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D‹KKAT

NOT
H›z kontrol cihaz›; bir hata durumunda, h›z kontrol cihaz›n› kapatabilen ve bunun sonucu olarak motoruH›z kontrol cihaz›; bir hata durumunda, h›z kontrol cihaz›n› kapatabilen ve bunun sonucu olarak motoruH›z kontrol cihaz›; bir hata durumunda, h›z kontrol cihaz›n› kapatabilen ve bunun sonucu olarak motoruH›z kontrol cihaz›; bir hata durumunda, h›z kontrol cihaz›n› kapatabilen ve bunun sonucu olarak motoruH›z kontrol cihaz›; bir hata durumunda, h›z kontrol cihaz›n› kapatabilen ve bunun sonucu olarak motoru
durdurabilen güvenlik cihazlar›yla donat›lm›flt›r. Motorun kendisi mekanik bir blokajla durdurulabilir. Sondurdurabilen güvenlik cihazlar›yla donat›lm›flt›r. Motorun kendisi mekanik bir blokajla durdurulabilir. Sondurdurabilen güvenlik cihazlar›yla donat›lm›flt›r. Motorun kendisi mekanik bir blokajla durdurulabilir. Sondurdurabilen güvenlik cihazlar›yla donat›lm›flt›r. Motorun kendisi mekanik bir blokajla durdurulabilir. Sondurdurabilen güvenlik cihazlar›yla donat›lm›flt›r. Motorun kendisi mekanik bir blokajla durdurulabilir. Son
olarak, gerilim de¤iflimleri, özellikle flebeke hat hatalar›, kapanmalara neden olabilir.olarak, gerilim de¤iflimleri, özellikle flebeke hat hatalar›, kapanmalara neden olabilir.olarak, gerilim de¤iflimleri, özellikle flebeke hat hatalar›, kapanmalara neden olabilir.olarak, gerilim de¤iflimleri, özellikle flebeke hat hatalar›, kapanmalara neden olabilir.olarak, gerilim de¤iflimleri, özellikle flebeke hat hatalar›, kapanmalara neden olabilir.

E¤er hatan›n nedeni kalkarsa, tekrar kalk›fl riski vard›r-ki bu durum; özellikle, güvenlik regülasyonlar›naE¤er hatan›n nedeni kalkarsa, tekrar kalk›fl riski vard›r-ki bu durum; özellikle, güvenlik regülasyonlar›naE¤er hatan›n nedeni kalkarsa, tekrar kalk›fl riski vard›r-ki bu durum; özellikle, güvenlik regülasyonlar›naE¤er hatan›n nedeni kalkarsa, tekrar kalk›fl riski vard›r-ki bu durum; özellikle, güvenlik regülasyonlar›naE¤er hatan›n nedeni kalkarsa, tekrar kalk›fl riski vard›r-ki bu durum; özellikle, güvenlik regülasyonlar›na
uymas› zorunlu olan baz› makinalar› veya sistemleri tehlikeye sokar.uymas› zorunlu olan baz› makinalar› veya sistemleri tehlikeye sokar.uymas› zorunlu olan baz› makinalar› veya sistemleri tehlikeye sokar.uymas› zorunlu olan baz› makinalar› veya sistemleri tehlikeye sokar.uymas› zorunlu olan baz› makinalar› veya sistemleri tehlikeye sokar.

Bu durumda, kullan›c›, e¤er motor programlanmam›fl bir durufl gerçeklefltiriyorsa, h›z kontrol cihaz›n›nBu durumda, kullan›c›, e¤er motor programlanmam›fl bir durufl gerçeklefltiriyorsa, h›z kontrol cihaz›n›nBu durumda, kullan›c›, e¤er motor programlanmam›fl bir durufl gerçeklefltiriyorsa, h›z kontrol cihaz›n›nBu durumda, kullan›c›, e¤er motor programlanmam›fl bir durufl gerçeklefltiriyorsa, h›z kontrol cihaz›n›nBu durumda, kullan›c›, e¤er motor programlanmam›fl bir durufl gerçeklefltiriyorsa, h›z kontrol cihaz›n›n
güç kayna¤›n› kesmek için bir düflük h›z dedektörü kullanarak, tekrar kalk›fl olas›l›¤›na karfl› gerekengüç kayna¤›n› kesmek için bir düflük h›z dedektörü kullanarak, tekrar kalk›fl olas›l›¤›na karfl› gerekengüç kayna¤›n› kesmek için bir düflük h›z dedektörü kullanarak, tekrar kalk›fl olas›l›¤›na karfl› gerekengüç kayna¤›n› kesmek için bir düflük h›z dedektörü kullanarak, tekrar kalk›fl olas›l›¤›na karfl› gerekengüç kayna¤›n› kesmek için bir düflük h›z dedektörü kullanarak, tekrar kalk›fl olas›l›¤›na karfl› gereken
önlemleri almak zorundad›r.önlemleri almak zorundad›r.önlemleri almak zorundad›r.önlemleri almak zorundad›r.önlemleri almak zorundad›r.

Ekipman›n tasar›m› IEC standartlar› gereksinimlerine uygun olmal›d›r.Ekipman›n tasar›m› IEC standartlar› gereksinimlerine uygun olmal›d›r.Ekipman›n tasar›m› IEC standartlar› gereksinimlerine uygun olmal›d›r.Ekipman›n tasar›m› IEC standartlar› gereksinimlerine uygun olmal›d›r.Ekipman›n tasar›m› IEC standartlar› gereksinimlerine uygun olmal›d›r.

Genel olarak, makina veya ba¤lant›lar üzerinde elektriksel ya da mekaniksel bir müdaheleden önce h›zGenel olarak, makina veya ba¤lant›lar üzerinde elektriksel ya da mekaniksel bir müdaheleden önce h›zGenel olarak, makina veya ba¤lant›lar üzerinde elektriksel ya da mekaniksel bir müdaheleden önce h›zGenel olarak, makina veya ba¤lant›lar üzerinde elektriksel ya da mekaniksel bir müdaheleden önce h›zGenel olarak, makina veya ba¤lant›lar üzerinde elektriksel ya da mekaniksel bir müdaheleden önce h›z
kontrol cihaz›n›n enerjisinin kesilmesi gerekir.kontrol cihaz›n›n enerjisinin kesilmesi gerekir.kontrol cihaz›n›n enerjisinin kesilmesi gerekir.kontrol cihaz›n›n enerjisinin kesilmesi gerekir.kontrol cihaz›n›n enerjisinin kesilmesi gerekir.

Bu dökümanda tan›t›lan ürünler veya ekipman, gerek teknik aç›dan gerekse de çal›flma flekilleriBu dökümanda tan›t›lan ürünler veya ekipman, gerek teknik aç›dan gerekse de çal›flma flekilleriBu dökümanda tan›t›lan ürünler veya ekipman, gerek teknik aç›dan gerekse de çal›flma flekilleriBu dökümanda tan›t›lan ürünler veya ekipman, gerek teknik aç›dan gerekse de çal›flma flekilleriBu dökümanda tan›t›lan ürünler veya ekipman, gerek teknik aç›dan gerekse de çal›flma flekilleri
aç›s›ndan, her zaman de¤ifltirilebilir veya modifiye edilebilir. Bu ürünler veya malzemelerle ilgiliaç›s›ndan, her zaman de¤ifltirilebilir veya modifiye edilebilir. Bu ürünler veya malzemelerle ilgiliaç›s›ndan, her zaman de¤ifltirilebilir veya modifiye edilebilir. Bu ürünler veya malzemelerle ilgiliaç›s›ndan, her zaman de¤ifltirilebilir veya modifiye edilebilir. Bu ürünler veya malzemelerle ilgiliaç›s›ndan, her zaman de¤ifltirilebilir veya modifiye edilebilir. Bu ürünler veya malzemelerle ilgili
tan›mlamalar hiçbir flekilde taahhüt niteli¤i tafl›maz.tan›mlamalar hiçbir flekilde taahhüt niteli¤i tafl›maz.tan›mlamalar hiçbir flekilde taahhüt niteli¤i tafl›maz.tan›mlamalar hiçbir flekilde taahhüt niteli¤i tafl›maz.tan›mlamalar hiçbir flekilde taahhüt niteli¤i tafl›maz.

D‹KKATIT NÖTR NOKTA BA⁄LANTISI : ‹zole edilmifl veya yüksek,empedansl› sistem (IT) ile  480V IT NÖTR NOKTA BA⁄LANTISI : ‹zole edilmifl veya yüksek,empedansl› sistem (IT) ile  480V IT NÖTR NOKTA BA⁄LANTISI : ‹zole edilmifl veya yüksek,empedansl› sistem (IT) ile  480V IT NÖTR NOKTA BA⁄LANTISI : ‹zole edilmifl veya yüksek,empedansl› sistem (IT) ile  480V IT NÖTR NOKTA BA⁄LANTISI : ‹zole edilmifl veya yüksek,empedansl› sistem (IT) ile  480V %10'dan%10'dan%10'dan%10'dan%10'dan
daha büyük bir gerilim ile 3-fazl› bir network üzerinde çal›flma durumunda, toprak ba¤lant›l›, dahili EMCdaha büyük bir gerilim ile 3-fazl› bir network üzerinde çal›flma durumunda, toprak ba¤lant›l›, dahili EMCdaha büyük bir gerilim ile 3-fazl› bir network üzerinde çal›flma durumunda, toprak ba¤lant›l›, dahili EMCdaha büyük bir gerilim ile 3-fazl› bir network üzerinde çal›flma durumunda, toprak ba¤lant›l›, dahili EMCdaha büyük bir gerilim ile 3-fazl› bir network üzerinde çal›flma durumunda, toprak ba¤lant›l›, dahili EMC
filtre kapasitörlerinin ba¤lant›s› kesilmelidir. Bu ifllemi gerçeklefltirmede, tek kalifiye personel olanfiltre kapasitörlerinin ba¤lant›s› kesilmelidir. Bu ifllemi gerçeklefltirmede, tek kalifiye personel olanfiltre kapasitörlerinin ba¤lant›s› kesilmelidir. Bu ifllemi gerçeklefltirmede, tek kalifiye personel olanfiltre kapasitörlerinin ba¤lant›s› kesilmelidir. Bu ifllemi gerçeklefltirmede, tek kalifiye personel olanfiltre kapasitörlerinin ba¤lant›s› kesilmelidir. Bu ifllemi gerçeklefltirmede, tek kalifiye personel olan
Schneider Electric Ürün Destek Sorumlusuna baflvurunuz.Schneider Electric Ürün Destek Sorumlusuna baflvurunuz.Schneider Electric Ürün Destek Sorumlusuna baflvurunuz.Schneider Electric Ürün Destek Sorumlusuna baflvurunuz.Schneider Electric Ürün Destek Sorumlusuna baflvurunuz.

H›z kontrol cihaz› enerjilendirildi¤ind, güç komponentleri ve baz› kontrol komponentleri flebekeyeH›z kontrol cihaz› enerjilendirildi¤ind, güç komponentleri ve baz› kontrol komponentleri flebekeyeH›z kontrol cihaz› enerjilendirildi¤ind, güç komponentleri ve baz› kontrol komponentleri flebekeyeH›z kontrol cihaz› enerjilendirildi¤ind, güç komponentleri ve baz› kontrol komponentleri flebekeyeH›z kontrol cihaz› enerjilendirildi¤ind, güç komponentleri ve baz› kontrol komponentleri flebekeye
ba¤lan›r. Bunlara dokunmak oldukça tehlikelidir. H›z kontrol cihaz›n›n kapa¤› kapal› tutulmal›d›r.ba¤lan›r. Bunlara dokunmak oldukça tehlikelidir. H›z kontrol cihaz›n›n kapa¤› kapal› tutulmal›d›r.ba¤lan›r. Bunlara dokunmak oldukça tehlikelidir. H›z kontrol cihaz›n›n kapa¤› kapal› tutulmal›d›r.ba¤lan›r. Bunlara dokunmak oldukça tehlikelidir. H›z kontrol cihaz›n›n kapa¤› kapal› tutulmal›d›r.ba¤lan›r. Bunlara dokunmak oldukça tehlikelidir. H›z kontrol cihaz›n›n kapa¤› kapal› tutulmal›d›r.

ALTIVAR'›n enerjisi kesildikten sonra ve yeflil LED söndükten sonra, ekipman üzerinde çal›flmadan önceALTIVAR'›n enerjisi kesildikten sonra ve yeflil LED söndükten sonra, ekipman üzerinde çal›flmadan önceALTIVAR'›n enerjisi kesildikten sonra ve yeflil LED söndükten sonra, ekipman üzerinde çal›flmadan önceALTIVAR'›n enerjisi kesildikten sonra ve yeflil LED söndükten sonra, ekipman üzerinde çal›flmadan önceALTIVAR'›n enerjisi kesildikten sonra ve yeflil LED söndükten sonra, ekipman üzerinde çal›flmadan önce
3 dakika bekleyiniz. Bu süre kapasitörlerin deflarj olmas› için gereken süredir.3 dakika bekleyiniz. Bu süre kapasitörlerin deflarj olmas› için gereken süredir.3 dakika bekleyiniz. Bu süre kapasitörlerin deflarj olmas› için gereken süredir.3 dakika bekleyiniz. Bu süre kapasitörlerin deflarj olmas› için gereken süredir.3 dakika bekleyiniz. Bu süre kapasitörlerin deflarj olmas› için gereken süredir.

Start komutunu veya h›z referans›n› engelleyerek, çal›flma esnas›nda motor durdurulabilir; bu durumdaStart komutunu veya h›z referans›n› engelleyerek, çal›flma esnas›nda motor durdurulabilir; bu durumdaStart komutunu veya h›z referans›n› engelleyerek, çal›flma esnas›nda motor durdurulabilir; bu durumdaStart komutunu veya h›z referans›n› engelleyerek, çal›flma esnas›nda motor durdurulabilir; bu durumdaStart komutunu veya h›z referans›n› engelleyerek, çal›flma esnas›nda motor durdurulabilir; bu durumda
h›z kontrol cihaz› hala enerjili kal›r. E¤er personel güvenli¤i, ani tekrar kalk›fllar›n önlenmesin gerektiriyorsa,h›z kontrol cihaz› hala enerjili kal›r. E¤er personel güvenli¤i, ani tekrar kalk›fllar›n önlenmesin gerektiriyorsa,h›z kontrol cihaz› hala enerjili kal›r. E¤er personel güvenli¤i, ani tekrar kalk›fllar›n önlenmesin gerektiriyorsa,h›z kontrol cihaz› hala enerjili kal›r. E¤er personel güvenli¤i, ani tekrar kalk›fllar›n önlenmesin gerektiriyorsa,h›z kontrol cihaz› hala enerjili kal›r. E¤er personel güvenli¤i, ani tekrar kalk›fllar›n önlenmesin gerektiriyorsa,
bu elektronik kilitleme sistemi yetersiz kal›r: Güç devresine bir kesici yerlefltiriniz.bu elektronik kilitleme sistemi yetersiz kal›r: Güç devresine bir kesici yerlefltiriniz.bu elektronik kilitleme sistemi yetersiz kal›r: Güç devresine bir kesici yerlefltiriniz.bu elektronik kilitleme sistemi yetersiz kal›r: Güç devresine bir kesici yerlefltiriniz.bu elektronik kilitleme sistemi yetersiz kal›r: Güç devresine bir kesici yerlefltiriniz.
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H›z kontrol cihaz› hem uluslararas›, hem de ulusal standartlara uyumlu bir flekilde enstale edilmeli veH›z kontrol cihaz› hem uluslararas›, hem de ulusal standartlara uyumlu bir flekilde enstale edilmeli veH›z kontrol cihaz› hem uluslararas›, hem de ulusal standartlara uyumlu bir flekilde enstale edilmeli veH›z kontrol cihaz› hem uluslararas›, hem de ulusal standartlara uyumlu bir flekilde enstale edilmeli veH›z kontrol cihaz› hem uluslararas›, hem de ulusal standartlara uyumlu bir flekilde enstale edilmeli ve
kurulmal›d›r. Cihaz› uyumlu hale getirmek, Avrupa Toplulu¤u içind EMC direktiflerine uymas› gerekenkurulmal›d›r. Cihaz› uyumlu hale getirmek, Avrupa Toplulu¤u içind EMC direktiflerine uymas› gerekenkurulmal›d›r. Cihaz› uyumlu hale getirmek, Avrupa Toplulu¤u içind EMC direktiflerine uymas› gerekenkurulmal›d›r. Cihaz› uyumlu hale getirmek, Avrupa Toplulu¤u içind EMC direktiflerine uymas› gerekenkurulmal›d›r. Cihaz› uyumlu hale getirmek, Avrupa Toplulu¤u içind EMC direktiflerine uymas› gereken
sistem integratörünün sorumlulu¤undad›r.sistem integratörünün sorumlulu¤undad›r.sistem integratörünün sorumlulu¤undad›r.sistem integratörünün sorumlulu¤undad›r.sistem integratörünün sorumlulu¤undad›r.

Bu dökümanda bulunan özellikler, EMC direktiflerinin zorunlu ihtiyaçlar›yla uyumlu olmak içinBu dökümanda bulunan özellikler, EMC direktiflerinin zorunlu ihtiyaçlar›yla uyumlu olmak içinBu dökümanda bulunan özellikler, EMC direktiflerinin zorunlu ihtiyaçlar›yla uyumlu olmak içinBu dökümanda bulunan özellikler, EMC direktiflerinin zorunlu ihtiyaçlar›yla uyumlu olmak içinBu dökümanda bulunan özellikler, EMC direktiflerinin zorunlu ihtiyaçlar›yla uyumlu olmak için
uygulanmal›d›r.uygulanmal›d›r.uygulanmal›d›r.uygulanmal›d›r.uygulanmal›d›r.

Uyar›Uyar›Uyar›Uyar›Uyar›

Altivar 58 bir komponent olarak de¤erlendirilmelidir: Avrupa direktifleriyle (makina direktifleri veAltivar 58 bir komponent olarak de¤erlendirilmelidir: Avrupa direktifleriyle (makina direktifleri veAltivar 58 bir komponent olarak de¤erlendirilmelidir: Avrupa direktifleriyle (makina direktifleri veAltivar 58 bir komponent olarak de¤erlendirilmelidir: Avrupa direktifleriyle (makina direktifleri veAltivar 58 bir komponent olarak de¤erlendirilmelidir: Avrupa direktifleriyle (makina direktifleri ve
elektromanyetik uyumluluk direktifleri) tam uyumlu kulan›m› sa¤layan ne haz›r bir cihaz ne de birelektromanyetik uyumluluk direktifleri) tam uyumlu kulan›m› sa¤layan ne haz›r bir cihaz ne de birelektromanyetik uyumluluk direktifleri) tam uyumlu kulan›m› sa¤layan ne haz›r bir cihaz ne de birelektromanyetik uyumluluk direktifleri) tam uyumlu kulan›m› sa¤layan ne haz›r bir cihaz ne de birelektromanyetik uyumluluk direktifleri) tam uyumlu kulan›m› sa¤layan ne haz›r bir cihaz ne de bir
makinad›r. Bu standartlar›n, makinada tam olarak sa¤lanmas› son kullan›c›n›n sorumlulu¤undad›r.makinad›r. Bu standartlar›n, makinada tam olarak sa¤lanmas› son kullan›c›n›n sorumlulu¤undad›r.makinad›r. Bu standartlar›n, makinada tam olarak sa¤lanmas› son kullan›c›n›n sorumlulu¤undad›r.makinad›r. Bu standartlar›n, makinada tam olarak sa¤lanmas› son kullan›c›n›n sorumlulu¤undad›r.makinad›r. Bu standartlar›n, makinada tam olarak sa¤lanmas› son kullan›c›n›n sorumlulu¤undad›r.

Kullan›m K›lavuzu - ‹çindekiler

Montaj öncesi öneriler 3

Dahili EMC filtreli, so¤utuculu h›z kontrol cihaz› seçimi 4

EMC filtresiz, so¤utuculu h›z kontrol cihaz› seçimi 6

Dahili EMC filtreli, plaka montajl› h›z kontrol cihaz› seçimi 8

Teknik özellikler 11
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Duvara sabitlenmifl veya zemin üzerinde duran panoya montaj 17

Duvara sabitlenmifl veya zemin üzerinde duran panoya montaj - Plaka montajl› h›z kontrol cihaz› 18

Makina gövdesine montaj - Plaka montajl› h›z kontrol cihaz› 19

Elektromanyetik uyumluluk - Montaj 20
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Kumanda klemensleri 24

Ba¤lant› flemalar› 25

Ba¤lant› önerileri, kullan›m 29

Kurulum 30

Çal›flma -  Bak›m -  Yedek parça 31

 
efesotomasyon.com



2

 
efesotomasyon.com



3

Montaj öncesi öneriler

Teslimat

H›z kontrol cihaz›n›n etiketinin üzerinde yaz›l› olan referans›n, siparifl formuna göre gönderilen irsaliyeyle
ayn› olmas›n› kontrol edin.

Altivar 58'i ambalaj›ndan ç›kar›n ve nakliye esnas›nda zarar görmedi¤inden emin olun.Altivar 58'i ambalaj›ndan ç›kar›n ve nakliye esnas›nda zarar görmedi¤inden emin olun.Altivar 58'i ambalaj›ndan ç›kar›n ve nakliye esnas›nda zarar görmedi¤inden emin olun.Altivar 58'i ambalaj›ndan ç›kar›n ve nakliye esnas›nda zarar görmedi¤inden emin olun.Altivar 58'i ambalaj›ndan ç›kar›n ve nakliye esnas›nda zarar görmedi¤inden emin olun.

Kald›rma ve saklama

H›z kontrol cihaz›n›n enstalasyon öncesi korunmufl oldu¤undan emin olun, üzerindeki ambalaj›yla saklay›nH›z kontrol cihaz›n›n enstalasyon öncesi korunmufl oldu¤undan emin olun, üzerindeki ambalaj›yla saklay›nH›z kontrol cihaz›n›n enstalasyon öncesi korunmufl oldu¤undan emin olun, üzerindeki ambalaj›yla saklay›nH›z kontrol cihaz›n›n enstalasyon öncesi korunmufl oldu¤undan emin olun, üzerindeki ambalaj›yla saklay›nH›z kontrol cihaz›n›n enstalasyon öncesi korunmufl oldu¤undan emin olun, üzerindeki ambalaj›yla saklay›n
veya kald›r›n.veya kald›r›n.veya kald›r›n.veya kald›r›n.veya kald›r›n.

Enstalasyan esnas›nda kald›rma

Altivar 58 ürün serisi, de¤iflik a¤›rl›kta ve boyutta olan 7 boy h›z kontrol cihaz› içerir.

Küçük boy h›z kontrol cihazlar› ambalajlar›ndan ç›kar›labilir ve vinç olmaks›z›n montaj› yap›labilir.

