
[AI3]: Analog giri  AI3
[A  AI]: Navigasyon tekeri
[Kont. Paneli]: Uza a ta nabilir ekran terminali üzerinden referans
[Modbus]: Modbus üzerinden referans
[A ]: A  üzerinden referans

nO

SCS

45
49
61
90

[Ayar Kaydetme] -

nO

StrI

[Hay r]: Fonksiyon devre d
[Ayar 1]: Geçerli konfigürasyonu EEPROM'a kaydedin

nO

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 katsay ] - 0�1 
 - 200

- 30
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon
Fabrika 

ayar
Mü teri 

ayar

SFr
40
44 [Anahtarlama frek.] kHz 2�0 - 16 - 4

SLL 95 [Mdbs hata yönetimi] -

nO

YES

rNP

FSt

[Yoksay]: Yoksay
[Serbest dur.]: Serbest duru  ile alg lanan hata yönetimi.
[Rampali dur]: Rampada duru  ile alg lanan hata yönetimi
[Hizli duru ]: H zl  duru  ile alg lanan hata yönetimi

YES

SLP 34 [Kayma kompan.] % 0 - 150 - 100

SLP2
39
88 [Kayma kompan. 2] % 0 - 150 - 100

SP10
37
74 [Önayar h z 10] Hz 0 - 500 - 50

SP11
37
75 [Önayar h z 11] Hz 0 - 500 - 55

SP12
37
75 [Önayar h z 12] Hz 0 - 500 - 60

SP13
37
75 [Önayar h z 13] Hz 0 - 500 - 70

SP14
37
75 [Önayar h z 14] Hz 0 - 500 - 80

SP15
37
75 [Önayar h z 15] Hz 0 - 500 - 90

SP16
37
75 [Önayar h z 16] Hz 0 - 500 - 100

SP2
36
74 [Önayar h z 2] Hz 0 - 500 - 10

SP3
37
74 [Önayar h z 3] Hz 0 - 500 - 15

SP4
37
74 [Önayar h z 4] Hz 0 - 500 - 20

SP5
37
74 [Önayar h z 5] Hz 0 - 500 - 25

SP6
37
74 [Önayar h z 6] Hz 0 - 500 - 30

SP7
37
74 [Önayar h z 7] Hz 0 - 500 - 35

SP8
37
74 [Önayar h z 8] Hz 0 - 500 - 40

SP9
37
74 [Önayar h z 9] Hz 0 - 500 - 45

SPd1 101 [Kull.Tan mÇk Deg. 
] - - - -

SPd2 101 [Kull.Tan mÇk Deg. 
] - - - -

SPd3 101 [Kull.Tan mÇk Deg. 
] - - - -

SrF 44 [H z Çevrim Zaman] -
nO

E�E�

[Hay r]: Filtre etkin kal r
[Evet]: Filtre bask lan r nO

StA 34 [Frek. çvrim stabilite] % 1 - 100 - 20

StA2
39
88 [Frek. çvrm. stbilite2 ] % 0 - 100 - 20
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon
Fabrika 

ayar
Mü teri 

ayar

StP 96 [Dü ük ger. önleme ] -

nO

NNS

rMP

FSt

[Hay r]: H z kontrol cihaz n n kilitlenmesi ve motorun serbest 
duru  yapmas
[DCbarakoru]: Duru  modu h z kontrol cihaz  güç kayna n  
mümkün oldu u kadar uzun süre korumak için atalet kullan r
[Rampali dur]: Geçerli rampaya göre duru
[Hizli duru ]: H zl  duru

nO

Str 78 [Referans kaydet] -
nO

rAN

EEP

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

nO

Stt 66 [Duru  tipi] -

rMP

FSt

nSt

dCI

[Rampali dur]: Rampada
[Hizli duru ]: H zl  duru
[Serbest dur.]: Serbest duru
[DC enjeks.]: DC enjeksiyonlu duru

rMP

tA1
33
63 [H zl.ba .yuvarlam] % 0 - 100 - 10

tA2
33
63 [H zl.sonu.yuvarlam] % 0 - 

(100-tA1) - 10

tA3
33
63 [Yav.ba .yuvarlam] % 0 - 100 - 10

tA4
33
63

[Yav.sonu.yuvarlam
a] % 0 - 

(100-tA3) - 10

tAr 92 [Maks.ot. ba . süresi 
] -

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
[S n rs z]: S n rs z

5

tbr 98 [Modbus baud h z ] 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

19�2

tCC
30
47 [2/3 telli kontrol] -

2C

3C

LOC

[2 telli]: 2 telli kontrol
[3 telli]: 3 telli kontrol
[Lokal]: Lokal kontrol (h z kontrol cihaz  RUN/STOP/RESET)