Büyük boy h›z kontrol cihazlar› için bir vinç kullan›lmal›d›r; bu nedenle cihazlar›n üzerindeki çengeller
kullan›lmal›d›r. Afla¤›daki önlemler dikkate al›nmal›d›r:

45°
maks.
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Dahili EMC filtreli, so¤utuculu h›z kontrol cihaz› seçimi

Besleme Motor Altivar 58
Besleme Hat Maks. hat Plakada Nominal Maks. Nominal  Referans (6) A¤›rl›k
gerilimi ak›m› Isc (k›sa belirtilen ak›m geçici yükte
(1) (2) devre ak›m›)güç ak›m da¤›lan
U1…U2 U1'de U2'de U1'de  U2'de (3) (4) güç (5)

Yüksek moment uygulamalar› (%170 Tn)

V A A kA kA kW HP A A W kg
200…240 5.6 4.7 2 2 0.37 0.5 2.3 3.1 42 ATV-58HU09M2 2.2
50/60 Hz 9.8 8.3 2 2 0.75 1 4.1 5.6 64 ATV-58HU18M2 2.2
monofaze 18.5 15.6 5 5 1.5 2 7.8 10.6 107 ATV-58HU29M2 3.8

24.8 21.1 5 5 2.2 3 11 15 145 ATV-58HU41M2 3.8
24.7 21.3 5 5 3 – 13.7 18.6 220 ATV-58HU72M2(7) 6.9
35 30 22 22 4 5 18.2 24.7 235 ATV-58HU90M2(7) 13
46 39.4 22 22 5.5 7.5 24.2 32.9 310 ATV-58HD12M2(7) 13

200…240 9.7 8.3 5 5 1.5 2 7.8 10.6 107 ATV-58HU29M2 3.8
50/60 Hz 13.4 11.4 5 5 2.2 3 11 15 145 ATV-58HU41M2 3.8
trifaze 17.2 15 5 5 3 – 13.7 18.6 170 ATV-58HU54M2 6.9

22.4 19.5 5 5 4 5 18.2 24.7 220 ATV-58HU72M2 6.9
34.7 30 22 22 5.5 7.5 24.2 32.9 235 ATV-58HU90M2 13
44.4 38.2 22 22 7.5 10 31 42.2 310 ATV-58HD12M2 13

380…500 3.4 2.6 5 5 0.75 1 2.3 3.1 55 ATV-58HU18N4 3.8
50/60 Hz 6 4.5 5 5 1.5 2 4.1 5.6 65 ATV-58HU29N4 3.8
trifaze 7.8 6 5 5 2.2 3 5.8 7.9 105 ATV-58HU41N4 3.8

10.2 7.8 5 5 3 – 7.8 10.6 145 ATV-58HU54N4 6.9
13 10.1 5 5 4 5 10.5 14.3 180 ATV-58HU72N4 6.9
17 13.2 5 5 5.5 7.5 13 17.7 220 ATV-58HU90N4 6.9
26.5 21 22 22 7.5 10 17.6 24 230 ATV-58HD12N4 13
35.4 28 22 22 11 15 24.2 32.9 340 ATV-58HD16N4 13
44.7 35.6 22 22 15 20 33 44.9 410 ATV-58HD23N4 15
43 35 22 65 18.5 25 41 55 670 ATV-58HD28N4 34
51 41 22 65 22 30 48 66 780 ATV-58HD33N4 34
68 55 22 65 30 40 66 90 940 ATV-58HD46N4 34
82 66 22 65 37 50 79 108 940 ATV-58HD54N4 57
101 82 22 65 45 60 94 127 1100 ATV-58HD64N4 57
121 98 22 65 55 75 116 157 1475 ATV-58HD79N4 57

Standart moment uygulamalar› (%120 Tn)

V A A kA kA kW HP A A W kg

380…500 51 41 22 65 22 30 44 55 750 ATV-58HD28N4 34
50/60 Hz 67 53 22 65 30 40 60 66 925 ATV-58HD33N4 34
Trifaze 82 66 22 65 37 50 72 90 1040 ATV-58HD46N4 34

99 79 22 65 45 60 85 108 1045 ATV-58HD54N4 57
121 97 22 65 55 75 105 127 1265 ATV-58HD64N4 57
160 130 22 65 75 100 138 157 1730 ATV-58HD79N4 57
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Dahili EMC filtreli, so¤utuculu h›z kontrol cihaz› seçimi

(1) Nominal besleme gerilim: min. U1, maks. U2.

(2) 4-kutuplu motor için ek flok bobini olmaks›z›n tipik de¤er, ATV-58PU72M2, U90M2 ve D12M2'nin (7) tek
fazda kullan›m› d›fl›nda.

(3) Bu güç seviyeleri, güç de¤erlerine ve sürekli çal›flmaya ba¤l› olarak 2 kHz'den 4 kHz'e kadar maksimum
anahtarlama frekans› içindir. Anahtarlama frekanslar› "Teknik Özellikler" bölümünde daha detayl› olarak
incelenmifltir.

ATV-58'i daha yüksek bir anahtarlama frekans› ile kullan›m:

• Sürekli çal›flma için, cihaz›n verece¤i gücü bir düflük de¤er olarak düflünerek seçim yap›n, örne¤in:
  0.25 kW için ATV-58PU09M2  – 0.37 kW için ATV-58PU18N4– 5.5 kW için ATV-58PD12N4.

• E¤er düflük güç de¤eri dikkate al›nmad›ysa, afla¤›daki çal›flma koflullar›n› geçmeyin:
  60 sn.'lik döngü bafl›na maksimum 36 sn kümülatif çal›flma zaman› (yük faktörü %60).

(4) 60 saniye için.

(5) Bu güç seviyeleri, sürekli çal›flma izin verilebilen maksimum anahtarlama frekans› için verilmifltir (güç
de¤erine ba¤l› olarak, 2 veya 4 kHz).

(6) ATV-58PiiiM2 ve ATV-58PiiiN4 referanslar›yla siparifl edilen h›z kontrol cihazlar› display modülü
(operatör paneli) içerir.
Ayn› referanslar›n sonuna "Z" harfi eklenerek (ATV-58PiiiiiZ) siparifl edilen h›z kontrol cihazlar›
display modülü (operatör paneli) içermez.
‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde bulunur.‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde bulunur.‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde bulunur.‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde bulunur.‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde bulunur.

(7) • Bu güçlerdeki h›z kontrol cihazlar›n› monofaze flebekelerde kullan›l›rken mutlaka önlerine bir flok bobini
kullanmak gerekmektedir (katalogda seçim tablosuna bak›n›z).
• Trifaze h›z kontrol cihazlar›n›n, monofaze flebekelerde çal›flmas› için; IPL kodlu, "Besleme faz kayb›"
hatas›, "No" olarak konfigüre edilmelidir. E¤er bu hata, fabrika ayar›nda (Yes) kal›rsa, h›z kontrol cihaz›
"PHF" hatas›nda kilitli kal›r.
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EMC filtresiz, so¤utuculu h›z kontrol cihaz› seçimi

Besleme Motor Altivar 58
Besleme Hat Maks. hat Plakada Nominal Maks. Nominal  Referans (6) A¤›rl›k
gerilimi ak›m› Isc (k›sa belirtilen ak›m geçici yükte
(1) (2) devre ak›m›)güç ak›m da¤›lan
U1…U2 U1'de U2'de U1'de  U2'de (3) (4) güç (5)

Yüksek moment uygulamalar› (%170 Tn)

V A A kA kA kW HP A A W kg

208…240 43 40 10 22 11 15 47 64 745 ATV-58HD16M2X 34
50/60 Hz
trifaze 59 54 10 22 15 20 60 82 900 ATV-58HD23M2X 34

71 64 10 22 18,5 25 75 102 895 ATV-58HD28M2X 57

84 78 10 22 22 30 88 120 1030 ATV-58HD33M2X 57

115 104 10 22 30 40 116 158 1315 ATV-58HD46M2X 57

380…500 43 35 22 65 18,5 25 41 55 660 ATV-58HD28N4X 34
50/60 Hz
trifaze 51 41 22 65 22 30 48 66 775 ATV-58HD33N4X 34

68 55 22 65 30 40 66 90 925 ATV-58HD46N4X 34

82 66 22 65 37 50 79 108 930 ATV-58HD54N4X 57

101 82 22 65 45 60 94 127 1085 ATV-58HD64N4X 57

121 98 22 65 55 75 116 157 1455 ATV-58HD79N4X 57

Standart moment uygulamalar› (%120 Tn)

V A A kA kA kW HP A A W kg

208…240 58 52 10 22 15 20 60 64 890 ATV-58HD16M2X 34
50/60 Hz
trifaze 70 63 10 22 18,5 25 75 82 980 ATV-58HD23M2X 34

82 74 10 22 22 30 88 102 975 ATV-58HD28M2X 57

114 102 10 22 30 40 116 120 1215 ATV-58HD33M2X 57

141 125 10 22 37 50 143 158 1610 ATV-58HD46M2X 57

380…500 51 41 22 65 22 30 44 55 735 ATV-58HD28N4X 34
50/60 Hz
trifaze 67 53 22 65 30 40 60 66 915 ATV-58HD33N4X 34

82 66 22 65 37 50 72 90 1020 ATV-58HD46N4X 34

99 79 22 65 45 60 85 108 1030 ATV-58HD54N4X 57

121 97 22 65 55 75 105 127 1245 ATV-58HD64N4X 57

160 130 22 65 75 100 138 157 1700 ATV-58HD79N4X 57
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EMC filtresiz, so¤utuculu h›z kontrol cihaz› seçimi

(1) Nominal besleme gerilimi: min. U1, maks. U2.

(2) Bu güç seviyeleri, h›z kontrol cihazlar› için izin verilebilen maksimum anahtarlama frekans› için (güç
de¤erlerine ba¤l› olarak 2 kHz'den 4 kHz'e kadar) ve güç kayb› olmaks›z›n sürekli çal›flma için verilmifltir.
Anahtarlama frekansl› "Teknik Özellikler" bölümünde daha detayl› olarak incelenmifltir.

ATV-58'i daha yüksek bir anahtarlama frekans› ile kurulum:

• Sürekli çal›flma için cihaz›n verece¤i gücü bir düflük de¤er olarak düflünerek seçim yap›n, örne¤in:
7.5 kW için ATV-58HD16M2X — 15 kW için ATV-58HD28N4X — 30 kW için ATV-58HD54N4X.

• E¤er düflük güç de¤eri dikkate al›nmad›ysa, afla¤›daki çal›flma koflullar›n› geçmeyin:
   60 sn.'lik döngü bafl›na maksimum 36 sn. kümülatif çal›flma zaman› (yük faktörü %60).

(3) 60 saniye için.

(4) Bu çekilen güç seviyeleri, sürekli çal›flmada izin verilebilen maksimum anahtarlama frekans› için
verilmifltir (güç de¤erine bal› olarak, 2 veya 4 kHz).

(5) ATV-58PiiiM2 ve ATV-58PiiiN4 referanslar›yla siparifl edilen h›z kontrol cihazlar› display modülü
(operatör paneli) içerir. Ayn› referanslar›n sonuna "Z" harfi eklenerek (ATV-58HDiiM2XZ ve ATV-
58HDiiN4XZ) siparifl edilen h›z kontrol cihazlar› display modülü (operatör paneli) içermez.
‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde bulunur.‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde bulunur.‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde bulunur.‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde bulunur.‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde bulunur.
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Dahili EMC filtreli, plaka montajl› h›z kontrol cihaz› seçimi

Besleme Motor Altivar 58
Besleme Hat Maks. hat Plakada Nominal Maks. Nominal  Referans (6) A¤›rl›k
gerilimi ak›m› Isc (k›sa belirtilen ak›m geçici yükte
(1) (2) devre ak›m›)güç ak›m da¤›lan
U1…U2 U1'de U2'de U1'de  U2'de (3) (4) güç (5)

Yüksek moment uygulamalar› (%170 Tn)

V A A kA kW HP A A W kg

200…240 5.6 4.7 2 0.37 0.5 2.3 3.1 25 ATV-58PU09M2 1.8
50/60 Hz
monofaze 9.8 8.3 2 0.75 1 4.1 5.6 30 ATV-58PU18M2 1.8

18.5 15.6 5 1.5 2 7.8 10.6 40 ATV-58PU29M2 2.9

24.8 21.1 5 2.2 3 11 15 50 ATV-58PU41M2 2.9

24.7 21.3 5 3 – 13.7 18.6 70 ATV-58PU72M2(7) 4.8

35 30 22 4 5 18.2 24.7 75 ATV-58PU90M2(7) 11.5

46 39.4 22 5.5 7.5 24.2 32.9 100 ATV-58PD12M2(7) 11.5

200…240 9.7 8.3 5 1.5 2 7.8 10.6 40 ATV-58PU29M2 2.9
50/60 Hz
trifaze 13.4 11.4 5 2.2 3 11 15 50 ATV-58PU41M2 2.9

17.2 15 5 3 – 13.7 18.6 60 ATV-58PU54M2 4.8

22.4 19.5 5 4 5 18.2 24.7 70 ATV-58PU72M2 4.8

34.7 30 22 5.5 7.5 24.2 32.9 75 ATV-58PU90M2 11.5

44.4 38.2 22 7.5 10 31 42.2 100 ATV-58PD12M2 11.5

380…500 3.4 2.6 5 0.75 1 2.3 3.1 35 ATV-58PU18N4 2.9
50/60 Hz
trifaze 6 4.5 5 1.5 2 4.1 5.6 40 ATV-58PU29N4 2.9

7.8 6 5 2.2 3 5.8 7.9 50 ATV-58PU41N4 2.9

10.2 7.8 5 3 – 7.8 10.6 55 ATV-58PU54N4 4.8

13 10.1 5 4 5 10.5 14.3 65 ATV-58PU72N4 4.8

17 13.2 5 5.5 7.5 13 17.7 80 ATV-58PU90N4 4.8

26.5 21 22 7.5 10 17.6 24 90 ATV-58PD12N4 11.5

35.4 28 22 11 15 24.2 32.9 110 ATV-58PD16N4 11.5

44.7 35.6 22 15 20 33 44.9 140 ATV-58PD23N4 13.5
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Dahili EMC filtreli, plaka montajl› h›z kontrol cihaz› seçimi

(1) Nominal besleme gerilim: min. U1, maks. U2.

(2) 4-kutuplu motor için ek flok bobini olmaks›z›n tipik de¤er, ATV-58PU72M2, U90M2 ve D12M2'nin (7)
tek fazda kullan›m› d›fl›nda.

(3) Bu güç seviyeleri, sürekli çal›flmada 4 kHz'lik maksimum anahtarlama frekans› içindir. Anahtarlama
frekanslar› "Teknik Özellikler" bölümünde daha detayl› olarak incelenmifltir.

ATV-58'i daha yüksek bir anahtarlama frekans› ile kullan›m:

• Sürekli çal›flma için, bir cihaz›n verece¤i gücü bir düflük de¤er olarak düflünerek seçim yap›n:
  0.25 kW için ATV-58PU09M2 –  0.37 kW için ATV-58PU18N4 – 5.5 kW için ATV-58PD12N4.

• E¤er düflük güç de¤eri dikkate al›nmad›ysa afla¤›daki çal›flma koflullar›n› geçmeyin:
   60 sn.'lik döngü bafl›na maksimum 36 sn. kümülatif çal›flma zaman› (yük faktörü %60).

(4) 60 saniye için.

(5) Burada gösterilen güç seviyeleri, dahili kay›p miktar› oran›n› gösterir. Di¤er kay›plar ilave so¤utucu veya
makina gövdesi arac›l›¤›yla harici olarak da¤›l›r.
Bu güç seviyeleri sürekli çal›flmada izin verilebilen maksimum anahtarlama frekans› için verilmifltir (4
kHz).

(6) ATV-58PiiiM2 ve ATV-58PiiiN4 referanslar›yla siparifl edilen h›z kontrol cihazlar› display modülü
(operatör paneli) içerir. Ayn› referanslar›n sonuna "Z" harfi eklenerek  (ATV-58PiiiiiZ) siparifl edilen
h›z kontrol cihazlar› display modülü (operatör paneli) içermez. ‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde ‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde ‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde ‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde ‹lave Z harfi, sadece ambalaj üzerinde
bulunur.bulunur.bulunur.bulunur.bulunur.

(7) Bu güçlerdeki h›z kontrol cihazlar› tek-fazl› flebekelerde kullan›l›rken mutlaka bir flok bobini kullanmak
gerekmektedir (katalogdaki seçim tablosuna bak›n›z).
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Elde edilebilir moment

Moment karakteristikleri:Moment karakteristikleri:Moment karakteristikleri:Moment karakteristikleri:Moment karakteristikleri:

• Yüksek moment uygulamalar›: • Standart moment uygulamalar›:

11111  Kendili¤inden so¤utmal› motor: sürekli faydal› moment

22222  Cebri-so¤utmal› motor: sürekli faydal› moment

33333  Maks. 60 saniye için geçici yüksek moment

44444  Sabit güç ile afl›r› h›zda moment

Elde edilebilir afl›r› moment:

• Yüksek moment uygulamalar›:
2 saniye için %200 nominal motor momenti ve 60 saniye için %170 nominal motor momenti.

• Standart moment uygulamalar›:
2 saniye için %140 nominal motor momenti ve 60 saniye için %120 nominal motor momenti.

Sürekli çal›flma

Kendili¤inden so¤utmal› motorlar için so¤utma, motor h›z›yla iliflkilidir. Bu nedenle bir düflük gücü seçmek,
nominal h›z›n yar›s›ndan daha düflük h›zlarda gerçeklefltirilir.

Afl›r› h›zda çal›flma

Art›k, gerilim, frekans ile de¤iflemeyece¤inden, momentte bir düflüm söz konusudur. Motorun afl›r› h›zlarda
çal›flabildi¤ini imalatç› ile kontrol edin.

Not:Not:Not:Not:Not: Nominal ve maksimum frekanslar, 40-500 Hz aras›; display modülü (operatör paneli), programlama
terminali veya PC yaz›l›m› kullanarak ayarlanabilir.
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Teknik özellikler

Çevre

Koruma s›n›f› IP 21 ve IP 41 üst k›sm›nda (EN 50178'e uygun)

Titreflime dayan›kl›l›k IEC 68-2-6'ya uygun:
• 1.5 mm tepe de¤erii 2Hz'den 13 Hz'e
• 1 gn 13'den 200 Hz'e.

fioka dayan›kl›l›k IEC 68-2-27'e uygun:
• 15 g, 11 ms)

Maksimum çevre kirlili¤i ATV-58HD16M2X'den D46M2X'e, ATV-58HD28N4'den D79N4'e  ve
ATV-58HD28N4X'den D79N4X'e h›z kontrol cihazlar›:
• UL508C'e uygun olarak 3. derece
Di¤er h›z kontrol cihazlar›:
• IEC 664-1'e ve EN 50718'e uygun olarak 2. derece

Maksimum ba¤›l nem IEC 68-2-3'e uygun, damlayan su ve yo¤unlaflma olmadan, %93.

Ünite civar›ndaki Depolama: - 25  C - + 65  C
çevre s›cakl›¤›

Çal›flma:

ATV-58P h›z kontrol cihazlar›, bütün güç de¤erleri
• - 10  C ...+ 40 C

ATV-58HU09M2'den  U72M2'e ve ATV-58HU18N4'den U90N4'e
h›z kontrol cihazlar›:
• - 10  C... + 50  C güç kayb› olmaks›z›n
• + 60  C'ye kadar, 50 C üzerindeki her C bafl›na % 2.2 ak›m
kayb›

ATV58HU90M2'den D12M2'ye ve ATV-58HD12N4'den D23N4'e
h›z kontrol cihazlar›:
• - 10  C'den + 40  C, güç kayb› olmaks›z›n
• + 50  C'ye kadar,40 C üzerindeki her C bafl›na %2.2 ak›m
kayb›

ATV-58HD16M2X'den D46M2X'e, ATV-58HD28N4'den D79N4'e ve
ATV-58HD28N4X'den D79N4X'e:
• - 10  C'den + 40  C, güç kayb› olmaks›z›n
• + 60  C'ye kadar fan kiti ile, 40 C üzerindeki her C bafl›na %2.2
ak›m kayb›

Maksimum çal›flma yüksekli¤i Güç kayb› olmaks›z›n 1000 m (bu de¤erin üzerindeki her 100 m
için ak›m› %1 düflürün

Çal›flma konumu Dikey

 
efesotomasyon.com



12

Teknik özellikler

Elektriksel özellikler

Güç kayna¤› Gerilim H›z kontrol cihazlar› ATV-58iiiiM2:
• 200 V - %10'dan 240 V + %10'a monofaze ve trifaze

H›z kontrol cihazlar› ATV-58HDiiM2X:
• 208 V - %10'dan 240 V + %10'a trifaze

H›z kontrol cihazlar› ATV-58iiiiN4 ve ATV-58iiiiN4X :
• 380 V - %10'dan 500 V + %10'a trifaze

Frekans 50/60 Hz  5 %

Ç›k›fl gerilimi Maksimum gerilim, hat besleme gerilimine eflittir

Elektriksel izolasyon Güç ve kontrol aras›nda elektriksel izolasyon (girifller, ç›k›fllar,
güç beslemesi)

Ç›k›fl frekans aral›¤› 0.1 - 500 Hz

Anahtarlama frekans› Konfigüre edilebilir:
• güç kayb› olmaks›z›n:
ATV-58iU09M2'den D23M2X'e, ATV-58iU18N4'den D46N4'e ve
ATV-58HD28N4X'den D46N4X'e h›z kontrol cihazlar› için 0.5-1-2-4 kHz
ATV-58HD28M2X'den D46M2X'e, ATV-58HD54N4'den D79N4'e ve
ATV-58HD54N4'den D79N4X'e h›z kontrol cihazlar› için 0.5-1-2 kHz
• Aral›kl› çal›flma döngülerinde güç kayb› olmaks›z›n veya sürekli
çal›flma halinde bir güç de¤eri düflürerek:
ATV-58iU09M2'den D12M2'ye ve ATV-58iU18N4'den D23N4'e h›z
kontrol cihazlar› için 8-12-16 kHz
ATV-58HD16M2X'den D23M2X'e, ATV-58HD28N4'den D46N4'e ve
ATV-58HD28N4X'den D46N4X'e h›z kontrol cihazlar› için 8-12 kHz
ATV-58HD28M2X'den D46M2X'e, ATV-58HD54N4'den D79N4'e ve
ATV-58HD54N4X'den D79N4X'e h›z kontrol cihazlar› için 4-8 kHz

H›z band› 1 - 100

Frenleme momenti Fren direnci olmaks›z›n motor nominal momentinin %30'u (tipik
de¤er). Opsiyonel olarak eklenen fren direnci ile %150'ye kadar

Geçici afl›r› moment 2 saniye için nominal motor momentinin ( %10 tipik de¤erlere
kadar) %200'ü (veya standart moment için %140).
60 saniye için nominal motor momentinin ( %10 tipik de¤erlere
kadar) %170'i (veya standart moment için %120)

H›z kontrol cihaz›n›n koruma K›sa devre korumas›:
ve güvenlik özellikleri . ç›k›fl fazlar› aras›nda

. ç›k›fl fazlar› ve toprak aras›nda

. ç›k›fl fazlar› ve toprak aras›nda
- Afl›r› ›s›nmaya ve afl›r› ak›mlara karfl› termik koruma
- Düflük gerilimli ve yüksek gerilimli kaynak
- Besleme faz güvenlk devresi kayb› (3-fazl› h›z kontrol

cihazlar›nda tek-faz çal›flmay› engeller

Motor koruma - H›z› dikkate alarak I2t'yi sürekli hesaplayarak, h›z kontrol
cihaz›nda entegre termik koruma
H›z kontrol cihaz›n›n enerjisi kesildi¤inde motor termik
durumunun haf›zaya al›nmas›

Motorun so¤utma tipine ba¤l› olarak fonksiyon modifiye edilebilir
(display modülü (operatör paneli) veya programlama terminali
veya PC yaz›l›m› kullanarak)
- Motor faz kesilmesine karfl› koruma
- Opsiyon kart› ile PTC problar› arac›l›¤›yla koruma
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Boyutlar - Montaj önerileri
Boyutlar

ATV-58HATV-58HATV-58HATV-58HATV-58Hiiiii

ATV-58HATV-58HATV-58HATV-58HATV-58H a b c G H Ø
U09M2, U18M2U09M2, U18M2U09M2, U18M2U09M2, U18M2U09M2, U18M2 113 206 167 96 190 5
U29M2, U41M2, U18N4, U29N4, U41N4U29M2, U41M2, U18N4, U29N4, U41N4U29M2, U41M2, U18N4, U29N4, U41N4U29M2, U41M2, U18N4, U29N4, U41N4U29M2, U41M2, U18N4, U29N4, U41N4 150 230 184 133 210 5
U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4 175 286 184 155 270 5.5
U90M2, D12M2, D12N4, D16N4U90M2, D12M2, D12N4, D16N4U90M2, D12M2, D12N4, D16N4U90M2, D12M2, D12N4, D16N4U90M2, D12M2, D12N4, D16N4 230 325 210 200 310 5.5
D23N4D23N4D23N4D23N4D23N4 230 415 210 200 400 5.5
D16M2X, D23M2X, D28N4, D33N4, D46N4D16M2X, D23M2X, D28N4, D33N4, D46N4D16M2X, D23M2X, D28N4, D33N4, D46N4D16M2X, D23M2X, D28N4, D33N4, D46N4D16M2X, D23M2X, D28N4, D33N4, D46N4 240 550 283 205 530 7
D28N4X, D33N4X, D46N4XD28N4X, D33N4X, D46N4XD28N4X, D33N4X, D46N4XD28N4X, D33N4X, D46N4XD28N4X, D33N4X, D46N4X 240 550 283 205 530 7
D28M2X, D33M2X, D46M2X, D54N4, D64N4, D79N4D28M2X, D33M2X, D46M2X, D54N4, D64N4, D79N4D28M2X, D33M2X, D46M2X, D54N4, D64N4, D79N4D28M2X, D33M2X, D46M2X, D54N4, D64N4, D79N4D28M2X, D33M2X, D46M2X, D54N4, D64N4, D79N4 350 650 304 300 619 9
D54N4X, D64N4X, D79N4XD54N4X, D64N4X, D79N4XD54N4X, D64N4X, D79N4XD54N4X, D64N4X, D79N4XD54N4X, D64N4X, D79N4X 350 650 304 300 619 9