2C

tCt 47 [2 telli tip] -

LEL

trn

PFO

[Seviye]: Durum 0 veya 1
[Degisiklik]: Durum de i ikli i (geçi  veya kenar)
[ileri önclik.]: Durum 0 veya 1, "ileri" giri  "geri" giri e göre 
öncelikli

trn

tdC
34
68

[DCenjeks. 
zaman 2] 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 format ] -

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

8E1

tFr 44 [Maks. frekans] Hz 10 - 500 - 60

tHd 101 [Sür. termik ul . ] - - - -

tHr 101 [Motor termik durum] - - - -

tLS 38 [Dü .h z zam.a m] sn 0 - 999�9 - 0
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Parametre kodlar  ve mü teri ayarlar  dizini

Kod Sayfa Ad Birim De er/Olas  fonksiyon Fabrika ayar Mü teri 
ayar

tnL 95 [Oto-tan . hata yön.] -
nO

YES

[Hay r]: Yoksay
[Evet]: H z kontrol cihaz  kilitli olarak alg lanan hata 
yönetimi

YES

ttd 39 [Motor.term.düzeyi 
] % 1 - 118 - 100

ttO 98 [Mdbus zam. a m ] sn 0�1 - 30 - 10

tUn 43 [Otomatik tan ma] -

nO

YES

dOnE

rUn

POn

LI1 - LI6

[Hay r]: Otomatik tan ma gerçekle tirilmedi
[Evet]: Otomatik tan ma mümkün olan en k sa sürede 
gerçekle tirilir
[Yap ld ]: Bu de erler kullan ld nda, otomatik tan man n 
en son yap ld  zaman verilir
[Src.çl yr]: Bir çal t rma komutu her gönderildi inde 
otomatik tan ma yap l r
[Calisiyor]: Otomatik tan ma her çal t rmada yap l r
[LI1] - [LI6]: Otomatik tan ma, bu fonksiyona atanan bir 
lojik giri  0 V'den 1'e de i ti inde yap l r

nO

tUS
43

103 [Oto-tan ma durum] -

tAb

PEnd

PrOG

FAIL

dOnE

Strd

[Yap lmad ]: Motoru kontrol etmek için varsay lan stator 
direnç de eri kullan l r
[Beklemede]: Otomatik tan ma talep edildi ancak henüz 
yap lmad
[ lemde]: Otomatik tan ma devam ediyor
[Ba ar s z]: Otomatik tan ma yap lamad
[Yap ld ]: Stator rezistans  motoru kontrol etmek için 
kullan lan otomatik alg lama fonksiyonu taraf ndan 
ölçüldü
[R1 giri i]: Motoru kontrol etmek için so uk durum stator 
rezistans  kullan l yor

tAb

UdP 103 [Sürü. Yaz l m 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 i ken moment
[SVC]: Ak  vektör kontrolü
[EnrjiTasarrf]: Enerji tasarrufu

n

UFt2 88 [Ger./Frk. mot2 
seçili] -

L

P

n

nLd

[SabitMomnt ]: Sabit moment
[DgisknMom. ] : De i ken moment
[SVC]: Ak  vektör kontrolü
[EnrjiTasarrf]: Enerji tasarrufu

n

ULn 101 [ ebeke gerilimi] V - - -

UnS 41 [Nom. motor 
gerilimi] V - -

H z kontrol 
cihaz  

de erine göre

UnS2 87 [Nom. mot.2 gerilim 
i ] V - -

H z kontrol 
cihaz  

de erine göre
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