Fan ak›fl h›z›
ATV-58HU09M2, U18M2, U18N4ATV-58HU09M2, U18M2, U18N4ATV-58HU09M2, U18M2, U18N4ATV-58HU09M2, U18M2, U18N4ATV-58HU09M2, U18M2, U18N4 so¤utmas›z
ATV-58HU29M2, U54M2, U29N4, U41N4, U54N4ATV-58HU29M2, U54M2, U29N4, U41N4, U54N4ATV-58HU29M2, U54M2, U29N4, U41N4, U54N4ATV-58HU29M2, U54M2, U29N4, U41N4, U54N4ATV-58HU29M2, U54M2, U29N4, U41N4, U54N4 36 m3/saat
ATV-58HU41M2ATV-58HU41M2ATV-58HU41M2ATV-58HU41M2ATV-58HU41M2 47 m3/saat
ATV-58HU72M2, U90M2, D12M2ATV-58HU72M2, U90M2, D12M2ATV-58HU72M2, U90M2, D12M2ATV-58HU72M2, U90M2, D12M2ATV-58HU72M2, U90M2, D12M2 72 m3/saat
ATV-58HU72N4, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4ATV-58HU72N4, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4ATV-58HU72N4, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4ATV-58HU72N4, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4ATV-58HU72N4, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4 72 m3/saat
ATV-58HATV-58HATV-58HATV-58HATV-58HD16M2X, D23M2X, D28N4, D33N4, D46N4, D28N4X, D33N4X, D46N4XD16M2X, D23M2X, D28N4, D33N4, D46N4, D28N4X, D33N4X, D46N4XD16M2X, D23M2X, D28N4, D33N4, D46N4, D28N4X, D33N4X, D46N4XD16M2X, D23M2X, D28N4, D33N4, D46N4, D28N4X, D33N4X, D46N4XD16M2X, D23M2X, D28N4, D33N4, D46N4, D28N4X, D33N4X, D46N4X 292 m3/saat
ATV-58HATV-58HATV-58HATV-58HATV-58HD28M2X, D33M2X, D46M2X, D54N4, D64N4, D79N4, D54N4X, D64N4X, D79N4XD28M2X, D33M2X, D46M2X, D54N4, D64N4, D79N4, D54N4X, D64N4X, D79N4XD28M2X, D33M2X, D46M2X, D54N4, D64N4, D79N4, D54N4X, D64N4X, D79N4XD28M2X, D33M2X, D46M2X, D54N4, D64N4, D79N4, D54N4X, D64N4X, D79N4XD28M2X, D33M2X, D46M2X, D54N4, D64N4, D79N4, D54N4X, D64N4X, D79N4X 492 m3/saat

ATV-58PATV-58PATV-58PATV-58PATV-58Piiiii

ATV-58PATV-58PATV-58PATV-58PATV-58P a b c G H Ø
U09M2, U18M2U09M2, U18M2U09M2, U18M2U09M2, U18M2U09M2, U18M2 113 206 132 96 190 5
U29M2, U41M2, U18N4, U29N4, U41N4U29M2, U41M2, U18N4, U29N4, U41N4U29M2, U41M2, U18N4, U29N4, U41N4U29M2, U41M2, U18N4, U29N4, U41N4U29M2, U41M2, U18N4, U29N4, U41N4 150 230 145 133 210 5
U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4U54M2, U72M2, U54N4, U72N4, U90N4 175 286 151 155 270 5,5
U90M2, D12M2, D12N4, D16N4U90M2, D12M2, D12N4, D16N4U90M2, D12M2, D12N4, D16N4U90M2, D12M2, D12N4, D16N4U90M2, D12M2, D12N4, D16N4 230 325 159 200 310 5,5
D23N4D23N4D23N4D23N4D23N4 230 415 159 200 400 5,5
Fan ak›fl h›z›: Sadece ATV-58PU41M2 referansl› h›z kontrol cihazlar›, 11 m3 / saat ak›fl h›z›na sahip dahili
bir fana sahiptir.

Montaj önerileri
Üniteyi +/-10  dikey olarak yerlefltirin.
Is›tma cihazlar›n›n yan›na yerlefltirmeyin.
So¤utma nedeniyle havan›n afla¤›dan sirküle edilebilece¤i kadar yeterli bofl yer b›rakt›¤›n›zdan emin olun.
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Montaj ve s›cakl›k koflullar›

ATV-58ATV-58ATV-58ATV-58ATV-58iiiiiU09M2 - D12M2 ve U18N4 - D23N4U09M2 - D12M2 ve U18N4 - D23N4U09M2 - D12M2 ve U18N4 - D23N4U09M2 - D12M2 ve U18N4 - D23N4U09M2 - D12M2 ve U18N4 - D23N4

Ünite önünde bofl alan: 10 mm minimum.

ATV-58HU09M2 - U72M2 ve ATV-58HU18N4 - U90N4 :ATV-58HU09M2 - U72M2 ve ATV-58HU18N4 - U90N4 :ATV-58HU09M2 - U72M2 ve ATV-58HU18N4 - U90N4 :ATV-58HU09M2 - U72M2 ve ATV-58HU18N4 - U90N4 :ATV-58HU09M2 - U72M2 ve ATV-58HU18N4 - U90N4 :

• - 10 C'den 40 C'ye: d  50 mm: özel hiçbir önleme gerek yok.

d = 0: bir sonraki sayfada gösterildi¤i flekilde h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki
koruyucu kapa¤› kald›r›n (bu durumda koruma derecesi IP20 olur).

• 40 C'den 50 C'ye: d  50 mm: bir sonraki sayfada gösterildi¤i flekilde h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki
koruyucu kapa¤› kald›r›n (bu durumda koruma derecesi IP20 olur).

d = 0: VW3-A5882i kontrol havaland›rma kiti ekleyin (ATV-58 katalo¤una bak›n›z).

• 50 C'den 60 C'ye: d  50 mm: kontrol havaland›rma kiti ekleyin VW3-A5882i (ATV-58 katalo¤una
bak›n›z). 50 C üzerindeki, ak›m› her C bafl›na %2.2 düflürün.

ATV-58HU90M2 - D12M2 ve ATV-58HD12N4 - D23N4 :ATV-58HU90M2 - D12M2 ve ATV-58HD12N4 - D23N4 :ATV-58HU90M2 - D12M2 ve ATV-58HD12N4 - D23N4 :ATV-58HU90M2 - D12M2 ve ATV-58HD12N4 - D23N4 :ATV-58HU90M2 - D12M2 ve ATV-58HD12N4 - D23N4 :

• - 10 C'den 40 C'ye: d  50 mm: özel hiçbir önleme gerek yok.

d = 0: bir sonraki sayfada gösterildi¤i flekilde h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki
koruyucu kapa¤› kald›r›n (bu durumda koruma derecesi IP20 olur).

• 40 C'den  50 C'ye : d  50 mm: bir sonraki sayfada gösterildi¤i flekilde h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki
koruyucu kapa¤›  kald›r›n (bu durumda koruma derecesi IP20 olur).
40 C üzerinde, ak›m› her C bafl›na %2.2 düflürün.

d = 0: VW3-A5882i kontrol havaland›rma kiti ekleyin (ATV-58 katalo¤una bak›n›z)
40 C üzerinde, ak›m› her C bafl›na %2.2 düflürün.

ATV-58PATV-58PATV-58PATV-58PATV-58Piiiiiiiiiiiiiiiiiiii : : : : :

• Panoya montaj için

- Harici çevre s›cakl›¤› (VW3-A5880i en so¤uk yüzey) : - 10 C... + 40 C.
- Pano içinde s›cakl›k: ATV-58Hiiii için her düflük güç seçiminde ve montaj için
ayn› limitler ve koflullar.

• Makina gövdesine montaj için :

- Çevre s›cakl›¤›: -10 C - + 40 C.

 d  d

 50

 50

 
efesotomasyon.com



15

Montaj ve s›cakl›k koflullar›

ATV-58HD16M2X, D46M2X, D28N4 - D79N4 ve D28N4X - D79N4XATV-58HD16M2X, D46M2X, D28N4 - D79N4 ve D28N4X - D79N4XATV-58HD16M2X, D46M2X, D28N4 - D79N4 ve D28N4X - D79N4XATV-58HD16M2X, D46M2X, D28N4 - D79N4 ve D28N4X - D79N4XATV-58HD16M2X, D46M2X, D28N4 - D79N4 ve D28N4X - D79N4X

Ünite önünde bofl alan: 50 mm minimum.

• - 10 C'den 40 C'ye : özel hiçbir önleme gerek yok.

• 40 C'den 60 C'ye  : VW3A588iii kontrol havaland›rma kiti ekleyin (ATV-58 katalo¤una bak›n›z).
40 C üzerinde, çal›flma ak›m›n› her C bafl›na %2.2 düflürün.

 50  50

 100

 100
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IP 41 koruyucu kapa¤›n kald›r›lmas›

ATV-58iU09M2 - U72M2 ve U18N4 - U90N4

ATV-58iU90M2, D12M2 ve D12N4 - D23N4

ATV-58HD16M2X - D46M2X, D28N4 - D79N4 ve D28N4X - D79N4X
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Duvara sabitlenmifl veya zemin üzerinde duran panoya montaj

Bir önceki sayfadaki montaj önerilerine dikkat edin.

H›z kontrol cihaz›nda düzgün bir hava dolafl›m›n› sa¤lamak için:

- Havaland›rma ›zgaralar›n› yerlefltirin
- Havaland›rman›n yeterli oldu¤undan emin olun: e¤er

de¤ilse, filtreli harici so¤utma sistemi monte edin
- Özel IP 54 filtreler kullan›n

Toz ve nem korumal› metal pano (IP 54 koruma dereceli)

H›z kontrol cihazlar›, özel koflullar›nda, toz ve nem korumal› panolara monte edilmelidir: toz, korozif gazlar,
yo¤unlaflma ve su damlamas› riski ile yüksek nemlilik, s›v› dökülmesi v.b.

H›z kontrol cihaz› içindeki ›s›nmay› önlemek için, pano içindeki havay› sirküle edecek bir fan ekleyin; referans
VW3-A5882• (ATV-58 katalo¤una bak›n).

Bu, h›z kontrol cihaz›n›n, maksimum iç s›cakl›¤›n›n 60  C'ye ulaflt›¤› bir panoda kullan›lmas›na olanak sa¤lar.

Pano boyutlar›n›n hesab›Pano boyutlar›n›n hesab›Pano boyutlar›n›n hesab›Pano boyutlar›n›n hesab›Pano boyutlar›n›n hesab›

Maksimum termal (›s›l) direnç Rth ( C/W) :

= C cinsinden, pano içindeki maksimum s›cakl›k
Rth =

 - e
e = C cinsinden, maksimum harici s›cakl›k

P P = W cinsinden, panoda çekilen maksimum güç

H›z kontrol cihaz› taraf›ndan çekilen güç: "H›z kontrol cihaz› seçimi" bölümüne bak›n›z.
Di¤er ekipman komponentleri taraf›ndan çekilen gücü ekleyin.

Panonun faydal› ›s› da¤›l›m yüzeyi S (m2) :
(e¤er duvara montajl› ise; kenarlar + üst + ön panel)

S =
K

K = panonun m2'si bafl›na termal (›s›l direnci)
Rth

Metal pano için : K = 0.12 dahili fan ile
K = 0.15 fans›z

Uyar›: Uyar›: Uyar›: Uyar›: Uyar›: ‹letkenlik seviyesi düflük oldu¤u için izolasyonlu kutular› kullanmay›n.

H›z kontrol cihaz›n› taban plakas› üzerinde kullanmak, panoda da¤›t›lan gücü azalt›r, bu da IP54 koruma
derecesinin daha kolay elde edilmesini sa¤lar.
208-240 V'da 11 kW'tan ve 380-500 V'ta 18.5 kW'kadar, IP54 kitleri havaland›rma ile gücü d›flar›ya atmak
için kullan›labilir (ATV58 katalo¤una bak›n›z).
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Duvara sabitlenmifl veya zemin üzerinde duran panoya montaj
- Plaka montajl› h›z kontrol cihaz›

• Toza ve neme karfl› korumal› bir montaj için  VW3-A5880i kitini kullan›n ve ekipmanla verilen montaj
talimatlar›na dikkat edin (ATV-58 katalo¤una bak›n›z).
Kutuyu oluflturacak metal plakan›n her iki taraf›nda iki termal lineri ba¤lamay› unutmay›n. Linerlerden biri h›z
kontrol cihaz› ile verilir, di¤er ise VW3-A5880i kiti ile.

• H›z kontrol cihaz›n›n montaj› için kullan›lan metal plaka veya pano afla¤›daki karakteristiklere sahip
olmal›d›r:
- 1.5 - 3 mm kal›nl›k
- metal plaka: paslanmaz çelik veya boyal› çelik, yeteri kadar düzgün
- f›r›nlaflm›fl epoksi boya, maksimum 70 m kal›nl›k, ince veya orta doku

• "Kurulum"  bölümünde görüldü¤ü gibi h›z kontrol cihaz›n›n termal durumunu, montaj›n do¤rulu¤undan emin
olmak için, kontrol edin.
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Makina gövdesine montaj-Plaka montajl› h›z kontrol cihaz›

Afla¤›daki güç de¤erlerine sahip plaka montajl› h›z kontrol cihazlar›, afla¤›daki koflullar sa¤land›¤› sürece
dökme demir veya alüminyum makina gövdelerinin içine veya üstüne monte edilebilir:
- Maksimum çevre s›cakl›¤›: 40 C
- 100 m maksimum düzgünlük ve 3.2 m maksimum pürüzlük sa¤lamak için yüzeyin ifllenen gövdeye
uymas›.
- H›z kontrol cihaz›, minimum  "e""e""e""e""e" kal›nl›¤› olan ve aç›k havaya bakan minimum kare so¤utma yüzeyi "S""S""S""S""S"  olan
bir deste¤in (gövdenin) ortas›na yerlefltirilmelidir.

H›z kontrol cihaz› Minimum yüzey SSSSS Minimum kal›nl›k eeeee
referans› m2 mm2

  Dökme demir Alüminyum

ATV-58PU09M2 0.25 20 10
ATV-58PU18M2

ATV-58PU29M2
ATV-58PU41M2
ATV-58PU18N4 1 20
ATV-58PU29N4
ATV-58PU41N4

"Kurulum" bölümünde görüldü¤ü gibi h›z kontrol cihaz›n›n termal durumunu, montaj›n do¤rulu¤undan emin
olmak için, kontrol edin.

Çapaklar› önlemek için, delikleri yavaflça e¤eleyin.

H›z kontrol cihaz› a b G H Ø
referans› mm mm mm mm mm

ATV-58PU09M2 120 220 96 190 M4
ATV-58PU18M2

ATV-58PU29M2
ATV-58PU41M2
ATV-58PU18N4 160 240 133 210 M5
ATV-58PU29N4
ATV-58PU41N4

e S

a

G

bH
‹fllenen minimum
yüzey

4 difl çekilmifl
delik Ø

H›z kontrol cihaz›yla
verilen termal liner

4 tane vida (cihazla
tedarik
edilmemektedir)
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Elektromanyetik uyumluluk - Montaj

H›z kontrol cihaz› ile temin edilen EMC montaj plakas›H›z kontrol cihaz› ile temin edilen EMC montaj plakas›H›z kontrol cihaz› ile temin edilen EMC montaj plakas›H›z kontrol cihaz› ile temin edilen EMC montaj plakas›H›z kontrol cihaz› ile temin edilen EMC montaj plakas›
Beraberinde verilen vidalar› kullanarak ATV58 ›s› tutucusundaki deliklere, EMC eflpotansiyel montaj
plakas›n›, afla¤›daki flekilde gösterildi¤i gibi sabitleyin.

b Ø

ATV58iU09M2, U18M2, 63 4

ATV58iU29M2, U41M2, 64.5 4
U18N4, U29N4, U41N4

ATV58iU54M2, U72M2, 64.5 4
U54N4, U72N4, U90N4

ATV58iU90M2, D12M2, 76 4
D12N4, D18N4,

ATV58i D23N4 76 4

b Ø

ATV58HD16M2X, D23M2X, 80 5
D28N4, D33N4, D46N4
D28N4X, D33N4X, D46N4X

ATV58HD28M2X, D33M2X, D46M2X, 110 5
D54N4, D64N4, D79N4
D54N4X, D64N4X, D79N4X

EMC k›skaçlar›n› sabitlemek için
delikler Ø

b

b

Görünüfl A

3 vida

Görünüfl A

2 vida

EMC k›skaçlar›n› sabitlemek için
delikler Ø
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Elektromanyetik uyumluluk - Ba¤lant›

Genel kurallarGenel kurallarGenel kurallarGenel kurallarGenel kurallar

• H›z kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar›n›n topraklar›"yüksek frekans" efl-potansiyelli olmal›d›r.

• Motor kablolar›nda, fren direnci (e¤er varsa) ve kontrol-kumanda kablolar›n›n her iki ucunda, ekran› 360 'de
topraklanm›fl ekranl› kablo kullan›n›z. Hiçbir flekilde kesinti gerçekleflmemesi kofluluyla ekran uzunlu¤unun
bir k›sm›nda metal borular kullan›labilir.

• Güç besleme (flebeke beslemesi) kablolar›yla, motor kablolar› aras›nda maksimum bir boflluk oldu¤undan
emin olun.

Ba¤lant› flemas›Ba¤lant› flemas›Ba¤lant› flemas›Ba¤lant› flemas›Ba¤lant› flemas›

1 -1 -1 -1 -1 - fiekilde gösterildi¤i gibi monte edilen, h›z kontrol cihaz› ile sa¤lanan, metal plaka topraklamas›
2 -2 -2 -2 -2 - Altivar 58
3 -3 -3 -3 -3 - Ekrans›z besleme kayna¤› telleri veya kablosu
4 -4 -4 -4 -4 - Hata rölesi kontak ç›k›fl› için ekrans›z kablo
5 -5 -5 -5 -5 - 6,7 ve 8 numaral› kablolar›n ekran›n›n, topraklama ve sabitlemesini mümkün oldu¤unca h›z kontrol

cihaz›na yak›n yap›n:
- kablo ekran›n› soyunuz
- ekran›n soyulmufl k›s›mlar›n› metal plaka 1'e sabitlemek için do¤ru boyutlardaki k›skaçlar› kullan›n›z.
‹yi bir temas (kontak) sa¤lamak için ekran, metal plakaya s›k› bir flekilde sabitlenmelidir
- k›skaç tipi: paslanmaz çelik

6 -6 -6 -6 -6 - Motor ba¤lant›s› için, her iki uçta, ekran› topra¤a ba¤lanm›fl ekranl› kablo
Ekranlama kesikli olmamal›d›r ve ara terminaller EMC ekranl› metal kutu içinde olmal›d›r

7 -7 -7 -7 -7 - Kontrol/kumanda sistemi ba¤lant›s› için ekranl› kablo
Birçok iletken kullan›lmas› gereken uygulamalar için küçük kesitler (0.5 mm2) kullan›n›z.
Ekranl› kablonun ekran k›sm› her iki ucundan topra¤a ba¤l› olmal›d›r. Ekranlama kesikli olmamal›d›r ve
ara terminaller EMC ekranl› metal kutu içinde olmal›d›r.

8 -8 -8 -8 -8 - Fren direnci (e¤er ba¤l›ysa) ba¤lant›s› için ekranl› kablo. Ekranl› kablonun ekran k›sm› her iki ucundan
topra¤a ba¤l› olmal›d›r. Ekranlama kesikli olmamal›d›r ve ara terminaller EMC ekranl› metal kutu içinde
olmal›d›r.

Not:Not:Not:Not:Not:
• E¤er ilave bir girifl filtresi kullan›l›rsa, filtre h›z kontrol cihaz›n›n alt›na (ATV-58H) veya bir kenar›na (ATV58P)
monte edilmelidir ve ekrans›z bir kablo arac›l›¤›yla besleme kayna¤›na direkt ba¤lanmal›d›r. H›z kontrol
cihaz› üzerindeki ba¤lant› 3ba¤lant› 3ba¤lant› 3ba¤lant› 3ba¤lant› 3 filtre ç›k›fl kablosu arac›l›¤› iledir.
• H›z kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar› aras›ndaki HF efl potansiyelli topraklaman›n yap›lmas›, her bir
cihaz›n ilgili terminallerindeki PE (yeflil-sar›) iletken koruma ba¤lant›s›n›n yap›lmas› ihtiyac›n› ortadan
kald›rmaz, bu ba¤lant›lar tek tek yap›lmal›d›r.

4

2

8 6

7

5

1

3
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Klemenslere eriflim - Güç klemensleri

Klemenslere eriflim

Klemenslerin eriflim için, h›z kontrol cihaz›n›n enerjisini kesin, sonra kilidi ve mentefleli kapa¤› aç›n.

Klemenslerin yeri: Klemenslerin yeri: Klemenslerin yeri: Klemenslerin yeri: Klemenslerin yeri: Altivar'›n alt k›sm›ndad›r.

1 - Kontrol
2 - Güç
3 - EN50178 standartlar›na (toprak kaçak

ak›m›) uygun, 10 mm2 kesitli, korumal› bir
iletken ba¤lant›s› için klemens.

Güç klemensleri

Klemens özellikleriKlemens özellikleriKlemens özellikleriKlemens özellikleriKlemens özellikleri

                      Maksimum ba¤lant› S›kma
Altivar ATV-58i Klemensler kapasitesi momenti

AWG mm2 Nm

U09M2, U18M2 bütün AWG 14 1.5 0.5
klemensler

U29M2, U41M2, U18N4 bütün
U29N4, U41N4 klemensler AWG 8 6 0,75

U54M2, U72M2, U54N4 bütün
U72N4, U90N4 klemensler AWG 8 6 0,75

U90M2, D12M2, D12N4 bütün
D16N4, D23N4 klemensler AWG 6 10 2

                      Maksimum ba¤lant› S›kma
Altivar ATV-58H Klemensler kapasitesi momenti

AWG mm2 Nm

D28N4, D28N4X, PA AWG 6 10 2PB

di¤er
klemensler AWG 4 16 3

D16M2X, D23M2X, PA AWG 4 16 3D33N4, D46N4 PB
D33N4X, D46N4X di¤er

klemensler AWG 2 35 4

D28M2X, D33M2X, D46M2X, PA AWG 2 35 4D54N4, D64N4, D79N4 PB
D54N4X, D64N4X, D79N4X di¤er

klemensler AWG 2/0 70 10

1

2

3
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Güç klemensleri

Klemens düzeniKlemens düzeniKlemens düzeniKlemens düzeniKlemens düzeni

ATV-58iU09M2 ve U18M2

ATV-58iU29M2 - D12M2
ve ATV-58iU18N4 - D23N4

ATV-58HD16M2X - D46M2X,
ATV-58HD28N4 - D79N4
ve ATV-58HD28N4X - D79N4X

Klemenslerin fonksiyonlar›Klemenslerin fonksiyonlar›Klemenslerin fonksiyonlar›Klemenslerin fonksiyonlar›Klemenslerin fonksiyonlar›

Klemensler Fonksiyon Altivar ATV-58i için

s Altivar topraklama klemensi Bütün güçler

L1
L2

Güç kayna¤›
Bütün güçler

L3 U09M2 ve U18M2
d›fl›nda bütün güçler

+ U09M2 ve U18M2
- DC bara ç›k›fllar› D16M2X - D46M2X

D28N4 - D79N4
D28N4X - D79N4X

PA Fren direnci için U09M2 ve U18M2
PB ç›k›fllar d›fl›nda bütün güçler

U
V Motor ba¤lant› uçlar› Bütün güçler
W

s Altivar topraklama klemensi Bütün güçler

DC baraya eriflim: DC baraya eriflim: DC baraya eriflim: DC baraya eriflim: DC baraya eriflim: Harici bir DC kayna¤›n ba¤lanmas›

ATV58iU09M2 ve U18M2 için, harici bir DC kaynak, h›z kontrol cihaz›n›n + ve - uçlar›na direkt olarak ba¤l›d›r.

ATV58iU29M2'den D12M2'ye ve ATViU18N4'den D23N4'e h›z kontrol cihazlar› için, + beslemeyi PA
terminaline ba¤lay›n ve - beslemeyi güç klemensinin yan›nda bulunan J16 tag konnektöre ba¤lay›n.

ATV58HD16M2X'den D46M2X'e, ATV58HD28N4'den D79N4'e ve ATV58HD28N4X'den D79N4X'e h›z
kontrol cihazlar› için, harici bir DC kaynak, h›z kontrol cihaz›n›n + ve - uçlar›na ba¤l›d›r, ama filtre
kapasitörlerini önceden yüklemek için, rezistörlü harici bir cihaza ihtiyaç duyulur.

PA PBL1 L2 L3s U V W s

L1 L2s + -

+ -

U V W s

PA PBL1 L2 L3s U V W s
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Kumanda klemensleri

Klemens karakteristikleriKlemens karakteristikleriKlemens karakteristikleriKlemens karakteristikleriKlemens karakteristikleri

- Ekran için ba¤lant› klemensi: metal konnektör veya k›skaç için
- Yerinden ç›kar›labilir 2 klemens, biri kontak rölesi için di¤eri düflük I/O seviyesi için
- Maksimum ba¤lant› kapasitesi: 1.5 mm2 - AWG 14
- Maksimum s›kma momenti: 0.4 Nm.

Klemens düzeniKlemens düzeniKlemens düzeniKlemens düzeniKlemens düzeni

Klemenslerin fonksiyonlar›Klemenslerin fonksiyonlar›Klemenslerin fonksiyonlar›Klemenslerin fonksiyonlar›Klemenslerin fonksiyonlar›

Klemens Fonksiyon Elektriksel karakteristikler

R1A R1 hata rölesinin (R1C) ortak Min. anahtarlama kapasitesi
R1B noktas›nda K/A konta¤› - 24 Va  için 10 mA
R1C Endüktif yükte maksimum anahtarlama kapasitesi

(cos  0.4 ve L/R 7 ms):
R2A R2 programlanabilir rölesinin 250 Vc  ve 30 Va için 1.5 A
R2C N/A konta¤›

AO1 Kablo ekran› için Analog girifl X - Y mA,
ba¤lant› X ve Y programlanabilir

Fabrika ayar›  4 - 20 mA / empedans 500 

COM Lojik ve analog girifl için
ortak uç

AI1 Gerilim için Analog girifl 0 + 10 V
analog girifl Empedans 30 k

+10 1'den 10 k 'a ayar edilmifl +10 V (- 0, + %10) 10 mA maks.
potansiyometre için güç beslemesi k›sa devre ve afl›r› yüklere karfl› korumal›

AI2 Ak›m için Analog girifl X - Y mA,
analog girifl X ve Y programlanabilir

Fabrika ayar› 4 - 20 mA / empedans100 

LI1 Lojik girifller Programlanabilir lojik girifller
LI2 Empedans 3.5 k
LI3 Güç beslemesi + 24 V (maks. 30 V)
LI4 E¤er < 5 V ise; 0 durumu,e¤er  > 11 V ise 1 durumu

+ 24 Girifller için güç beslemesi + 24 V k›sa devrelere ve afl›r› yüklere karfl› korumal›
min. 18 V, maks. 30 V
Maks. ak›fl h›z› 200 mA

R
1A

R
1B

R
1C

R
2A

R
2C

A
01

C
O

M

A
I 1

+ 
10

A
I 2

LI
 1

LI
 2

LI
 3

LI
 4

+ 
24

Kontrol kart›
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Ba¤lant› flemalar›

Monofaze güç kayna¤›Monofaze güç kayna¤›Monofaze güç kayna¤›Monofaze güç kayna¤›Monofaze güç kayna¤›

(1) E¤er ba¤l›ysa flok bobini
(2) H›z kontrol cihaz›n›n durumunun uzaktan sinyalizasyonu için hata rölesi
(3) Dahili + 24V. Harici bir +24V kaynak kullan›l›rsa, harici kaynak üzerindeki

0V'u COM terminaline ba¤lay›n›z, h›z kontrol cihaz› üzerindeki +24V'u
kullanmay›n›z ve LI girifllerinin ortak ucunu harici kayna¤›n +24V'una
ba¤lay›n›z.

(4) R2 rölesi tekrar atanabilir.
(5) E¤er, sadece U09M2 ve U18M2 de¤erleri için bir fren direnci kullan›rsa,

A2 frenleme modülü VW3 A58701.

Not:Not:Not:Not:Not: H›z kontrol cihaz› civar›ndaki veya ayn› devreye ba¤l›, röleler kontaktörler, solenoid valfler, fluoresan
ayd›nlatma gibi, bütün endüktif devrelere, giriflim bast›r›c›lar ba¤lay›n›z.

Monofaze kaynakta çal›flacak olan bu trifaze h›z kontrol cihazlar› için IPL kodlu, "Besleme faz kayb›"
hatas› "No" olarak konfigüre edilmelidir. E¤er bu hata fabrika ayar›nda (Yes) b›rak›l›rsa, h›z kontrol cihaz›,
"PHF" hatas›nda kilidi kal›r.

Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler: katalo¤a bak›n›z.
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Ba¤lant› flemalar›

Trifaze güç kayna¤›Trifaze güç kayna¤›Trifaze güç kayna¤›Trifaze güç kayna¤›Trifaze güç kayna¤›

(1) E¤er ba¤l›ysa flok bobini (ATV-58iU29M2 - D12M2 ve U18N4 -
D23N4).

(2) H›z kontrol cihaz›n›n durumunun uzaktan sinyalizasyonu için hata
rölesi kontaklar›.

(3) Dahili + 24V. Harici bir +24V kaynak kullan›l›rsa, harici kaynak
üzerindeki 0V'u COM terminaline ba¤lay›n›z, h›z kontrol cihaz›
üzerindeki +24'u kullanmay›n›z ve L1 girifllerinin ortak ucunu harici
kayna¤›n +24V'una ba¤lay›n›z.

(4) R2 rölesi tekrar atanabilir.

Not:Not:Not:Not:Not: H›z kontrol cihaz› civar›ndaki veya ayn› devreye ba¤l›, röleler, kontaktörler, solenoid valfler, fluoresan
ayd›nlatma gibi, bütün endüktif devrelere, giriflim bast›r›c›lar ba¤lay›n›z.

U V W P
A

P
B

L1
U

1

W
1

V
1

M
 3 c

L2 L3

R
1A

R
1C

R
1B LI
1

LI
2

LI
3

LI
4

+2
4

(3)(2)

R
2A

R
2C

(4)

(1)

– Q1

1
2

3
4

5
6

A1

– KM1

Hat
kontaktörü
olmadan

veya
Hat

kontaktörü
ile

1
2

3
4

5
6

– KM1
A2A1– S1– S2

13R1CR1A 14
– KM1

– T1– Q21 2 – Q31 2

3 4 – Q25 6

A1

+1
0

A
I1

C
O

M

A
O

1

A
I2

X - Y mA

X - Y mA

Referans potansiyometre

E¤er ba¤l›ysa fren
direnci

Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler: katalo¤a bak›n›z.

 Motor
frekans›
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Ba¤lant› flemalar›

ATV-58ATV-58ATV-58ATV-58ATV-58iU09M2'den D12M2'ye ve U18N4'den D23N4'e h›z kontrol cihazlar› için yük taraf› kontaktörlüU09M2'den D12M2'ye ve U18N4'den D23N4'e h›z kontrol cihazlar› için yük taraf› kontaktörlüU09M2'den D12M2'ye ve U18N4'den D23N4'e h›z kontrol cihazlar› için yük taraf› kontaktörlüU09M2'den D12M2'ye ve U18N4'den D23N4'e h›z kontrol cihazlar› için yük taraf› kontaktörlüU09M2'den D12M2'ye ve U18N4'den D23N4'e h›z kontrol cihazlar› için yük taraf› kontaktörlü
ba¤lant› flemas›ba¤lant› flemas›ba¤lant› flemas›ba¤lant› flemas›ba¤lant› flemas›

Gölgeli (gri) k›s›m çeflitli flema tiplerine eklenmelidir (monofaze, trifaze v.b.).

R2 rölesi ile "yük taraf› kontaktör kontrolü" fonksiyonunu veya LO  (a 24 V) lojik ç›k›fl›yla bir I/O ek kart
kullan›n›z.
Programlama k›lavuzuna bak›n›z.

Not:Not:Not:Not:Not: H›z kontrol cihaz› civar›ndaki veya ayn› devreye ba¤l›, röleler, kontaktörler, solenoid valfler, fluoresan
ayd›nlatma gibi, bütün endüktif devrelere, giriflim bast›r›c›lar ba¤lay›n›z.

Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler: katalo¤a bak›n›z.
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Ba¤lant› flemalar›

ATV58HD16M2X'den D46M2X'e, D28N4'den D79N4'e ve D28N4X'den D79N4X'e h›z kontrol cihazlar›ATV58HD16M2X'den D46M2X'e, D28N4'den D79N4'e ve D28N4X'den D79N4X'e h›z kontrol cihazlar›ATV58HD16M2X'den D46M2X'e, D28N4'den D79N4'e ve D28N4X'den D79N4X'e h›z kontrol cihazlar›ATV58HD16M2X'den D46M2X'e, D28N4'den D79N4'e ve D28N4X'den D79N4X'e h›z kontrol cihazlar›ATV58HD16M2X'den D46M2X'e, D28N4'den D79N4'e ve D28N4X'den D79N4X'e h›z kontrol cihazlar›
için yük taraf› kontaktörlü ba¤lant› flemas›için yük taraf› kontaktörlü ba¤lant› flemas›için yük taraf› kontaktörlü ba¤lant› flemas›için yük taraf› kontaktörlü ba¤lant› flemas›için yük taraf› kontaktörlü ba¤lant› flemas›

Gölgeli (gri) k›s›m 3-fazl› güç besleme flemas›na eklenmelidir.

R2 rölesi ile "yük taraf› kontaktör kontrolü" fonksiyonunu kullan›n›z veya bir I/O ek kart kullanmayla bobini
anahtarlayarak, LO (a 24 V) lojik ç›k›fl› kullan›n›z.
Programlama k›lavuzuna bak›n›z.

Not:Not:Not:Not:Not: H›z kontrol cihaz› civar›ndaki veya ayn› devreye ba¤l›, röleler, kontaktörler, solenoid valfler, fluoresan
ayd›nlatma gibi, bütün endüktif devrelere, giriflim bast›r›c›lar ba¤lay›n›z.

Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler:Altivar ile birlikte kullan›labilecek komponentler: katalo¤a bak›n›z.

Lojik girifllerin beslemesi için 24 V harici kaynakLojik girifllerin beslemesi için 24 V harici kaynakLojik girifllerin beslemesi için 24 V harici kaynakLojik girifllerin beslemesi için 24 V harici kaynakLojik girifllerin beslemesi için 24 V harici kaynak
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Ba¤lant› önerileri, kullan›m

Ba¤lant› önerileri, kullan›m

GüçGüçGüçGüçGüç

Standartlarda önerilen kablo kesit alanlar›n› kontrol ediniz.

Yüksek kaçak ak›mlar›na iliflkin regülasyonlara uygun olmak için h›z kontrol cihaz› topraklanmal›d›r (3.5 mA
üzerinde). Kaçak ak›mlar taraf›ndan oluflturulabilen DC elemanlardan dolay›, besleme taraf› koruma için
kaçak ak›m koruma cihaz› kullanmay›n›z. E¤er enstalasyon ayn› hat üzerinde birkaç h›z kontrol cihaz›
içeriyorsa, her h›z kontrol cihaz› ayr› ayr› topraklanmal›d›r. E¤er zorunluysa, bir flok bobini ba¤lay›n›z
(katalo¤a bak›n›z).

Güç kablolar›n›, düflük-seviye sinyalli enstalasyonlardaki devrelerden ayr› tutunuz (dedektörler, PLC'ler,
ölçüm cihazlar›, video, televizyon).

KontrolKontrolKontrolKontrolKontrol

Kontrol devrelerini ve güç kablolar›n› ayr› tutunuz. Kontrol ve h›z referans devreleri için, ekran› her iki uca
ba¤layarak 25-50 mm aras›nda bir aral›¤a sahip, ekranl›, bükülmüfl kablo kullan›lmas›n› öneriyoruz.

Kullan›m için öneriler

Güç kontrol modunda bir hat kontaktörühat kontaktörühat kontaktörühat kontaktörühat kontaktörü kullan›m›:

- KM1 kontaktörünü s›k s›k kullanmaktan kaç›n›n›zKM1 kontaktörünü s›k s›k kullanmaktan kaç›n›n›zKM1 kontaktörünü s›k s›k kullanmaktan kaç›n›n›zKM1 kontaktörünü s›k s›k kullanmaktan kaç›n›n›zKM1 kontaktörünü s›k s›k kullanmaktan kaç›n›n›z (aksi takdirde, filtre kapasitörlerinin vaktinden
önce eskimesi sözkonusu olur) ve h›z kontrol cihaz›na LI1 ve LI4 girifllerini kullan›n›z.ve h›z kontrol cihaz›na LI1 ve LI4 girifllerini kullan›n›z.ve h›z kontrol cihaz›na LI1 ve LI4 girifllerini kullan›n›z.ve h›z kontrol cihaz›na LI1 ve LI4 girifllerini kullan›n›z.ve h›z kontrol cihaz›na LI1 ve LI4 girifllerini kullan›n›z.

- E¤er döngüler 60s'den daha uzunsa, bu ölçümler kesinlikle zorunludur.E¤er döngüler 60s'den daha uzunsa, bu ölçümler kesinlikle zorunludur.E¤er döngüler 60s'den daha uzunsa, bu ölçümler kesinlikle zorunludur.E¤er döngüler 60s'den daha uzunsa, bu ölçümler kesinlikle zorunludur.E¤er döngüler 60s'den daha uzunsa, bu ölçümler kesinlikle zorunludur.

E¤er güvenlik standartlar› motorun izolasyonunu zorunlu k›l›yorsa, h›z kontrol cihaz› ç›k›fl›na bir kontaktör
ba¤lay›n›z ve "yük taraf› kontaktör kontrolü" fonksiyonunu kullan›n›z (programlama k›lavuzuna bak›n›z).

Hata rölesi, kilitsiz hale geçirme

H›z kontrol cihaz› enerjilendi¤i zaman ve hatal› de¤il ise, hata rölesi enerjilenir. Ortak noktada bir K/A konta¤›
vard›r.

H›z kontrol cihaz› bir hatadan sonra afla¤›daki flekilde kilitsiz hale geçer:

- hem display hem de gösterge lambalar› sönene kadar h›z kontrol cihaz›n›n enerjisini kesiniz, sonra tekrar
enerjilendiriniz.

- lojik girifl arac›l›¤›yla otomatik veya uzaktan programlama k›lavuzuna bak›n›z.

Programlanabilir I/O, fonksiyonlar:

Programlama k›lavuzuna bak›n›z.
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Kurulum

Birçok genel çal›flma koflullar› için Altivar önceden fabrika ayar›na sahiptir.

     ☞ Altivar'› enerjilendirmeden önce: Altivar'› enerjilendirmeden önce: Altivar'› enerjilendirmeden önce: Altivar'› enerjilendirmeden önce: Altivar'› enerjilendirmeden önce:

kontrol kart› üzerindeki 50/60 Hz seçici anahtara
➁ eriflim için Altivar'›n üzerindeki kilidi ve kapa¤›
➀aç›n›z.
E¤er bir opsiyon kart› var ise seçici anahtara
bunun üzerinden eriflilebilir.
Motorunuza hangisi uyuyorsa seçici anahtar›
50 Hz'e veya 60 Hz'e pozisyonland›r›n›z.

Önceden set edilmifl çal›flma noktalar›:Önceden set edilmifl çal›flma noktalar›:Önceden set edilmifl çal›flma noktalar›:Önceden set edilmifl çal›flma noktalar›:Önceden set edilmifl çal›flma noktalar›:

50 Hz pozisyonu (fabrika ayar›):
- ATV-58iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM2 ve M2X için 230 V 50 Hz
- ATV-58iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN4 ve N4X için 400 V 50 Hz

60 Hz pozisyonu:
- ATV-58iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM2 ve M2X için 230 V 60 Hz
- ATV-58iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN4 ve N4X için 460 V 60 Hz

Kurulumda yard›mc› olacak çeflitli araçlar vard›r:
- display modülü ref: VW3 A58101 (siparifl edilen referansa ba¤l› olarak h›z kontrol cihaz›

bu display modülü ile veya modülsüz olarak sa¤lanabilir).
- PC yaz›l›m› ve arabirimi ref: VW3 A58104 ayr›ca siparifl edilmelidir.

Altivar'›n kurulumu ve bak›m› üzerine bilgiler için her bir araçla birlikte verilen dökümantasyona bak›n›z.

E¤er Altivar'›n›zda bir I/O geniflleme kart› veya haberleflme kart› varsa, kartla verilen dökümantasyona
bak›n›z.

IT nötr nokta ba¤lant›s› için uyar›c›: IT nötr nokta ba¤lant›s› için uyar›c›: IT nötr nokta ba¤lant›s› için uyar›c›: IT nötr nokta ba¤lant›s› için uyar›c›: IT nötr nokta ba¤lant›s› için uyar›c›: ‹zole edilmifl veya yüksek-empedansl› sistem (IT) ile 480 %10'dan daha
büyük bir gerilim ile 3-fazl› bir network üzerinde çal›flma durumunda,  ATV-58HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiX. d›fl›nda; toprak
ba¤lant›l›, dahili EMC filtre kapasitörlerinin ba¤lant›s› kesilmelidir. Bu ifllemi gerçeklefltirmede, tek kalifiye
personel olan Schneider Electric Ürün Destek Sorumlusu'na baflvurunuz.

H›z kontrol cihaz›n›n termik durumunu kontrol etmek

Özellikle makina gövdesine montaj durumunda, h›z kontrol cihazlar›n›n  ATV-58Piiiii taban plakas›
üzerine montaj›  kontrol edilmelidir.
Afla¤›daki flekilde çal›fl›n: - Uygulama için h›z kontrol cihaz›n› maksimum çal›flma ve s›cakl›k koflullar›nda

çal›flt›r›n.
- Display modülünü (operatör paneli), programlama terminalini veya PC yaz›l›m›n›
kullanarak, afla¤›daki parametreler sabit hale gelene kadar gözleyin:
DriveThermal.DriveThermal.DriveThermal.DriveThermal.DriveThermal.     tHdtHdtHdtHdtHd (menü 1- GÖZLEMEK)

%100'ü aflmamal›d›r.
E¤er bu de¤eri geçerse; montaj›, kullan›m koflullar›n› ve h›z kontrol cihaz› boyutlar›n› kontrol ediniz.

2

1

50 Hz 60 Hz
veya
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Çal›flma - Bak›m - Yedek parça

Çal›flma

Altivar'›n ön panel sinyalizasyonuAltivar'›n ön panel sinyalizasyonuAltivar'›n ön panel sinyalizasyonuAltivar'›n ön panel sinyalizasyonuAltivar'›n ön panel sinyalizasyonu

Yeflil LED POWERPOWERPOWERPOWERPOWER    zzzzz on (yan›yor): Altivar enerjili

K›rm›z› LED FAULT FAULT FAULT FAULT FAULT • on (yan›yor) : Altivar hatal›
• yan›p sönme: Operatör panelindeki "STOP" tuflunun

kullan›m›ndan veya konfigürasyondaki bir de¤ifliklikten
sonra Altivar kilitlenir. "Forward" (ileri), "Reverse" (geri)
ve "shutdown via injection" (enjeksiyon ile kapama)
komutlar› reset olana kadar motor enerjilendirilmemelidir.

Display modülü (operatör paneli) ekran›nda display moduDisplay modülü (operatör paneli) ekran›nda display moduDisplay modülü (operatör paneli) ekran›nda display moduDisplay modülü (operatör paneli) ekran›nda display moduDisplay modülü (operatör paneli) ekran›nda display modu

Önceden set edilmifl frekans set noktas›n› veya hatalar› gösterir.

Display modu, display modülü arac›l›¤›yla modifiye edilebilir: programlama k›lavuzuna bak›n›z.

Bak›m

Ekipman üzerinde çal›flmadan önce, güç kayna¤›n› kesin, yeflil LED'in söndü¤ünden emin olun vegüç kayna¤›n› kesin, yeflil LED'in söndü¤ünden emin olun vegüç kayna¤›n› kesin, yeflil LED'in söndü¤ünden emin olun vegüç kayna¤›n› kesin, yeflil LED'in söndü¤ünden emin olun vegüç kayna¤›n› kesin, yeflil LED'in söndü¤ünden emin olun ve
kapasitörlerin deflarj olmas› için bekleyin  kapasitörlerin deflarj olmas› için bekleyin  kapasitörlerin deflarj olmas› için bekleyin  kapasitörlerin deflarj olmas› için bekleyin  kapasitörlerin deflarj olmas› için bekleyin  (yaklafl›k 3 dakika).

Besleme kayna¤› gerilimine ba¤l› olarak, + ve - terminallerindeki veya PA ve PB terminallerindekiBesleme kayna¤› gerilimine ba¤l› olarak, + ve - terminallerindeki veya PA ve PB terminallerindekiBesleme kayna¤› gerilimine ba¤l› olarak, + ve - terminallerindeki veya PA ve PB terminallerindekiBesleme kayna¤› gerilimine ba¤l› olarak, + ve - terminallerindeki veya PA ve PB terminallerindekiBesleme kayna¤› gerilimine ba¤l› olarak, + ve - terminallerindeki veya PA ve PB terminallerindeki
DC gerilim 850 V'a ulaflabilir.DC gerilim 850 V'a ulaflabilir.DC gerilim 850 V'a ulaflabilir.DC gerilim 850 V'a ulaflabilir.DC gerilim 850 V'a ulaflabilir.

Kurulum aflamas›nda veya çal›flmada problemler artarsa, ilk önce çevre, montaj ve ba¤lant›lar ile ilgili
önerilerin sa¤land›¤›ndan emin olunuz.

Bak›mBak›mBak›mBak›mBak›m

Altivar 58 engelleyici bir bak›m gerektirmez. Bununla beraber; düzenli olarak afla¤›dakileri gerçeklefltirmenizi
öneriyoruz:

- Ba¤lant›lar›n sa¤laml›¤›n› ve durumunu kontrol ediniz.

- Havaland›rman›n etkili oldu¤undan ve ünite civar›ndaki s›cakl›¤›n kabul edilebilir seviyede kald›¤›ndan
emin olunuz (fanlar›n ortalama servis ömrü: çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak 3-5 sene).

- E¤er mecburi ise, h›z kontrol cihaz›n› tozdan uzak tutunuz.

Bak›m esnas›nda destekBak›m esnas›nda destekBak›m esnas›nda destekBak›m esnas›nda destekBak›m esnas›nda destek

E¤er güç kesilmezse: gözlenen ilk hata haf›zaya al›n›r ve display modülü (operatör paneli) ekran›nda
görüntülenir, h›z kontrol cihaz› kilitlenir, k›rm›z› LED yanar ve R1 hata rölesi aktive olur.
Programlama k›lavuzuna bak›n›z.

Yedek parçalar ve onar›mlar

Altivar 58 h›z kontrol cihazlar›n›n yedek parçalar› ve onar›m› için, Schneider Electric Sat›fl Sonras› Hizmetler
Departman›'na baflvurunuz.
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Uyar›
Bu döküman, Altivar 58 h›z kontrol cihaz›n›n

- VW3A58101 operatör paneli ile
- uygulamada gerekliyse VW3A58201 veya VW3A58202
I/O geniflleme kart›yla kullan›m› için haz›rlanm›flt›r.

E¤er h›z kontrol cihaz› di¤er opsiyonlar ile donat›lm›flsa;
baz› modlar, menüler ve çal›flma flekilleri yeniden
düzenlenebilir. Bu tür opsiyonlar için lütfen ilgili dökümanlara
bak›n›z.

Sat›fla sunuldu¤undan bu yana, Altivar 58 birçok ek
fonksiyon kazand›. Bu döküman, daha önceki cihazlarla
kullan›labilir, maa burada aç›klanan parametreler, o h›z
kontrol cihaz›nda olmayabilir.

Montaj, ba¤lant›, kurma ve bak›m talimatlar› için, lütfen
Altivar 58 ve I/O genifllem kart› kullan›m k›lavuzuna bak›n›z.
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Haberleflme ve uygulama enüsü / Çal›flma esnas›nda yard›m / Bak›m _______________________ 79
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GGGGiiiirrrriiiiflflflfl

VW3A58101 operatör paneli (display modülü) ATV58••••M2 ve ATV58••••N4 h›z kontrol cihazlar› ile birlikte
verilmektedir.

OOOOppppeeeerrrraaaattttöööörrrr    ppppaaaannnneeeelllliiiinnnniiiinnnn    ((((ddddiiiissssppppllllaaaayyyy    mmmmooooddddüüüüllllüüüü))))    hhhh››››zzzz    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    cccciiiihhhhaaaazzzz››››nnnnaaaa    ttttaaaakkkk››››llllmmmmaaaassss››››::::

Operatör panelini, ATV58••••••Z h›z kontrol cihaz›na takmadan önce, cihaz›n koruyucu kapa¤› ç›kart›lmal›d›r.

Operatör paneli, cihaz enerjisizken tak›l›p, sökülmelidir. Operatör paneli vas›tas›yla, h›z kontrol cihaz›n›n
kontrolü sa¤land›¤›nda, e¤er operatör paneli yerinden ç›kart›l›rsa, h›z kontrol cihaz› SLF hata moduna
kilitlenir.

OOOOppppeeeerrrraaaattttöööörrrr    ppppaaaannnneeeelllliiiinnnniiiinnnn    uuuuzzzzaaaa¤¤¤¤aaaa    ttttaaaaflflflfl››››nnnnmmmmaaaassss››››::::
Bir adet konnektörlü kablo, pano üstü montaj için parçalar ve ba¤lant› (kurulum) k›lavuzu içeren VW3A58103
referansl› kiti kullan›n›z.

AAAAllllttttiiiivvvvaaaarrrr’’’’››››nnnn    öööönnnn    ppppaaaannnneeeellll    ssssiiiinnnnyyyyaaaalllliiiizzzzaaaassssyyyyoooonnnnuuuu

Di¤er LED’ler, opsiyonel haberleflme kart› tak›ld›¤›nda aktiflerdir.

Yeflil LED POWER sürekli yanma : Altivar enerjili

K›rm›z› LED FAULT • sürekli yanma : Altivar hatal›
• yan›p sönme: Operatör panelindeki (display modül) 

"STOP" tufluna bir kez bas›ld›¤›nda veya 
konfigürasyondaki bir de¤ifliklikten sonra Altivar 
kilitlenir. "Forward (ileri), reverse" (geri) ve "injection 
stop" (enjeksiyon durma) komutlar›na göre önceli¤i 
olan reset komutundan sonra motor tekrar 
enerjilendirilebilir.
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GGGGiiiirrrriiiiflflflfl

☞    AAAAllllttttiiiivvvvaaaarrrr’’’’››››    eeeennnneeeerrrrjjjjiiiilllleeeennnnddddiiiirrrrmmmmeeeeddddeeeennnn    vvvveeee    ooooppppeeeerrrraaaattttöööörrrr    ppppaaaannnneeeelllliiiinnnniiii    ((((ddddiiiissssppppllllaaaayyyy    mmmmooooddddüüüüllllüüüünnnnüüüü))))    kkkkuuuullllllllaaaannnnmmmmaaaaddddaaaannnn    
öööönnnncccceeee::::

OOOOppppeeeerrrraaaattttöööörrrr    ppppaaaannnneeeelllliiiinnnniiiinnnn    kkkkuuuullllllllaaaannnn››››mmmm››››::::
- Sürücü de¤erlerinin, elektriksel de¤erlerin, çal›flma ve hata parametrelerinin gösterilmesinde 
- Altivar ayarlar›n›n ve konfigürasyonun de¤ifltirilmesinde
- Tufl tak›m› arac›l›¤›yla, lokal kontrol modunda çal›flmada
- Display modülünde, geçici olmayan bir haf›zada, konfigürasyonunu saklanmas› ve yedeklenmesinde

☞    FFFFaaaabbbbrrrriiiikkkkaaaa    aaaayyyyaaaarrrrllllaaaarrrr››››nnnnaaaa    ggggeeeerrrriiii    ddddöööönnnnüüüüflflflfl::::
- Cihaz›n enerjisini kesin
- Kontrol kart› üzerindeki  50/60 Hz anahtara eriflim için Altivar’›n kapa¤›n› ve kilidini aç›n.
- Kontrol kart› üzerindeki 50/60 Hz anahtar›n  pozisyonunu de¤ifltirin
- Cihaz› enerjilendirin
- Cihaz›n enerjisini kesin
- Kontrol kart› üzerindeki 50/60 Hz anahtar  ilk konumuna getirin (nominal motor frekans›)

Cihaz› enerjilendirin, fabrika konfigürasyonuna dönecektir.

Kontrol kart› üzerindeki nolu 50/60 Hz seçici butona
eriflim için Altivar üzerindeki kilidi ve kapa¤› aç›n›z. E¤er bir
opsiyon kart› varsa, seçici butona onun üzerinden eriflilebilir.
Kulland›¤›n›z motora göre seçici butonu 50 veya 60 Hz’e
ayarlay›n›z.

ÖÖÖÖnnnncccceeeeddddeeeennnn    sssseeeetttt    eeeeddddiiiillllmmmmiiiiflflflfl    ççççaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    nnnnooookkkkttttaaaassss››››::::

 

50 Hz pozisyonu (fabrika ayar›):
- ATV58••••M2 için 230 V 50 Hz 
- ATV58••••N4 için 400 V 50 Hz 

60 Hz pozisyonu :
- ATV58••••M2 için 230 V 60 Hz
- ATV58••••N4 için 460 V 60 Hz

1

veya

50 Hz     60 Hz

1

1
1

1

 
efesotomasyon.com



 

36

  

GGGGiiiirrrriiiiflflflfl

  

OOOOppppeeeerrrraaaattttöööörrrr    ppppaaaannnneeeelllliiii    aaaarrrraaaacccc››››llll››››¤¤¤¤››››yyyyllllaaaa    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    sssseeeeççççiiiillllddddiiiiyyyysssseeee::::

ÖÖÖÖnnnn    ppppaaaannnneeeellll TTTTuuuuflflflflllllaaaarrrr››››nnnn    kkkkuuuullllllllaaaannnn››››mmmm››››    vvvveeee    ((((ddddiiiissssppppllllaaaayyyy))))    eeeekkkkrrrraaaannnnddddaaaakkkkiiii    kkkkaaaarrrraaaakkkktttteeeerrrrlllleeeerrrriiiinnnn    ttttaaaannnn››››mmmm››››

 

Â Ú

 

Yan›p sönme: 
seçilmifl dönüfl yönünü gösterir
Sabit: 
motor dönüfl yönünü gösterir

LOC Display modülü vas›tas›yla kontrolü gösterir
PROG Kurulum ve programlama modunda gözükür

Yan›p sönme:
Bir de¤erin de¤ifltirildi¤ini ama haf›zaya al›nmad›¤›n› gösterir 

4-karakterli display:
numerik de¤erleri ve kodlar› gösterir
16 karakterli sat›r: 
düz metin halindeki mesajlar› gösterir

Bir de¤erin set edilmesinde ve menüler veya parametreler aras›nda seçimi sa¤lar.

Bir önceki menüye dönüfl veya o an geçerli olan ayar› iptal edip gerçek de¤ere dönüfl sa¤lar.

Menü seçimi, bir seçimin veya ayar›n saklanmas› ve onaylanmas›n› sa¤lar.

Dönüfl yönünü de¤ifltirme.

Motorun çal›flmas›n› bafllatmak için komut.

Motoru durdurma veya hatay› resetleme komutu. Anahtarlar›n "STOP" (durdurma)
fonksiyonu program arac›l›¤›yla engellenebilir (kontrol menüsü).

  

AAAArrrrkkkkaaaa    ggggöööörrrrüüüünnnnüüüüflflflfl

 

Konnektör:
- display modülünün h›z kontrol cihaz›na direkt ba¤lant›s› için
- uzaktan çal›flma için, display modülü, VW3A58103 kitinde 

bulunan bir kablo arac›l›¤›yla cihaza ba¤lanabilir.
Eriflim kilitleme butonu:

-  pozisyonu: Ayarlara ve konfigürasyona eriflilemez.

-  pozisyonu: Ayarlara eriflilebilir.

-  pozisyonu: Ayarlara ve konfigürasyona eriflilebilir.

LOC PROG

ESC

ENT

RUNFWD
REV

STOP
RESET

ESC

ENT

FWD
REV

RUN

STOP

RESET
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PPPPrrrraaaattttiiiikkkk    öööönnnneeeerrrriiiilllleeeerrrr    ////    MMMMiiiinnnniiiimmmmuuuummmm    kkkkuuuurrrruuuulllluuuummmm

  

PPPPrrrraaaattttiiiikkkk    öööönnnneeeerrrriiiilllleeeerrrr::::

 

Programlamaya bafllamadan önce, ilk olarak konfigürasyon ve ayarlar kay›t tablolar›n› doldurun (bu döküman›n
sonunda gösterilmifltir).

Dahili s›ra seçimlerinin ve ba¤lant›lar›n›n kullan›m› ile Altivar 58’in programlanmas› daha kolay yap›l›r. bu
kullan›m kolayl›¤›n› maksimize etmek için menülere, afla¤›daki s›ray› kullanarak eriflmenizi öneriyoruz. 

  

HHHHeeeerrrr
aaaadddd››››mmmm    bbbbüüüüttttüüüünnnn    dddduuuurrrruuuummmmllllaaaarrrr    iiiiççççiiiinnnn    ggggeeeerrrreeeekkkklllliiii    ddddeeee¤¤¤¤iiiillllddddiiiirrrr....

 

LANGUAGE (dil)
MACRO-CONFIG (makro-konfigürasyon)
IDENTIFICATION (tan›mlama)
CONTROL (kontrol) (sadece 3-telli kontrol için)
I/O
CONTROL (kontrol)
DRIVE (sürücü)
FAULT (hata)
COMMUNICATION veya APPLICATION e¤er haberleflme veya uygulama kart› kullan›ld›ysa
ADJUST (ayar)

UYARI: Kullan›c›, kullan›lan ba¤lant› ile programlanan fonksiyonlar›n uyumlulu¤undan emin
olmal›d›r. Bu kontrol, fabrika ayarlar› de¤iflince, ba¤lant›n›n da de¤iflebilece¤i ATV-58E kutulu h›z
kontrol cihaz›nda özellikle önemlidir.

  

MMMMiiiinnnniiiimmmmuuuummmm    kkkkuuuurrrruuuulllluuuummmm::::

 

Bu yöntem afla¤›daki durumlar için kullan›labilir:
- h›z kontrol cihaz› fabrika ayarlar›n›n uygun oldu¤u basit uygulamalarda
- tam kurma yapmadan önce, motoru deneysel olarak çal›flt›rman›n gerekli oldu¤u yükleme safhalar›nda

YYYYöööönnnntttteeeemmmm::::

 

1 H›z kontrol cihaz›yla birlikte verilen kullan›m k›lavuzundaki önerileri izleyin; en önemlisi 

  

55550000////66660000    HHHHzzzz    sssseeeeççççiiiicccciiii    
bbbbuuuuttttoooonnnnuuuunnnn

 

 motorun nominal frekans›na göre ayarlanmas›d›r.

2 Fabrika ayarl› 

  

mmmmaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnuuuunnnn    

 

uygun oldu¤unu gözleyin, aksi takdirde 

  

««««MMMMAAAACCCCRRRROOOO----CCCCOOOONNNNFFFFIIIIGGGG»»»»

 

 (makro 
konfigürasyon) menüsünde ayarlar› de¤ifltirin.

3 "Standart moment" uygulamalar›nda 200/240 V’da 7.5 kW’dan ve 380/500 V’da 15 kW’dan daha yüksek güç 
de¤erlerine sahip h›z kontrol cihazlar› için, gücü 

  

««««IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAATTTTIIIIOOOONNNN»»»»

 

 (tan›mlama) menüsünden ayarlay›n›z.

4 Gerekli koruma seviyesini sa¤lamak için, 

  

bbbbaaaa¤¤¤¤llllaaaannnntttt››››    flflflfleeeemmmmaaaassss››››nnnn››››nnnn    mmmmaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnn

 

 ile uyumlu oldu¤unu 
kontrol ediniz.

5

  

MMMMoooottttoooorrrr    ppppllllaaaakkkkaaaassss››››    üüüüzzzzeeeerrrriiiinnnneeee    vvvveeeerrrriiiilllleeeennnn    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrrlllleeeerrrriiiinnnn    """"DDDDRRRRIIIIVVVVEEEE""""

 

 (sürücü) menüsündeki fabrika parametreleriyle uyumlu 
oldu¤unu kontrol edin, aksi takdirde ba¤lant› flemas›n› modifiye edin.

6

  

««««DDDDRRRRIIIIVVVVEEEE»»»»

 

 (sürücü) menüsündeki 

  

aaaauuuuttttoooo    ttttuuuunnnniiiinnnngggg

 

 (oto-ayar) yap›n.

7 E¤er gerekliyse, 

  

««««AAAADDDDJJJJUUUUSSSSTTTT»»»»

 

 (ayar) menüsündeki parametreleri ayarlay›n (rampalar, termik ak›m v.b.)
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PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmllllaaaammmmaaaaddddaaaannnn    öööönnnncccceeee    mmmmeeeennnnüüüülllleeeerrrriiii    aaaakkkkttttiiiiffff    hhhhaaaalllleeee    ggggeeeettttiiiirrrrmmmmeeee

EEEErrrriiiiflflflfliiiimmmm    sssseeeevvvviiiiyyyyeeeessssiiii    ////    ççççaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    mmmmoooodddduuuu

 

Seçici anahtar›n pozisyonu, makinan›z›n çal›flma safhas›na göre, menülere, 3 eriflim seviyesi sunar. Menülere
eriflim, bir eriflim kodu kullanarak da kilitlenebilir ("Files" (dosyalar) menüsüne bak›n›z).

  

DDDDiiiissssppppllllaaaayyyy        DDDDuuuurrrruuuummmmuuuu::::

 

 çal›flma safhalar› s›ras›nda kullan›l›r

- LANGUAGE (dil) menüsü : Diyalog dili seçimi
- MACRO-CONFIG (makro-konfigürasyon) menüsü: Makro-konfigürasyonun gösterimi
- IDENTIFICATION (tan›mlama) menüsü: H›z kontrol cihaz›n›n gücünün ve geriliminin gösterimi
- DISPLAY (ekran) menüsü: Elektriksel de¤erlerin, çal›flma durumunun veya bir hatan›n gösterimi

  

DDDDiiiissssppppllllaaaayyyy    vvvveeee    aaaayyyyaaaarrrrllllaaaarrrr        DDDDuuuurrrruuuummmmuuuu::::

 

 Kurulum safhalar› esnas›nda kullan›l›r

-

  

0000    sssseeeevvvviiiiyyyyeeeessssiiiinnnnddddeeee

 

 mümkün olan bütün ifllemlerin gerçeklefltirilmesi
-

  

AAAADDDDJJJJUUUUSSSSTTTT

 

 (ayar) menüsü: Motor dönerken, eriflilebilen bütün parametrelerin ayarlanmas›

  

TTTTaaaammmmaaaammmmeeeennnn    kkkkiiiilllliiiittttssssiiiizzzz        DDDDuuuurrrruuuummmmuuuu::::

 

 Programlama safhas›nda kullan›l›r

-

  

0000    vvvveeee    1111    sssseeeevvvviiiiyyyyeeeessssiiiinnnnddddeeee    

 

mümkün olan bütün ifllemlerin gerçeklefltirilmesi
-

  

MMMMAAAACCCCRRRROOOO----CCCCOOOONNNNFFFFIIIIGGGG

 

 (makro-konfigürasyon) menüsü: Makro konfigürasyonu de¤ifltirmek
-

  

IIIIDDDDEEEENNNNTTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAATTTTIIIIOOOONNNN

 

 (tan›mlama) menüsü: Bu parametrenin yönetti¤i de¤erler için, "standart moment" veya 
"yüksek moment" modunda gücün de¤ifltirilmesi.

-

  

DDDDRRRRIIIIVVVVEEEE

 

 (sürücü) menüsü: Motor-h›z kontrol cihaz› ünitesinin performans›n› ayarlamak
-

  

CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL

 

 (kontrol) menüsü: Terminaller, display modülü veya dahili RS485 seri ba¤lant›s› arac›l›¤›yla 
kontrol için h›z kontrol cihaz› kontrolünün konfigüre edilmesi

-

  

IIII////OOOO

 

 menüsü: I/O atamalar›n›n de¤ifltirilmesi
-

  

FFFFAAAAUUUULLLLTTTT

 

 (hata) menüsü: Bir hata durumunda, motor ve h›z kontrol cihaz›n›n korumas›n› ve davran›fl›n› 
konfigüre etmek için.

-

  

FFFFIIIILLLLEEEESSSS

 

 (dosyalar) menüsü: Display modülde saklanm›fl h›z kontrol cihaz› konfigürasyonlar›n›n saklanmas› 
ve tekrar yüklenmesi, fabrika ayarlar›na dönüfl veya konfigürasyonunuzu korumak için

-

  

CCCCOOOOMMMMMMMMUUUUNNNNIIIICCCCAAAATTTTIIIIOOOONNNN

 

 (haberleflme) menüsü, haberleflme kart› kullan›ld›ysa: Haberleflme protokol 
parametrelerinin ayarlanmas›

-

  

AAAAPPPPPPPPLLLLIIIICCCCAAAATTTTIIIIOOOONNNN

 

 (uygulama) menüsü, e¤er "müflteri uygulama" kart› varsa: Lütfen, bu karta özel dökümana 
bak›n›z.

 
efesotomasyon.com



 

39

  

MMMMeeeennnnüüüülllleeeerrrreeee    eeeerrrriiiiflflflfliiiimmmm

 

Eriflilebilir menülerin say›s›, eriflim kilidi anahtar›n›n pozisyonuna ba¤l›d›r. Her bir menü birkaç parametreden
oluflur.

UYARI: Eriflim kodu, halihaz›rda programland›ysa, baz› menüleri modifiye etmek mümkün olmayabilir, hatta
bunlar görünmeyebilir. Bu durumda "FILES menu"de (dosyalar menüsünde) eriflim kodlar›n›n nas›l girilece¤inin
aç›kland›¤› bölüme bak›n›z.

ESC

LnG

MACRO-CONFIG
CFG

0.37 kW 200/240 V
rEF

1-DISPLAY

SUP

2-ADJUST
SEt

3-DRIVE

drC

4-CONTROL

CtL

5-I/O
I-O

6-FAULT

FLt

7-FILES

FLS

8-COMMUNICATION
SL

8-APPLICATION
APP

LANGUAGE

Bafllang›ç 
enerjilenmesi

        Sonraki  enerjilenmeler

Tan›t›m

PROG belirteci display
modülünde gözükür

sadece, protokol kart›
yüklüyse eriflilebilir

sadece "müflteri uygulama"
kart› yüklüyse eriflilebilir
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MMMMeeeennnnüüüülllleeeerrrreeee    eeeerrrriiiiflflflfliiiimmmm    ----    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmllllaaaammmmaaaa    pppprrrreeeennnnssssiiiibbbbiiii

DDDDiiiillll::::

 

Eriflim anahtar› her ne pozisyonda olursa olsun, bu menüye eriflilebilir ve bu menü, durma veya çal›flma
modunda modifiye edilebilir.

Örnek:

Olas› seçenekler: ‹ngilizce (fabrika ayar›), Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca, ‹talyanca.

PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmllllaaaammmmaaaa    pppprrrreeeennnnssssiiiibbbbiiii::::

 

Seviye 1 veya seviye 2 ile, prensip daima ayn›d›r:

• Seviye 1: yukar›daki "dil" örne¤ine bak›n›z.
• Seviye 2: afla¤›daki "h›zlanma rampas›" örne¤ine bak›n›z.

ENT

LANGUAGE
LnG

English
LnG

Italiano
LnG

Italiano
LnG

English
LnG

ESC

ENT ESC

Yeni seçimi kaydetme Bir önceki kaydedilmifl de¤ere 
dönüfl

ENT

Accélération      s
ACC

Accélération      s
3.0

Accélération      s
3.1

Accélération      s
3.1

Accélération      s
3.0

2.REGLAGES

SEt

ESC

ENT

ENT

ESC

ESC

Artma (veya         Azalma)

Yeni seçimi kaydetme
Bir önceki kaydedilmifl 

de¤ere dönüfl
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MMMMaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnllllaaaarrrr

 

Bu parametre, her zaman ekranda gözükebilir, ama sadece programlama modunda (eriflim anahtar› )
pozisyonundayken) ve h›z kontrol cihaz› kilitliyken durma modunda modifiye edilebilir.

Otomatik olarak, uygulamaya-özel bir fonksiyonu konfigüre etmek için kullan›labilir. 3 adet özel-uygulama
fonksiyonu mevcuttur.

- Kald›rma (Hdg)
- Pompa ve fan uygulamalar› için de¤iflken moment (VT)
- Genel kullan›m (GEn)

Makro-konfigürasyon, uygulama için gerekli olan fonksiyonlar› aktive ederek, otomatik olarak I/O ve
parametreleri belirler. Programlanm›fl fonksiyonlara iliflkin parametreler mevcuttur.

FFFFaaaabbbbrrrriiiikkkkaaaa    aaaayyyyaaaarrrr››››::::    

 

Kald›rma (Hdg)

 

H›z kontrol cihaz›:

Geniflleme kartlar›:

  

((((1111)))) KKKKaaaallllkkkk››››flflflfl    iiiiççççiiiinnnn    lllloooojjjjiiiikkkk    ggggiiiirrrriiiiflflflfl    ++++    22224444    VVVV’’’’aaaa    bbbbaaaa¤¤¤¤llllaaaannnnmmmmaaaallll››››dddd››››rrrr....    ((((ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnn    0000’’’’ddddaaaa    aaaakkkkttttiiiiffff))))....

 

UYARI:  

  

PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmllllaaaannnnmmmm››››flflflfl    mmmmaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnuuuunnnn,,,,    kkkkuuuullllllllaaaannnn››››llllaaaannnn    bbbbaaaa¤¤¤¤llllaaaannnntttt››››    flflflfleeeemmmmaaaassss››››    iiiilllleeee    uuuuyyyyuuuummmmlllluuuu    oooolllldddduuuu¤¤¤¤uuuunnnnddddaaaannnn
eeeemmmmiiiinnnn    oooolllluuuunnnn....

 

 E¤er fabrika konfigürasyonu modifiye edildiyse, kutulu h›z kontrol cihaz› ATV-58E’lerde
bu kontrol çok önemlidir. Ba¤lant› flemas›nda da ayr›ca modifikasyona gerek duyulabilir.

Makro-konfigürasyona ba¤l› olarak I/O atamas›

 

Hdg : Handling GEn : Gen Use. VT : Var. Torque

 

Lojik girifl LI1 ileri ileri ileri

Lojik girifl LI2 geri geri geri

Lojik girifl LI3

 

önceden set edilmifl 2 h›z

 

jog çal›flma referans anahtarlama

Lojik girifl LI4

 

önceden set edilmifl 4 h›z

 

serbest durufl 

  

((((1111))))

 

enjeksiyon frenleme

Analog girifl AI1 toplama referans› toplama referans› h›z referans› 1

Analog girifl AI2 toplama referans› toplama referans› h›z referans› 2

Röle R1 h›z. kon. cih. hatas› h›z. kon. cih. hatas› h›z. kon. cih. hatas›

Röle R2 yük taraf› kontaktör kon. mot. termik dur. ulafl›ld› frekans ayar de¤ere 
ulafl›ld›

Analog ç›k›fl AO1 motor frekans› motor frekans› motor frekans›

Makro-konfigürasyona ba¤l› olarak I/O atamas›

 

Hdg : Handling GEn : Gen Use. VT : Var. Torque

 

Lojik girifl LI5

 

önceden set edilmifl 8 h›z

 

hata silinmesi serbest durufl 

  

((((1111))))

 

Lojik girifl LI6 hata silinmesi limit moment rampa anahtarlama

Analog girifl AI3
veya
A, A+, B, B+ giriflleri

toplama referans› toplama referans› NO

h›z geribeslemesi h›z geribeslemesi h›z geribeslemesi

Lojik ç›k›fl LO

 

ak›m eflik de¤erine ulafl›ld›

 

yük taraf› kontaktör kon. yüksek h›za ulafl›ld›

Analog ç›k›fl AO Motor ak›m› Motor ak›m› motor ak›m›
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MMMMaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnllllaaaarrrr

  

MMMMaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnuuuunnnn    mmmmooooddddiiiiffffiiiikkkkaaaassssyyyyoooonnnnuuuu    ççççiiiifffftttteeee    oooonnnnaaaayyyy    ggggeeeerrrreeeekkkkttttiiiirrrriiiirrrr....    ÇÇÇÇüüüünnnnkkkküüüü    bbbbuuuu    dddduuuurrrruuuummmm,,,,    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››nnnn    oooottttoooommmmaaaattttiiiiiiiikkkk
aaaattttaaaannnnmmmmaaaassss››››yyyyllllaaaa    vvvveeee    ffffaaaabbbbrrrriiiikkkkaaaa    aaaayyyyaaaarrrrllllaaaarrrr››››nnnnaaaa    ddddöööönnnnüüüüflflflfllllleeee    ssssoooonnnnuuuuççççllllaaaannnn››››rrrr....

 

Afla¤›daki ekran görüntülenir:

Modifikasyonu onaylamak için ENT
Bir önceki konfigürasyona dönmek için ESC

KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnuuuu    ddddüüüüzzzzeeeennnnlllleeeemmmmeeeekkkk::::

 

H›z kontrol cihaz›n›n konfigürasyonu, programlama modundayken (eriflim anahtar› ) pozisyonundayken)
eriflilebilen I/O menüsünde girifl/ç›k›fl atamas›n› de¤ifltirerek düzenlenebilir. Bu düzenleme, görüntülenen
makro-konfigürasyon de¤erini de¤ifltirir.
Bu düzenleme, görüntülenen makro-konfigürasyon de¤erini de¤ifltirir: 
görüntülenir.

WIRING OK?      ENT
CHG

CUS:Customize
CFG
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SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    ttttaaaannnn››››mmmmllllaaaammmmaaaa

SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    ttttaaaannnn››››mmmmllllaaaammmmaaaa

 

Bu parametre her zaman görüntülenebilir. H›z kontrol cihaz›n›n güç ve gerilimini, tan›t›m etiketinin üzerinde
belirtilmifl oldu¤u gibi belirtir.

H›z kontrol cihaz› üzerindeki 50/60 Hz seçici anahtar 50 Hz’e set edilmiflse, güç kW
olarak görüntülenir, e¤er 60 Hz’e set edilmiflse güç HP olarak görüntülenir.

200/240 V’da 7.5 kW’›n üzerinde ve 380/500 V’da 15 kW’›n üzerinde güç de¤erlerine sahip h›z kontrol cihazlar›
için:

Standart moment veya yüksek moment uygulamas› olmas›na ba¤l› olarak güç de¤eri de¤iflmektedir. H›z
kontrol cihazlar› fabrika ayar› olarak "yüksek momente" set edilmifltir. 
"Standart moment" konfigürasyonu afla¤›daki yolla elde edilir:

"Standart moment" uygulamalar›nda + iflareti, kW cinsinden gücün önüne gelir.
"Yüksek moment" konfigürasyonuna dönmek için, ayn› ifllemleri gerçeklefltirin.
"Standart moment" veya "yüksek moment" konfigürasyonu, belirli parametrelerin "fabrika ayarlar›n›" önceden
konfigüre eder:

•

 

Sürücü menüsü (drive menu): 

  

UUUUnnnnSSSS

 

,

  

    nnnnCCCCrrrr

 

,

  

    nnnnSSSSPPPP

 

,

 

    CCCCOOOOSSSS,    ttttUUUUnnnn    
• Ayar menüsü (adjust menu): IIIIttttHHHH,    IIIIddddCCCC.

BBBBuuuu    mmmmoooommmmeeeennnntttt    kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››nnnnddddaaaannnn    bbbbiiiirrrriiiinnnnddddeeeennnn    ddddiiii¤¤¤¤eeeerrrriiiinnnneeee    ggggeeeeççççiiiiflflflfl,,,,    bbbbüüüüttttüüüünnnn    ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeelllleeeerrrriiiinnnn    ffffaaaabbbbrrrriiiikkkkaaaa    aaaayyyyaaaarrrr››››nnnnaaaa
ddddöööönnnnmmmmeeeessssiiiinnnneeee    nnnneeeeddddeeeennnn    oooolllluuuurrrr....

0.37 kW 200/240 V
rEF

22 kW      380/500 V
rEF

rEF yan›p söner

veya

rEF yan›p söner

+30 kW     380/500 V
rEF

+30 kW     380/500 V
rEF

+30 kW     380/500 V
rEF

22 kW      380/500 V

rEF

ENT

ENT
ESC

 

ESC
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DDDDiiiissssppppllllaaaayyyy    mmmmeeeennnnüüüü

DDDDiiiissssppppllllaaaayyyy    mmmmeeeennnnüüüü    (çal›flma esnas›nda gözüken parametrelerin seçimi)

Afla¤›daki parametrelere, eriflim anahtar› her ne pozisyonda olursa olsun , stop modunda veya run (çal›flma)
modunda eriflilebilir.

Kod Fonksiyon Ünite

Var. State –

------------    

rrrrddddYYYY

rrrrUUUUnnnn

AAAACCCCCCCC

ddddEEEECCCC

CCCCLLLLIIII

ddddCCCCbbbb

nnnnSSSStttt

OOOObbbbrrrr

H›z kontrol cihaz›n›n durumu: bir hatay› veya motorun çal›flma durumunu gösterir:
rdY = h›z kontrol cihaz› haz›r,
rUn = motor haz›r durumda veya run (çal›fl) komutu var ve s›f›r referans,
ACC = h›zlanma,
dEC = yavafllama,
CLI = ak›m limiti,
dCb = enjeksiyon frenleme,
nSt = serbest durufl kontrolü,
Obr = yavafllama rampas›n› uygulayarak frenleme ("drive" menu (sürücü menüsüne) bak›n›z). 

FFFFrrrrHHHH Freq. Ref. Hz

Frekans referans›

rrrrFFFFrrrr Output Freq. Hz

Motora uygulanan ç›k›fl frekans›

SSSSPPPPdddd Motor Speed rpm

H›z kontrol cihaz› taraf›ndan belirlenen motor h›z›

LLLLCCCCrrrr MotorCurrent A

Motor ak›m›

UUUUSSSSPPPP Mach. speed –

H›z kontrol cihaz› taraf›ndan belirlenen makina h›z›. Bu parametre adjust (ayar) menüsünde regüle 
edilebilen USC katsay›s›na ba¤l› olarak, rFr ile orant›l›d›r. Uygulamaya iliflkin bir de¤er gösterir 
(metre/saniye v.b.)
Uyar›, e¤er USP 9999’dan daha büyük bir de¤ere sahip olursa display’de görüntülenen de¤er
1000’e bölünür. 

OOOOPPPPrrrr Output power %

H›z kontrol cihaz› taraf›ndan belirlenen, motora sa¤lanan güç. %100 de¤eri, nominal güce karfl›l›k 
gelir.

UUUULLLLnnnn MainsVoltage V

Hat gerilimi

ttttHHHHrrrr MotorThermal %

Termik durum: %100, motorun nominal termik durumuna karfl›l›k gelir. %118’in üzerinde, h›z kontrol 
cihaz› bir OLF hatas› gösterir (motor afl›r› yükte).

ttttHHHHdddd DriveThermal %

H›z kontrol cihaz›n›n termik durumu: %100, h›z kontrol cihaz›n›n nominal termik durumuna karfl›l›k 
gelir. %118’in üzerinde, h›z kontrol cihaz› bir OHF hatas› gösterir (h›z kontrol cihaz› afl›r› ›s›n›r). 
%70’in alt›na reset edilebilir.

LLLLFFFFtttt Last Fault –

Ortaya ç›kan son hatay› gösterir.
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DDDDiiiissssppppllllaaaayyyy    mmmmeeeennnnüüüü

Kod Fonksiyon Birim

LLLLFFFFrrrr Freq. Ref. Hz

Bu ayar parametresi, h›z kontrol cihaz› kontrolü, display modülü arac›l›¤›yla aktive oldu¤unda, FrH 
parametresi yerine gözükür: kontrol (control) menüsünde LCC parametresi.

AAAAPPPPHHHH Consumption kWh veya 
MWh

Enerji tüketimi

rrrrttttHHHH Run time saat

Saat cinsinden sürekli çal›flma zaman› (motor enerjili).
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AAAAyyyyaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Anahtar ve pozisyonlar›ndayken, bu menüye eriflilebilir. Ayar parametreleri, durma
modunda VEYA çal›flma esnas›nda de¤ifltirilebilir.  ÇÇÇÇaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    eeeessssnnnnaaaassss››››nnnnddddaaaa    yyyyaaaapppp››››llllaaaannnn    ddddeeee¤¤¤¤iiiiflflflfliiiikkkklllliiiikkkklllleeeerrrriiiinnnn    tttteeeehhhhlllliiiikkkkeeee
yyyyaaaarrrraaaattttmmmmaaaayyyyaaaaccccaaaa¤¤¤¤››››nnnnddddaaaannnn    eeeemmmmiiiinnnn    oooolllluuuunnnn    vvvveeee    tttteeeerrrrcccciiiihhhheeeennnn    ddddeeee¤¤¤¤iiiiflflflfliiiikkkklllliiiikkkklllleeeerrrriiii,,,,    dddduuuurrrrmmmmaaaa    mmmmoooodddduuuunnnnddddaaaa    yyyyaaaapppp››››nnnn....

Ayar parametresi listesi, bir sabit ve bir de¤ifltirilebilir k›s›mdan oluflur ve bu liste afla¤›da belirtilenlere ba¤l›
olarak de¤iflir:

- seçili makro-konfigürasyon
- I/O geniflleme kart›n›n varl›¤›
- I/O’nun tekrar atanmas›

Afla¤›daki parametrelere, bütün konfigürasyonlarda, her zaman eriflilebilir.

(1) In, yüksek moment uygulamalar› için h›z kontrol cihaz› tan›t›m etiketinde ve katalogda belirtilen h›z kontrol 
cihaz› nominal ak›m›na karfl›l›k gelir.

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

LLLLFFFFrrrr Freq. Ref.  - Hz LSP - HSP –

Display modülü arac›l›¤›yla kontrol, aktive oldu¤unda ortaya ç›kar: Kontrol menüsünde LCC 
parametresi

AAAACCCCCCCC

ddddEEEECCCC

Acceleration - s
Deceleration - s

0.05 - 999.9
0.05 - 999.9

3 s
3 s

H›zlanma ve yavafllama rampa zamanlar› "0" frekanstan, nominal motor frekans›na kadar de¤iflim (FrS)

AAAACCCC2222

ddddEEEE2222

Accelerate 2 - s
Decelerate 2 - s

0.05 - 999.9
0.05 - 999.9

5 s
5 s

2. h›zlanma rampas›
2. yavafllama rampas›
E¤er rampa ateflleme eflik de¤eri (Frt parametresi) 0 Hz’den farkl› bir de¤ere sahipse veya bir lojik 
girifl, rampa atefllemesine atanm›flsa, bu parametrelere eriflilebilir.

LLLLSSSSPPPP Low Speed   - Hz 0 - HSP 0 Hz

Düflük h›z

HHHHSSSSPPPP High Speed  - Hz LSP - tFr 50 / 60 Hz
anahtara ba¤l› olarak

Yüksek h›z: Bu ayar›n, motor ve uygulama için do¤ru oldu¤undan emin olun.

FFFFLLLLGGGG Gain         - % 0 - 100 20

Frekans çevrim kazanc›: Dinami¤e ba¤l› olarak, makinan›n geçici h›z de¤erinin çabuklu¤unu adapte 
etmede kullan›l›r. Yüksek rezistif momentli, yüksek eylemsizlikli veya h›zl› döngülü makinalar için, 
kazanc› kademeli olarak artt›r›n.

SSSSttttAAAA Stability    - % 0 - 100 20

Makinan›n dinami¤ine ba¤l› olarak, bir geçici h›z de¤erinden sonra, sürekli hale dönüflün 
adaptasyonunu sa¤lar. Herhangi bir afl›r› h›z› önlemek için kararl›l›¤› kademeli olarak artt›r›n.

IIIIttttHHHH ThermCurrent - A 0.25 - 1.36 In (1) Cihaz›n de¤erine ba¤l›

Motorun termik korumas› için kullan›lan ak›m. ItH’yi, motorun nominal de¤er plakas›ndaki nominal 
ak›m de¤erine ayarlay›n.

ttttddddCCCC DC Inj. Time - s 0 - 30 s Cont 0.5 s

Durmada DC enjeksiyon frenleme zaman›. E¤er bu 30 sn’den fazla ise, durmada sürekli DC 
enjeksiyon "Cont" görüntülenir. 30 saniye sonra enjeksiyon SdC’ye eflit olur.

 
efesotomasyon.com



47

AAAAyyyyaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

(1) In, yüksek moment uygulamalar› için h›z kontrol cihaz› tan›t›m etiketinde ve katalogda belirtilen h›z kontrol 
cihaz› nominal ak›m›na karfl›l›k gelir.

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

SSSSddddCCCC DC stop.curr - A 0.1 - 1.36 In (1) Cihaz›n ak›m de¤erine ba¤l›

E¤er tdC=Cont ise; 30 saniye sonra, enjeksiyon frenleme ak›m› uygulan›r.

Motorun, afl›r› ›s›nma olmadan bu ak›ma dayanabilece¤ini kontrol edin.

JJJJPPPPFFFF Jump Freq.  - Hz 0 to HSP 0 Hz

Atlama frekans›: JPF’nin +/-2.5 Hz civar›nda bir frekans band›nda, sürekli çal›flmay› önler. Bu 
fonksiyon, rezonansa neden olacak bir kritik h›z›n oluflumunu önlemede kullan›labilir.

JJJJFFFF2222 Jump Freq.2 - Hz 0 - HSP 0 Hz

‹kinci atlama frekans›. ‹kinci bir frekans de¤eri için, ayn› JPF fonksiyonu.

JJJJFFFF3333 Jump Freq.3 - Hz 0 - HSP 0 Hz

Üçüncü atlama frekans›. Üçüncü bir frekans de¤eri için, ayn› JPF fonksiyonu.

UUUUSSSSCCCC Machine Coef. 0.01 - 100 1

rFr parametresine uygulanan katsay› (motora uygulanan ç›k›fl frekans›), makina h›z› USP 
parametresi arac›l›¤›yla görüntülenir.
USP = rFr x USC

ttttLLLLSSSS LSP Time     - s 0 - 999.9 0 (zaman limiti yok)

Düflük h›zda çal›flma zaman›. Belirlenen bir süre için LSP’de çal›flman›n ard›ndan, motor otomatik 
olarak durdurulur. E¤er frekans referans› LSP’den daha büyükse ve e¤er bir çal›flma komutu hala 
mevcutsa, motor tekrardan yolal›r.
Uyar›: 0 de¤eri, limitsiz zamana karfl›l›k gelir.
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AAAAyyyyaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Afla¤›daki parametrelere """"hhhhaaaannnnddddlllliiiinnnngggg""""    ((((kkkkaaaalllldddd››››rrrrmmmmaaaa))))    mmmmaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnuuuunnnn’da eriflilebilir.

(1) In, "yüksek moment" uygulamalar› için h›z kontrol cihaz› tan›t›m etiketinde ve katalogda belirtilen h›z kontrol 
cihaz› nominal ak›m›na karfl›l›k gelir.

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

UUUUFFFFrrrr IR Compens.  - % 0 - %150 veya 0 - %800 %100

Default de¤eri veya auto-tuning (oto-ayar) esnas›nda hesaplanan de¤eri ayarlamada kullan›l›r. 
Sürücü menüsünde SPC parametresi (özel motor) "Yes" olarak atan›rsa, ayar band› %800’e 
genifller.

SSSSLLLLPPPP Slip Comp.   - % 0 - %150 %100

Motorun nominal h›z de¤eri taraf›ndan kayma kompanzasyon de¤erini ayarlamada kullan›l›r.

SSSSPPPP2222 Preset Sp.2 - Hz LSP - HSP 10 Hz

2. önceden ayar edilmifl h›z

SSSSPPPP3333 Preset Sp.3 - Hz LSP - HSP 15 Hz

3. önceden ayar edilmifl h›z

SSSSPPPP4444 Preset Sp.4 - Hz LSP - HSP 20 Hz

4. önceden ayar edilmifl h›z

SSSSPPPP5555 Preset Sp.5 - Hz LSP - HSP 25 Hz

5. önceden ayar edilmifl h›z

SSSSPPPP6666 Preset Sp.6 - Hz LSP - HSP 30 Hz

6. önceden ayar edilmifl h›z

SSSSPPPP7777 Preset Sp.7 - Hz LSP - HSP 35 Hz

7. önceden ayar edilmifl h›z

CCCCttttdddd Curr.Lev.Att - A 0 - 1.36 In (1) 1.36 In (1)

Üzerindeki de¤erlerde, lojik ç›k›fl›n veya rölenin durumunun 1’e de¤iflti¤i ak›m eflik de¤eri.
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AAAAyyyyaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Afla¤›daki parametrelere ‘‘‘‘ggggeeeennnneeeerrrraaaallll    uuuusssseeee""""    ((((""""ggggeeeennnneeeellll    kkkkuuuullllllllaaaannnn››››mmmm’’’’))))    mmmmaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnuuuunnnn’’’’ddddaaaa    eriflilebilir.

Afla¤›daki parametrelere,    ‘‘‘‘vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee    ttttoooorrrrqqqquuuueeee’’’’    ((((""""ddddeeee¤¤¤¤iiiiflflflflkkkkeeeennnn    mmmmoooommmmeeeennnntttt""""))))    mmmmaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnuuuunnnn’’’’da eriflilebilir.

(1) %100 de¤eri; güç de¤eri, h›z kontrol cihaz›na sahip bir motorun yüksek moment uygulamalar›ndaki güç 
de¤erine eflit olan bir motorun nominal momentine karfl›l›k gelir.

(2) In, "yüksek moment" uygulamalar› için h›z kontrol cihaz› tan›t›m etiketinde ve katalogda belirtilen h›z kontrol 
cihaz› nominal ak›m›na karfl›l›k gelir.

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

UUUUFFFFrrrr IR Compens.  - % 0 - 150% veya 0 - 800% %100

Default de¤eri veya Auto-tuning (oto-ayar) esnas›nda hesaplanan de¤eri ayarlamada kullan›l›r. drive 
menüsünde SPC parametresi (özel motor) "Yes" olarak atan›rsa, ayar band› %800’e genifller.

SSSSLLLLPPPP Slip Comp.   - % 0 - %150 %100

Motorun nominal h›z de¤eri taraf›ndan sabitlenen kayma kompanzasyon de¤erini ayarlamada 
kullan›l›r.

JJJJOOOOGGGG Jog Freq.   - Hz 0 - 10 Hz 10 Hz

Jog frekans› 

JJJJGGGGtttt JOG Delay    - s 0 - 2 s 0.5 s

‹ki müteakip jog çal›flma aras›ndaki gecikme süresi

ttttLLLL2222 Trq.Limit 2  - % 0 - %200 (1) %200

Bir lojik giriflle aktive olan ikinci moment limiti seviyesi

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

IIIIddddCCCC DC Inj.curr  - A 0.10 - 1.36 In (2) Cihaz›n de¤erine ba¤l›

DC enjeksiyon frenleme ak›m›. E¤er enjeksiyon ak›m› 0.5 Ith de¤erinden daha yüksek bir de¤ere 
ayarlanm›flsa; 30 saniye sonra enjeksiyon ak›m›, 0.5 Ith tepe de¤erine s›n›rland›r›l›r.

PPPPFFFFLLLL U/f Profile  - % 0 - %100 %20

Enerji tasarrufu fonksiyonu engellendi¤inde ikinci dereceli güç kayna¤› oran›n› ayarlamada kullan›l›r

Gri kutulardaki parametreler, e¤er bir I/O geniflleme kart› varsa, ortaya ç›kar.
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AAAAyyyyaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Temel üründe, I/O tekrar atand›¤›nda, afla¤›daki parametrelere eriflilebilir.

(1) In, "yüksek moment" uygulamalar› için h›z kontrol cihaz› tan›t›m etiketinde ve katalogda belirtilen h›z kontrol 
cihaz› nominal ak›m›na karfl›l›k gelir.

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

AAAACCCC2222 Accel. 2    -  s 0.05 - 999.9 5 s

2. h›zlanma rampas›

ddddEEEE2222 Decel. 2    -  s 0.05 - 999.9 5 s

2. yavafllama rampas›
E¤er rampa ateflleme zaman› (Frt parametresi) 0 Hz’den farkl› bir de¤ere sahipse veya bir lojik girifl 
rampa atefllemesine atanm›flsa, bu parametrelere eriflilebilir.

IIIIddddCCCC DC Inj.curr -  A 0.10 - 1.36 In (1) Cihaz›n de¤erine ba¤l›

DC enjeksiyon frenleme ak›m›.
E¤er bir lojik girifl, DC enjeksiyon frenlemeye atand›ysa, bu parametreye, eriflim sa¤lanabilir. E¤er
enjeksiyon ak›m›, 0.5 Ith de¤erinden daha yüksek bir de¤ere ayarlanm›flsa 30 saniye sonra
enjeksiyon ak›m›, 0,5 Ith tepe de¤erine s›n›rland›r›l›r.

SSSSPPPP2222 Preset Sp.2 - Hz LSP - HSP 10 Hz
2. önceden ayar edilmifl h›z

SSSSPPPP3333 Preset Sp.3 - Hz LSP - HSP 15 Hz
3. önceden ayar edilmifl h›z

SSSSPPPP4444 Preset Sp.4 - Hz LSP - HSP 20 Hz
4. önceden ayar edilmifl h›z

SSSSPPPP5555 Preset Sp.5 - Hz LSP - HSP 25 Hz
5. önceden ayar edilmifl h›z

SSSSPPPP6666 Preset Sp.6 - Hz LSP - HSP 30 Hz

6. önceden ayar edilmifl h›z

SSSSPPPP7777 Preset Sp.7 - Hz LSP - HSP 35 Hz

7. önceden ayar edilmifl h›z

JJJJOOOOGGGG Jog Freq.   - Hz 0 - 10 Hz 10 Hz

Jog frekans

JJJJGGGGtttt JOG Delay   -  s 0 - 2 s 0.5 s

‹ki müteakip jog çal›flma aras›ndaki Anti-BrkLgSeqFlwd gecikme süresi

bbbbrrrrLLLL BrReleaseLev- Hz 0 - 10 Hz 0 Hz

Fren b›rakma frekans›

IIIIbbbbrrrr BrRelease I -  A 0 - 1.36In(1) 0 A

Fren b›rakma ak›m›

bbbbrrrrtttt BrReleasTime-  s 0 - 5 s 0 s

Fren b›rakma süresi

bbbbEEEEnnnn BrEngage Lev- Hz 0 - LSP 0 Hz

Fren devreye girme frekans›

bbbbEEEEtttt BrEngageTime- Hz 0 - 5 s 0 s

Fren devreye girme süresi
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(1) In; yüksek moment uygulamalar› için h›z kontrol cihaz› tan›t›m etiketinde ve katalogda belirtilen h›z kontrol
cihaz› nominal ak›m›na karfl›l›k gelir.

(2) %100 de¤eri, güç de¤eri, h›z kontrol cihaz›na sahip bir motorun yüksek moment uygulamalar›ndaki güç
de¤erine eflit olan bir motorun nominal momentine karfl›l›k gelir.

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

FFFFFFFFtttt TripThreshNST-Hz 0 - HSP 0 Hz

Serbest durufl eflik açma de¤eri: Rampal› durufl veya h›zl› durufl istendi¤inde, h›z bu eflik de¤erinin 
alt›na inene kadar, seçilen durufl tipi aktif kal›r. Bu eflik de¤erinin alt›nda, serbest durufl aktif olur. Bu 
parametreye sadece R2 rölesi "BLC: Fren loji¤i" fonksiyonuna atanmad›ysa ve e¤er drive (sürücü) 
menüsünde "rampal› durufl" veya "h›zl› durufl" seçildiyse eriflilebilir.

bbbbIIIIPPPP Brake impul. No - Yes No

Fren b›rakma darbesi:
Yes : Fren b›rak›ld›¤›nda, moment her zaman istenilen yönden ba¤›ms›z olarak FW (ileri) kontrol 
yöndedir.

FW (ileri) kontrol için, motorun moment yönünün, yükteki art›fl yönüyle uyumlu oldu¤unu
kontrol edin; gerekirse 2 motor faz›n› de¤ifltirin.
no: fren aç›ld›¤›nda, moment istenilen dönüfl yönündedir.

ddddttttSSSS Tacho Coeff. 1 - 2 1

Takogeneratör fonksiyonu ile iliflkilendirilmifl geribesleme çarp›m katsay›s›:

dtS =

rrrrPPPPGGGG PI Prop.Gain 0.01 - 100 1

PI regülatörün oransal kazanc›

rrrrIIIIGGGG PI Int.Gain 0.01 - 100/s 1 / s

PI regülatörün integral kazanc›

FFFFbbbbSSSS PI Coeff. 1 - 100 1

PI geribesleme çarp›m katsay›s›

PPPPIIIICCCC PI Inversion No - Yes No

PI: regülatörün düzeltme yönünün de¤ifltirilmesi
no: normal      yes: ters

FFFFttttdddd Freq.Lev.Att- Hz LSP - HSP 50/60 Hz

Üzerindeki de¤erlerde lojik ç›k›fl de¤erinin veya rölenin 1’e de¤iflti¤i, motor termik durumu eflik 
de¤eri

FFFF2222dddd Freq.Lev.2  - Hz LSP - HSP 50/60 Hz

‹kinci bir frekans de¤eri için ayn› Ftd fonksiyonu

CCCCttttdddd Curr.Lev.Att-  A 0 - 1.36 In (1) 1.36 In (1)

Üzerindeki de¤erlerde lojik ç›k›fl de¤erinin veya rölenin 1’e de¤iflti¤i ak›m eflik de¤eri

ttttttttdddd ThermLev.Att-  % 0 - %118 %100

Üzerindeki de¤erlerde lojik ç›k›fl de¤erinin veya rölenin 1’e de¤iflti¤i motor termik durumu

ttttLLLL2222 Trq.Limit 2  - % 0 - %200 (2) %200

Bir lojik girifl ile aktive olan ikinci moment limit seviyesi

Gri kutulardaki parametreler, e¤er bir I/O geniflleme kart› kuruluysa, ortaya ç›kar.

9
HSP HSP’de tako gerilimi
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AAAAyyyyaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayarlar›

PPPPSSSSPPPP PI Filter    - s 0,0 - 10,0 0 s

Geribesleme PI de¤erindeki filtrenin zaman sabitini ayarlar.

PPPPIIII2222 PI Preset 2  - % 0 - %100 %30

Bir lojik girifl 4 önceden set edilen h›za atand›¤›nda PI’›n ikinci önceden set edilen referans›.
%100 = maks. proses 
%0 = min. proses

PPPPIIII3333 PI Preset 3  - % 0 - %100 %60

Bir lojik girifl 4 önceden set edilen h›za atand›¤›nda PI’›n üçüncü önceden set edilen referans›
%100 = maks. proses
%0 = min. proses

ddddttttdddd ATV Th. fault 0 - %118 %105

Üzerindeki de¤erde, lojik ç›k›fl de¤erinin ya da rölenin 1’e de¤iflti¤i, sürücü termik de¤er seviyesi.
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SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Bu menüye anahtar pozisyonundayken eriflilebilir.
Parametreler, sadece durma modunda h›z kontrol cihaz› kilitliyken, modifiye edilebilir.

SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    ppppeeeerrrrffffoooorrrrmmmmaaaannnnssss››››    aaaaflflflflaaaa¤¤¤¤››››ddddaaaakkkkiiii    flflflfleeeekkkkiiiillllddddeeee    ooooppppttttiiiimmmmiiiizzzzeeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr::::
---- DDDDrrrriiiivvvveeee    ((((ssssüüüürrrrüüüüccccüüüü))))    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüünnnnddddeeee,,,,    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrr    ppppllllaaaakkkkaaaassss››››    üüüüzzzzeeeerrrriiiinnnnddddeeee    bbbbeeeelllliiiirrrrttttiiiilllleeeennnn    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrrlllleeeerrrriiii    ggggiiiirrrreeeerrrreeeekkkk
---- bbbbiiiirrrr    aaaauuuuttttoooo----ttttuuuunnnneeee    ((((oooottttoooo----aaaayyyyaaaarrrr))))    ççççaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    yyyyaaaappppaaaarrrraaaakkkk    ((((ssssttttaaaannnnddddaaaarrrrtttt    aaaasssseeeennnnkkkkrrrroooonnnn    mmmmoooottttoooorrrrddddaaaa))))

ÖÖÖÖzzzzeeeellll    mmmmoooottttoooorrrrllllaaaarrrr››››    kkkkuuuullllllllaaaannnn››››rrrrkkkkeeeennnn (paralel ba¤l› motorlar, konik motorlar, senkron veya senkronlanabilir asenkron
motorlar, reostatik rotorlu asenkron motorlar):

- "Hdg: Handling" (kald›rma) veya "GEn: General Use" (genel kullan›m) makro-konfigürasyonlar› seçin.
- Drive (sürücü) menüsünde, "SPC" özel motor parametresini "Yes" olarak set edin.
- Tahminkar bir çal›flma için, Adjust (ayar) menüsünde "UFr" IR kompanzasyon parametresini ayarlay›n.

(1) In; yüksek moment uygulamalar› için h›z kontrol cihaz› tan›t›m etiketinde ve katalogda belirtilen h›z kontrol
cihaz› nominal ak›m›na gelir.

(2) 50 / 60 Hz anahtar›n›n pozisyonuna ba¤l› olarak.

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

UUUUnnnnSSSS Nom.Mot.Volt - V 200 - 240V
200 - 500 V

230 V (2)
400/460V (2)

De¤er plakas›nda verilen nominal motor gerilimi
Ayar band› h›z kontrol cihaz›n›n modeline ba¤l›d›r:
ATV58••••M2
ATV58••••N4

FFFFrrrrSSSS Nom.Mot.Freq- Hz 10 - 500 Hz 50/60Hz (2)

De¤er plakas›nda verilen nominal motor frekans›

nnnnCCCCrrrr Nom.Mot.Curr - A 0.25 - 1.36 In (1) anahtar›n pozisyonuna ba¤l› olarak

De¤er plakas›nda verilen nominal motor ak›m›

nnnnSSSSPPPP Nom.MotSpeed-rpm 0 - 9999 rpm anahtar›n pozisyonuna ba¤l› olarak

De¤er plakas›nda verilen nominal motor h›z›

CCCCOOOOSSSS Mot. Cos Phi 0.5 - 1 anahtar›n pozisyonuna ba¤l› olarak

De¤er plakas›nda verilen nominal güç katsay›s›

ttttUUUUnnnn Auto Tuning No - Yes No

Bu parametre "Yes" olarak set edildi¤inde, motor kontrolünün auto-tune’ü (oto-ayar›) için kullan›l›r. 
Auto-tuning bir kere tamamland›¤›nda parametre otomatik olarak "Done" (tamam) olur veya bir hata 
durumunda "No" olur.
Uyar›: Auto-tuning (oto-ayar) sadece, e¤er baflka hiçbir komut aktive olmam›flsa, gerçeklefltirilebilir. 
E¤er bir "serbest durma" veya "h›zl› durma" fonksiyonu bir lojik girifle atanm›flsa, bu girifl 1 olarak set 
edilmelidir (0’da aktif).

ttttFFFFrrrr Max. Freq.  - Hz 10 - 500 Hz 60/72Hz (2)

Maksimum ç›k›fl frekans›
MMMMaaaakkkkssssiiiimmmmuuuummmm    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrr,,,,    aaaannnnaaaahhhhttttaaaarrrrllllaaaammmmaaaa    ffffrrrreeeekkkkaaaannnnssss››››nnnn››››nnnn    bbbbiiiirrrr    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnuuuudddduuuurrrr....    ((((SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüünnnnddddeeee    SSSSFFFFRRRR    
ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeessssiiiinnnneeee    bbbbaaaakkkk››››nnnn››››zzzz))))....

nnnnLLLLdddd Energy Eco No-Yes Yes

Motor verimini optimize eder.
SSSSaaaaddddeeeecccceeee    vvvvaaaarrrriiiiaaaabbbblllleeee    ttttoooorrrrqqqquuuueeee    mmmmaaaaccccrrrroooo----ccccoooonnnnffffiiiigggguuuurrrraaaattttiiiioooonnnn’’’’ddddaaaa    ((((ddddeeee¤¤¤¤iiiiflflflflkkkkeeeennnn    mmmmoooommmmeeeennnntttt    mmmmaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnn))))    eeeerrrriiiiflflflfliiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr....
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SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

FFFFddddbbbb I lim. Adapt No-Yes No

Ç›k›fl frekans›na ba¤l› olarak ak›m limitinin adaptasyonu.
Bu parametre sadece "variable torque" VT de¤iflken moment makro-konfigürasyondayken gözükür 
(yük e¤risinin gaz yo¤unlu¤una ba¤l› olarak de¤iflti¤i havaland›rma uygulamalar›).

bbbbrrrrAAAA DecRampAdapt No-Yes No

Bu fonksiyon aktivasyonu, e¤er bu fonksiyon, yükün eylemsizli¤ine göre çok düflük bir de¤ere set 
edilmiflse, yavafllama süresini otomatik olarak artt›rmak için kullan›l›r. Böylece bir ObF hatas› 
önlenmifl olur.
Bu fonksiyon, bir rampa üzerinde pozisyonlamayla veya bir fren direncinin kullan›m›yla uyumsuz 
olabilir. Fabrika ayarlar›, kullan›lan makro-konfigürasyona ba¤l›d›r: E¤er R2 rölesi, ardarda fren 
fonksiyonuna atan›rsa, brA parametresi "No"da kilitli kal›r.

FFFFrrrrtttt SwitchRamp2- Hz 0 - HSP 0 Hz

Rampa anahtarlama frekans›
Ç›k›fl frekans› Frt’yi aflt›¤›nda, dikkate al›nan rampa süreleri AC2 ve dE2’dir.

SSSStttttttt Type of stop STN - FST - NST - DCI STN

Durufl tipi:
Durufl talebi geldi¤inde, Ftt eflik de¤erine (ayar menüsü) ulafl›lana kadar durufl tipi aktif kal›r.
Bu eflik de¤erinin alt›nda, serbest durufl aktif olur. 
Stn: Rampal›
Fst: H›zl› durufl
Nst: Serbest durufl
Dci: DC enjeksiyon ile durufl
R2 rölesi "BLC: Brake Logic (fren loji¤i)" fonksiyonuna atand›ysa bu parametreye eriflilemez.

rrrrPPPPtttt Ramp Type LIN - S - U LIN

H›zlanma ve yavafllama rampalar›n›n fleklini belirler.
LIN : lineer    S : S-rampa    U : U-rampa

ddddCCCCFFFF DecRAmpCoeff 1 to 10 4

H›zl› durma fonksiyonu aktif oldu¤unda yavafllama rampa zaman› k›salt›m katsay›s›.

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

GV

t
0

t2

t1

f (Hz)

E¤ri katsay›s› sabittir.
t2 = 0.6 x t1
t1 = set edilmifl rampa zaman›.

S-rampalar

U-rampalar
E¤ri katsay›s› sabittir.
t2 = 0.5 x t1
t1 = set edilmifl rampa zaman›.
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SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

(1) %100 de¤eri; güç de¤eri, h›z kontrol cihaz›na sahip bir motorun yüksek moment uygulamalar›ndaki güç 
de¤erine eflit olan bir motorun nominal momentine karfl›l›k gelir.

(2) In; yüksek moment uygulamalar› için h›z kontrol cihaz› tan›t›m etiketinde ve katalogda belirtilen h›z kontrol 
cihaz› nominal ak›m›na karfl›l›k gelir.

(3) SFt = LF ise Yes, SFt = HF1 veya HF2 ise No.

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

ttttLLLLIIII Trq.Limit  _ % 0 - %200 (1) %200

Moment limiti, maksimum motor momentini s›n›rlamak için kullan›l›r.

CCCCLLLLIIII nt. I Lim -  A 0 - 1.36 In (2) 1.36 In 

Ak›m limiti motorun afl›r› ›s›nmas›n› s›n›rlamak için kullan›l›r.

AAAAddddCCCC Auto DC Inj. No-Yes Yes

Durmada, otomatik DC enjeksiyon frenlemeyi etkisiz hale getirmek için kullan›l›r.

PPPPCCCCCCCC Motor P Coef 0.2 - 1 1

Bir lojik girifl, motor anahtarlama fonksiyonuna atanm›flken, h›z kontrol cihaz›n›n nominal gücü ile 
daha düflük güçte bir motor aras›ndaki iliflkiyi gösterir.

SSSSFFFFtttt Sw Freq. Type LF-HF1-HF2 LF

Düflük anahtarlama frekans›n› (LF) veya yüksek anahtarlama frekans›n› (HF1 veya HF2) seçmede 
kullan›l›r. HF1 anahtarlama, h›z kontrol cihaz›n› daha düflük bir güç ve ak›m de¤erinde 
çal›flt›rmaks›z›n, düflük yük faktörlü uygulamalar için tasarlanm›flt›r. E¤er h›z kontrol cihaz›n›n termik 
durumu %95’i aflarsa, h›z kontrol cihaz›n›n de¤erine ba¤l› olarak, frekans otomatik olarak 2 veya 4 
kHz’e de¤iflir. H›z kontrol cihaz›n›n termik durumu tekrar %70’e düfltü¤ünde, seçili anahtarlama 
frekans› eski durumuna gelir. HF 2 anahtarlama, yüksek yük faktörlü uygulamalar için h›z kontrol 
cihaz›n› bir derece düflük güç ve ak›m de¤erinde çal›flt›racak flekilde dizayn edilmifltir: sürücü  
parametreleri otomatik olarak oranlan›r (moment limiti, termik ak›m v.b.)

BBBBuuuu    ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeennnniiiinnnn    mmmmooooddddiiiiffffiiiikkkkaaaassssyyyyoooonnnnuuuu    aaaaflflflflaaaa¤¤¤¤››››ddddaaaakkkkiiii    ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeelllleeeerrrriiiinnnn    ffffaaaabbbbrrrriiiikkkkaaaa    aaaayyyyaaaarrrrllllaaaarrrr››››nnnnaaaa    ddddöööönnnnmmmmeeeessssiiiinnnneeee    
nnnneeeeddddeeeennnn    oooolllluuuurrrr::::
••••    nnnnCCCCrrrr,,,,    CCCCLLLLIIII,,,,    SSSSffffrrrr,,,,    nnnnrrrrdddd        ((((ssssüüüürrrrüüüüccccüüüü    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü))))
••••    IIIIttttHHHH,,,,    IIIIddddCCCC,,,,    IIIIbbbbrrrr,,,,    CCCCttttdddd    ((((aaaayyyyaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü))))....

SSSSFFFFrrrr Sw Freq. -  kHz 0.5-1-2-4-8-12-16 kHz cihaz›n de¤erine ba¤l› olarak

Anahtarlama frekans›n› seçmek için kullan›l›r. Ayar band› SFt parametresine ba¤l›d›r.
E¤er SFt=LF ise: 0.5 - 2 veya 4 kHz, cihaz›n de¤erine ba¤l› olarak
E¤er SFt= HF1 veya HF2 ise: 2 - 4 veya 16 kHz cihaz›n de¤erine ba¤l› olarak
Maksimum çal›flma frekans› (tFr) anahtarlama frekans›na ba¤l› olarak s›n›rlanm›flt›r:

nnnnrrrrdddd Noise Reduct No-Yes (3)

Bu fonksiyon, motor gürültüsünü azaltmak için anahtarlama frekans›n› modüle eder.

SSSSPPPPCCCC Special motor No-Yes No

Bu bölümün bafl›nda sözü edilen özel motorlara adaptasyonu için ayar menüsündeki UFr 
parametresi için ayar band›n› geniflletir. Sadece "Handling" (kald›rma) ve "General Use" (genel 
kullan›m) makro-konfigürasyonunda eriflilebilir.
NO : normal motor
YES : özel motor
PSM : küçük motor

SFr(kHz) 0.5 1 2 4 8 12 16
tFr (Hz) 62 125 250 500 500 500 500
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SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

PPPPGGGGtttt PG Type INC-DET DET

Bir enkoder geribesleme I/O kart› kullan›ld›¤›nda, kullan›lan sensörün tipini aç›klar:
INC: art›ml› enkoder (A, A+, B, B+ ba¤lant›l›)
Det: dedektör (sadece A ba¤lant›l›)

PPPPLLLLSSSS Num. Pulses 1 - 1024 11

Enkoderin bir devri için darbe say›s›n› aç›klar.

Gri kutulardaki parametreler, e¤er bir I/O geniflleme kart› varsa, ortaya ç›kar.
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KKKKoooonnnnttttrrrroooollll    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Bu menüye anahtar  pozisyonundayken eriflilebilir. Parametreler, sadece durma modunda h›z kontrol
cihaz› kilitliyken, modifiye edilebilir. 

Bu opsiyon, sadece 2-telli kontrol konfigüre edildiyse ortaya ç›kar.

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

ttttCCCCCCCC TermStripCon 2W- 3W (2-telli/ 3-telli) 2W

Terminal kontrolünün konfigürasyonu: 2-telli veya 3-telli kontrol.
Bu parametrenin modifikasyonu, lojik girifllerin tekrar atanmas›na neden oldu¤u için iki kere 
onay gerektirir.
2-telli kontrolden, 3-telli kontrole geçerek, lojik giriflin atanmas› bir girifl kayar. 2-telli kontrolde,
LI3’ün atanmas›, 3-telli kontrolde LI4’ün atanmas›na dönüflür. 3-telli kontrolde, LI1 ve LI2

giriflleri tekrar atanamaz.

Gri fonlu I/O, e¤er bir I/O ek kart› yüklenmiflse eriflilebilir.
3-telli kontrol (darbe kontrolü: kalk›fl için bir darbe yeterlidir). Bu opsiyon "otomatik tekrar kalk›fl" 
fonksiyonunu engeller.
Ba¤lant› örne¤i

LI1 : stop
LI2 : ileri
LIx : geri

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

ttttCCCCtttt Type 2 Wire LEL-TRN-PFo LEL

2-telli kontrolü aç›klar: 
- lojik girifllerin durumuna ba¤l› olarak (LEL: 2-telli)
- lojik girifllerin durumundaki bir de¤iflikli¤e ba¤l› olarak (TRN: 2-telli iletim)
- ileri yönün, ters yöne her zaman için üstünlü¤ü oldu¤u lojik girifllerin durumuna ba¤l› olarak 

(PFo: Priorit. FW) (ileri önceli¤i)

Ba¤lant› örne¤i:

LI1 : ileri
LIx : geri

Gri fonlu I/O, e¤er bir I/O ek kart› yüklenmiflse eriflilebilir.

  I/O Kald›rma Genel kullan›m De¤ifl. moment
  LI1 STOP STOP STOP
  LI2 RUN ileri RUN ileri RUN ileri
  LI3 RUN geri RUN geri RUN geri
  LI4 önceden set edilmifl 2 h›z jog çal›flma ref. anahtarlama
  LI5 önceden set edilmifl 4 h›z serbest durma enjeksiyon frenleme
  LI6 önceden set edilmifl 8 h›z hatalar› sil serbest durma

24 V LI1 LI2 LIx
ATV58 kumanda klemensleri

ATV58 kumanda klemensleri
24 V LI1 LIx
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KKKKoooonnnnttttrrrroooollll    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

rrrrllllnnnn RV Inhib. No - Yes No

• Lojik girifller taraf›ndan ters yönde çal›flma engellemesi, her ne kadar bu ters yönde çal›flma bir 
toplama veya proses kontrol fonksiyonu taraf›ndan istenmifl olsa da.

• Display modülü üzerindeki FWD/REW tuflu taraf›ndan kontrol edilmiflse ters yönde çal›flma 
engellemesi.

bbbbSSSSPPPP deadb./pedst No
BNS:Pedestal
BLS:Deadband

No

Düflük h›zda çal›flma :

CCCCrrrrLLLL

CCCCrrrrHHHH

AI2 min Ref.- mA
AI2 Max. Ref- mA

0 - 20 mA
4 - 20 mA

4 mA
20 mA

AI2 giriflindeki sinyalin minimum ve maksimum de¤eri.
Bu iki parametre, AI2’ye gönderilen sinyali belirlemek için kullan›l›r. Birçok konfigürasyon olas›l›¤› 
mevcuttur. Bunlardan bir tanesi 0-20 mA, 4-20 mA, 20-4mA için konfigüre etmektir.

Referans

No

0

LSP

HSP

%100

F : motor frekans›

Referans

Pedestal
(BNS)

0

LSP

HSP

%100

F : motor frekans›

Referans

Deadband
(BLS)

0

LSP

HSP

%100

F : motor frekans›

AI 2
(mA)

0

LSP

HSP

CrL CrH 20

Frekans
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KKKKoooonnnnttttrrrroooollll    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Kod Aç›klama Ayar aral›¤› Fabrika ayar›

AAAAOOOOLLLL

AAAAOOOOHHHH

AO Min. Val- mA
AO Max. Val- mA

0 - 20 mA
0 - 20 mA

0 mA
20 mA

AO ve AO1 (1) ç›k›fl›ndaki sinyalin minimum ve maksimum de¤eri.
Bu iki parametre, AO ve AO1’deki ç›k›fl sinyalini belirlemek için
kullan›l›r.
Örnek: 0-20 mA, 4-20 mA, 20-4mA, v.b.

SSSSttttrrrr Save Ref. NO-RAM-EEP NO

Bu fonksiyon, +/- h›z fonksiyonu ile iliflkili olarak referans› kaydetmede kullan›l›r: Run komutu 
gözükmedi¤inde (RAM’e kaydedin) veya hat beslemesi koptu¤unda (EEPROM’a kaydedin).
Bir sonraki kalk›flta, h›z referans› kaydedilen son referansd›r.

LLLLCCCCCCCC  Keypad Comm. No-Yes No

Display modülü arac›l›¤›yla, h›z kontrol cihaz›n›n kontrolünü aktive etmede kullan›l›r. STOP/RESET, 
RUN ve FWD/REV anahtarlar› aktiftir. H›z referans› LFr parametresi ile verilir. Sadece serbest durufl, 
h›zl› durufl, DC enjeksiyon durma komutlar›, terminallerde aktif kal›r. E¤er, h›z kontrol cihaz› / display 
modülü ba¤lant›s› kesilirse, h›z kontrol cihaz› bir SLF hatas›nda kilitlenir.

PPPPSSSStttt STOP Priorit No-Yes Yes

Bu fonksiyon, kontrol kanal›ndan ba¤›ms›z olarak (terminaller veya fieldbus) STOP anahtar›na 
öncelik verir.
PSt parametresini "No" olarak set etmek için:
1 - "No" görüntüleyin.
2 - "ENT" tufluna bas›n.
3 - H›z kontrol cihaz›nda "See manual" ibaresi belirir.
4 - S›ras›yla ▲, ▼ ve "ENT"e bas›n.
Seri üretim uygulamalar› için, anahtar› aktif olmayacak flekilde konfigüre etmek önerilir ("No"ya set
edin).

AAAAdddddddd DriveAddress 0 - 31 0

Display modülü portu arac›l›¤›yla kontrol edildi¤inde, h›z kontrolünün adresini belirtir (display modülü 
ve programlama terminali kald›r›ld›¤›nda)

ttttbbbbrrrr BdRate RS485 9600-19200 19200

RS485 haberleflme hatt› iletim h›z› (bir sonraki enerjilenmede aktif olur)
9600 bps
19200 bps

E¤er ttttbbbbrrrr====    11119999222200000000    iiiisssseeee,,,,    tttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaallll    aaaarrrrtttt››››kkkk    kkkkuuuullllllllaaaannnn››››llllaaaammmmaaaazzzz....    TTTTeeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaalllleeee    tttteeeekkkkrrrraaaarrrr    eeeettttkkkkiiiinnnn    hhhhaaaalllleeee    ggggeeeettttiiiirrrreeeebbbbiiiillllmmmmeeeekkkk    
iiiiççççiiiinnnn    sssseeeerrrriiii    hhhhaaaabbbbeeeerrrrlllleeeeflflflflmmmmeeee    üüüüzzzzeeeerrrriiiinnnnddddeeeennnn    ttttbbbbrrrr’’’’yyyyiiii    tttteeeekkkkrrrraaaarrrr    11119999222200000000    oooollllaaaarrrraaaakkkk    kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiinnnn    vvvveeeeyyyyaaaa    ffffaaaabbbbrrrriiiikkkkaaaa    
aaaayyyyaaaarrrrllllaaaarrrr››››nnnnaaaa    ddddöööönnnnüüüünnnn    ((((bbbbkkkkzzzz....    ssssaaaayyyyffffaaaa    66665555))))....

rrrrPPPPrrrr Reset counters No-APH-RTH No

KWh veya çal›flma zaman›n› 0’a resetler
No: No
APH: kwh, 0’a resetlenir
RTH: Çal›flma zaman› 0’a resetlenir
APH ve RTH an›nda aktif olur. Daha sonra parametre otomatik olarak No’ya döner..
Komutu "0"a resetlemek için "ENT"e bas›n›z.

AO (mA)0

Max

AOL AOH 20

Parameter

(1) AO analog ç›k›fl›, bir I/O geniflleme kart› ilave edildiyse ç›kar.
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IIII////OOOO    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Bu menüye anahtar  pozisyonundayken eriflilebilir.
Parametreler, sadece durma modunda h›z kontrol cihaz› kilitliyken, modifiye edilebilir.

Menüde mevcut olan girifller ve ç›k›fllar, h›z kontrol cihaz›nda kurulu I/O kartlar›na (e¤er varsa) ve kontrol
menüsünde daha önce yap›lan seçimlere de ba¤l›d›r.
"Fabrika" konfigürasyonlar›, seçili makro-konfigürasyon taraf›ndan tekrardan atan›r.

KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    ggggiiiirrrriiiiflflflfl    aaaattttaaaammmmaaaallllaaaarrrr››››nnnn››››nnnn    öööözzzzeeeetttt    ttttaaaabbbblllloooossssuuuu    (2-telli / 3-telli opsiyon hariç)

UYARI: E¤er, bir lojik girifl "serbest durufla" veya "h›zl› durma"ya atan›rsa, girifller 0 durumunda iken,
bu stop fonksiyonlar› aktif oldu¤undan kalk›fl sadece bu girifli +24 V’a ba¤layarak gerçeklefltirilebilir.

Kod Fonksiyon 

LLLLIIII2222 LI2 Assign.

Özet tablosuna ve fonksiyonlar›n aç›klamas›na bak›n.

IIII////OOOO    ggggeeeennnniiiiflflflfllllleeeemmmmeeee    ooooppppssssiiiiyyyyoooonnnn    kkkkaaaarrrrttttllllaaaarrrr›››› 2 lojik girifl LI5-LI6

OOOOppppssssiiiiyyyyoooonnnnssssuuuuzzzz    hhhh››››zzzz    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    cccciiiihhhhaaaazzzz›››› 3 lojik girifl LI2 - LI4

NO:Not assigned (Atanmam›fl) X

RV :Reverse (Ters yönde çal›flma) X

RP2:Switch Ramp2 (Rampa anahtarlama) X

JOG (Jog çal›flma) X

+SP: + Speed (+ h›z) X

-SP: - Speed (- h›z) X

PS2: 2 Preset SP (Önceden set edilmifl 2 h›z) X

PS4: 4 Preset SP (Önceden set edilmifl 4 h›z) X

PS8: 8 Preset SP (Önceden set edilmifl 8 h›z) X

RFC:Auto/manu (Referans anahtarlama) X

NST:Freewhl Stop (Serbest durufl) X

DCI:DC inject. (Enjeksiyon durufl) X

FST:Fast stop (H›zl› durufl) X

CHP:Multi. Motor (Motor anahtarlama) X

TL2:Trq.Limit 2 (‹kinci moment limiti) X

FLO:Forced Local (Zorlanm›fl lokal mod) X

RST:Fault Reset (Hatalar›n silinmesi) X

ATN:Auto-tune (Auto-tuning) (Oto-ayar) X

PAU:PI Auto/Manu (PI Auto/Manu) E¤er 1 adet ise AI = PIF X

PR2:PI 2 Preset (Önceden set edilmifl 2 PI set de¤eri) E¤er 1 adet ise AI = PIF X

PR2:PI 4 Preset (Önceden set edilmifl 4 PI set de¤eri) E¤er 1 adet ise AI = PIF X

TLA:Torque limit (AI ile moment s›n›rlama) E¤er 1 adet ise  AI = ATL X

EDD:Ext flt. (Harici hata) X
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IIII////OOOO    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    ggggiiiirrrriiiiflflflfl    vvvveeee    eeeennnnkkkkooooddddeeeerrrr    aaaattttaaaammmmaaaallllaaaarrrr››››nnnn››››nnnn    öööözzzzeeeetttt    ttttaaaabbbblllloooossssuuuu

(1) NB: A+, A-, B+, B-  enkoder giriflleri atama menüsü, "Assign AI3" ("AI3 atamas›") olarak adland›r›l›r.

UYARI : E¤er R2 rölesi "fren s›ras›" fonksiyonuna atan›rsa, AI3 otomatik olarak - e¤er kart varsa -
Tako Geribesleme fabrika ayar›na atan›r. Bununla beraber AI3’ü tekrardan atamak hala mümkün
olur.

KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    çççç››››kkkk››››flflflflllllaaaarrrr››››nnnn    öööözzzzeeeetttt    ttttaaaabbbblllloooossssuuuu

IIII////OOOO    ggggeeeennnniiiiflflflfllllleeeemmmmeeee    ooooppppssssiiiiyyyyoooonnnn    kkkkaaaarrrrttttllllaaaarrrr›››› Analog girifl 
AI3

Encoder 
girifli (1)
A+, A-, 
B+, B-

OOOOppppssssiiiiyyyyoooonnnnssssuuuuzzzz    hhhh››››zzzz    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    cccciiiihhhhaaaazzzz›››› Analog girifl 
AI2

NO:Not assigned (Atanmam›fl) X X X

FR2:Speed Ref2 (H›z referans› 2)
E¤er 1 adet ise LI = RFC

X

SAI:Summed Ref. (Toplama referans›) X X X

PIF:PI Regulator (Pl regülatör geribeslemesi) X X

PIM:PI Man.ref. (Manuel PI h›z referans›)
e¤er bir AI = PIF ve bir  LI = PAU ise

X

SFB:Tacho feedbk (Takogeneratör) X

PTC:Therm.Sensor (PTC problar) X

ATL:Torque Lim. (Moment limiti) X

RGI:PG feedbk (Enkoder ve sensör geribeslemesi) X

IIII////OOOO    ggggeeeennnniiiiflflflfllllleeeemmmmeeee    ooooppppssssiiiiyyyyoooonnnn    kkkkaaaarrrrtttt›››› LO lojik 
ç›k›fllar

OOOOppppssssiiiiyyyyoooonnnnssssuuuuzzzz    hhhh››››zzzz    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    cccciiiihhhhaaaazzzz›››› R2 rölesi

NO:Not assigned (Atanmam›fl) X X

RUN:DriveRunning (H›z kontrol cihaz› çal›flmada) X X

OCC:OutputCont. (Yük taraf› kontaktör kontrolü) X X

FTA:Freq Attain. (Eflik de¤eri frekansa ulafl›ld›) X X

FLA:HSP Attained (HSP’ye ulafl›ld›) X X

CTA:I Attained (Ak›m eflik de¤erine ulafl›ld›) X X

SRA:FRH Attained (Frekans referans›na ulafl›ld›) X X

TSA:MtrTherm Lvl (Motor termik eflik de¤erine ulafl›ld›) X X

BLC:Brk Logic (Fren s›ras›) X

APL:4-20 mA loss (4-20mA sinyalin kayb›) X X

F2A:F2 Attained (‹kinci frekans eflik de¤erine ulafl›ld›) X X

TAD:ATV th. Alarm (Sürücü termik eflik de¤erine ulafl›ld›) X X
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IIII////OOOO    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

AAAAnnnnaaaalllloooogggg    çççç››››kkkk››››flflflfl    aaaattttaaaammmmaaaallllaaaarrrr››››nnnn››››nnnn    öööözzzzeeeetttt    ttttaaaabbbblllloooossssuuuu

BBBBiiiirrrr    kkkkeeeerrrreeee    IIII////OOOO    tttteeeekkkkrrrraaaarrrr    aaaattttaaaannnndddd››››kkkkttttaaaannnn    ssssoooonnnnrrrraaaa,,,,    bbbbuuuu    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaa    iiiilllliiiiflflflflkkkkiiiilllliiii    ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeelllleeeerrrr    oooottttoooommmmaaaattttiiiikkkk    oooollllaaaarrrraaaakkkk    mmmmeeeennnnüüüüddddeeee    bbbbeeeelllliiiirrrriiiirrrr    vvvveeee
mmmmaaaakkkkrrrroooo----kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnn    """"CCCCUUUUSSSS::::    CCCCuuuussssttttoooommmmiiiizzzzeeee""""    ggggöööösssstttteeeerrrriiiirrrr....
BBBBaaaazzzz››››    tttteeeekkkkrrrraaaarrrr    aaaattttaaaammmmaaaallllaaaarrrr    yyyyeeeennnniiii    aaaayyyyaaaarrrr    ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeelllleeeerrrriiiinnnneeee    nnnneeeeddddeeeennnn    oooolllluuuurrrr....    KKKKuuuullllllllaaaannnn››››cccc››››,,,,    bbbbuuuu    ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeelllleeeerrrriiii    aaaayyyyaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüünnnnddddeeee    sssseeeetttt
eeeettttmmmmeeeeyyyyiiii    uuuunnnnuuuuttttmmmmaaaammmmaaaallll››››dddd››››rrrr....

IIII////OOOO    ggggeeeennnniiiiflflflfllllleeeemmmmeeee    
ooooppppssssiiiiyyyyoooonnnn    kkkkaaaarrrrttttllllaaaarrrr››››

AAAAOOOO    aaaannnnaaaalllloooogggg    çççç››››kkkk››››flflflfl

OOOOppppssssiiiiyyyyoooonnnnssssuuuuzzzz    hhhh››››zzzz    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    cccciiiihhhhaaaazzzz›››› AAAAOOOO1111    aaaannnnaaaalllloooogggg    çççç››››kkkk››››flflflfl

NO :Not assigned (Atanmam›fl) X

OCR:Motor Curr. (Motor ak›m›) X

OFR:Motor Freq (Motor h›z›) X

ORP:Output ramp (Rampa ç›k›fl›) X

TRQ:Motor torque (Motor momenti) X

STQ:Signed Torq. (‹flaretli motor momenti) X

ORS:Signed ramp (‹flaretli rampa ç›k›fl›) X

OPS:PI ref. (PI sabit de¤er ç›k›fl›) ise AI = PIF X

OPF:PI Feedback (PI geribesleme ç›k›fl›) ise AI = PIF X

OPE:PI Error (PI hata ç›k›fl›) ise AI = PIF X

OPI:PI Integral (PI integral ç›k›fl›) ise AI = PIF X

OPR:Motor power (Motor gücü) X

THR:Motor Thermal (Motor termiik durumu) X

THD:Drive Thermal (Sürücü termik durumu) X

I/O Atanmam›fl Set edilecek parametreler

LI RP2 Rampa anahtarlama AAAACCCC2222    ddddEEEE2222

LI JOG Jog çal›flma JJJJOOOOGGGG    JJJJGGGGtttt

LI PS4 Önceden set edilmifl 4 h›z SSSSPPPP2222----SSSSPPPP3333

LI PS8 Önceden set edilmifl 8 h›z SSSSPPPP4444----SSSSPPPP5555----SSSSPPPP6666----SSSSPPPP7777

LI DCI Enjeksiyon durma IIIIddddCCCC

LI TL2 ‹kinci moment limiti ttttLLLL2222

LI PR4 Önceden set edilmifl 4 adet PI sabit de¤eri PPPPIIII2222----PPPPIIII3333

AI PIF PI regülatör rrrrPPPPGGGG----rrrrIIIIGGGG----PPPPIIIICCCC----rrrrddddGGGG----rrrrEEEEDDDD----PPPPrrrrGGGG----

PPPPSSSSrrrr----PPPPSSSSPPPP----PPPPLLLLrrrr----PPPPLLLLbbbb

AI SFB Takojeneratör ddddttttSSSS

R2 BLC Fren s›ras› IIIIbbbbrrrr----bbbbrrrrtttt----bbbbEEEEnnnn----bbbbEEEEtttt----bbbbrrrrLLLL----bbbbIIIIPPPP

LO/R2 FTA Frekans eflik de¤erine ulafl›ld› FFFFttttdddd

LO/R2 CTA Ak›m eflik de¤erine ulafl›ld› CCCCttttdddd

LO/R2 TSA Motor termik eflik de¤erine ulafl›ld› ttttttttdddd

LO/R2 F2A 2. frekans eflik de¤erine ulafl›ld› FFFF2222dddd

LO/R2 TAD Sürücü termik eflik de¤erine ulafl›ld› ddddttttdddd
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IIII////OOOO    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

BBBBaaaazzzz››››    tttteeeekkkkrrrraaaarrrr    aaaattttaaaammmmaaaallllaaaarrrr,,,,    kkkkuuuullllllllaaaannnn››››cccc››››nnnn››››nnnn    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll,,,,    ssssüüüürrrrüüüüccccüüüü    vvvveeeeyyyyaaaa    hhhhaaaattttaaaa    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüünnnnddddeeee    kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeettttmmmmeeeessssiiii    ggggeeeerrrreeeekkkkeeeennnn    yyyyeeeennnniiii    aaaayyyyaaaarrrr
ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeelllleeeerrrriiiinnnniiiinnnn    eeeekkkklllleeeennnnmmmmeeeessssiiiinnnneeee    nnnneeeeddddeeeennnn    oooolllluuuurrrr::::

I/O Atamalar Set edilecek parametreler

LI -SP - h›z SSSSttttrrrr (kontrol menüsü)

LI FST H›zl› durufl ddddCCCCFFFF (sürücü menüsü)

LI RST Hatalar› silme rrrrSSSStttt (hata menüsü)

AI SFB Takogeneratör SSSSdddddddd (hata menüsü)

A+, A-,
B+, B-

SAI Toplama referans› PPPPGGGGtttt, PPPPLLLLSSSS (sürücü menüsü)

A+, A-,
B+, B-

RGI Enkoder geribeslemesi PPPPGGGGtttt, PPPPLLLLSSSS (sürücü menüsü)
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KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

FFFFoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnn    uuuuyyyyuuuummmmlllluuuulllluuuukkkk    ttttaaaabbbblllloooossssuuuu
Uygulama fonksiyonlar›n›n seçimi, belirli fonksiyonlar aras›ndaki uyumsuzluk nedeniyle s›n›rlanabilir. Bu
tabloda belirtilmemifl olan fonksiyonlar, tamamen uyumludur.

Uyumsuz fonksiyonlar

Uyumlu fonksiyonlar

Tatbik edilemez

Öncelikli fonksiyonlar (ayn› zamanda (-simultane) aktif olamayan fonksiyonlar):

Ok ile gösterilen fonksiyon, di¤erinin üzerine önceli¤e sahiptir.

Stop (durma) fonksiyonlar›, çal›flma komutlar›na göre bir önceli¤e sahiptir.
Lojik komut arac›l›¤›yla h›z referanslar›, ayarlanan analog de¤erler üzerine önceli¤e sahiptirler.

➞➞

➞ ➞

➞

➞

➞

➞

DC enjeksiyon
frenleme

Girifller toplam›

PI regülatör

+ / - h›z

Referans anahtarlama

Serbest durufl

H›zl› durufl

Jog çal›flma

Önceden set edilmifl h›zlar

Takogeneratör veya enkoder
ile h›z regülasyonu

AI3 arac›l›¤›yla moment s›n›rlama

LI arac›l›¤›yla moment s›n›rlama
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KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

LLLLoooojjjjiiiikkkk    ggggiiiirrrriiiiflflflfl    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››
ÇÇÇÇaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    yyyyöööönnnnüüüü::::    iiiilllleeeerrrriiii    ////    ggggeeeerrrriiii
Motor dönüflünün sadece tek bir yönüne ihtiyaç duyulan uygulamalar için, ters yönde çal›flma engellenebilir.

2222----tttteeeelllllllliiii    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll::::
Çal›flma ve durma, durumun 1 (çal›flma) veya 0 (durma) oldu¤u veya durumdaki de¤iflikli¤in dikkate al›nd›¤›
ayn› lojik giriflle kontrol edilir (2-telli kontrol menüsüne bak›n).

3333----tttteeeelllllllliiii    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll::::
Çal›flma ve durma 2 farkl› lojik girifl ile kontrol edilir. LI1 her zaman durma fonksiyonuna atan›r. Durma lojik
giriflin ba¤lant›s›n›n aç›lmas›nda elde edilir (durum 0).

Stop girifli aç›lana kadar çal›flma giriflindeki (run input), darbe saklan›r.

Enerjilenme ya da manuel veya otomatik hata resetlemesi esnas›nda; motor, ancak "ileri", "geri", ve
"enjeksiyon durufl" komutlar›ndan önce bir resetten sonra güç ile beslenebilir.

RRRRaaaammmmppppaaaa    aaaannnnaaaahhhhttttaaaarrrrllllaaaammmmaaaa:::: 1. rampa: ACC, DEC ; 2. rampa : AC2, DE2
‹ki tip aktif hale geçme mümkündür:
- LIx lojik giriflinin aktif olmas›,
- Ayarlanabilir bir frekans eflik de¤erinin alg›lanmas›.

E¤er fonksyonu bir lojik girifl atan›rsa, rampa anahtarlama sadece bu girifl ile gerçeklefltirilebilir.

AAAAdddd››››mmmm    aaaadddd››››mmmm    ççççaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    ((((““““JJJJOOOOGGGG””””)))):::: Düflük h›zda çal›flma darbesi.
E¤er JOG konta¤› kapan›rsa ve daha sonra çal›flma yönü konta¤› çal›fl›rsa, rampa, ACC, dEC, AC2, dE2
ayarlar›ndan ba¤›ms›z olarak 0.1 s. olur. E¤er yön konta¤› kapal›ysa ve JOG konta¤› da çal›fl›r durumdaysa,
konfigüre edilmifl rampalar kullan›l›r.

Ayar menüsünde eriflilebilen parametreler:
- JOG h›z
- tekrarlanmayan gecikme (2 "JOG" komutu aras›ndaki minimum süre).

 
efesotomasyon.com



66

KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

++++    ////    ----    hhhh››››zzzz    :::: 2 tip çal›flma mümkündür.
1 Tek kademeli butonlar›n kullan›m›: çal›flma yönlerine (yönüne) ek olarak iki lojik girifle ihtayç duyulur:               

"+ h›z" komutuna atanan girifl, h›z› art›r›rken; "-h›z" komutuna atanan girifl, h›z› düflürür.

Bu fonksiyon, kontrol menüdeki Str saklama referans› parametresine eriflir.

2 ‹ki kademeli butonlar›n kullan›m›: + h›za atanan, tek bir lojik girifle ihtiyaç duyulur: ‹ki ifllevli butonlarla +/-h›z: 
Aç›klama: Her dönüfl yönü için 1 butona iki kere bas›l›r. Her durum gerilimsiz konta¤› kapat›r.

Ba¤lant› örne¤i:

LI1 : ileri
LIx : geri
LIy : + h›z

Bu tip +/-h›z, 3-telli kontrol ile uyumsuzdur. Bu durumda, -h›z fonksiyonu otomatik olarak, en yüksek indeks ile
lojik girifle atan›r (örne¤in: LI3 (+h›z), LI4 (-h›z)).

HHHHeeeerrrr    iiiikkkkiiii    ççççaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    dddduuuurrrruuuummmmuuuunnnnddddaaaa    ddddaaaa    mmmmaaaakkkkssssiiiimmmmuuuummmm    hhhh››››zzzz,,,,    aaaannnnaaaalllloooogggg    ggggiiiirrrriiiiflflflfleeee    uuuuyyyygggguuuullllaaaannnnaaaannnn    rrrreeeeffffeeeerrrraaaannnnssssllllaaaarrrr    ttttaaaarrrraaaaffff››››nnnnddddaaaannnn    vvvveeeerrrriiiilllliiiirrrr....    ÖÖÖÖrrrrnnnneeee¤¤¤¤iiiinnnn,,,,
AAAAIIII1111’’’’iiii    ++++11110000VVVV’’’’aaaa    bbbbaaaa¤¤¤¤llllaaaayyyy››››nnnn....

Description : Aç›klama: her dönüfl yönü için 1 butona iki kere bas›l›r.
Her durum gerilimsiz bir konta¤› kapat›r.

Serbest b›rakma (- h›z) Basma 1 (h›z elde edilir) Basma 2 (+ h›z)

ileri butonu – a a ve b

geri butonu – c c ve d

LI1

a c

b d

LIx LIy
ATV58 kumanda terminalleri

+ 24

‹leri

LSP

LSP
0

0

0

Basma 2
Basma 1

a a a a a a a

b b

c c

d

Geri

Basma 2
Basma 1

Motor
frekans›

 
efesotomasyon.com



67

KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

ÖÖÖÖnnnncccceeeeddddeeeennnn    sssseeeetttt    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    hhhh››››zzzzllllaaaarrrr
2, 4 veya 8 h›z, s›ras›yla, 1, 2 veya 3 lojik girifle ihtiyaç duyarak önceden set edilebilir.

Afla¤›daki atamalar›n s›ras› incelenmelidir: PS2 (LIx), sonra PS4 (LIy), sonra PS8 (LIz).

Lojik girifllerin atanmas›n› iptal etmek için, afla¤›daki s›ra incelenmeli: PS8 (LIz), sonra PS4 (LIy), sonra PS2
(LIx).

RRRReeeeffffeeeerrrraaaannnnssss    aaaannnnaaaahhhhttttaaaarrrrllllaaaammmmaaaa
‹ki referans›n (AI1 referans› ve AI2 referans›) lojik girifl komut taraf›ndan anahtarlanmas›. 
Bu fonksiyon, otomatik olarak, AI2’yi h›z referans› 2’ye atar.

Ba¤lant› flemas›

Aç›k kontak, referans = AI2
Kapal› kontak, referans = AI1

SSSSeeeerrrrbbbbeeeesssstttt    dddduuuurrrruuuuflflflfl
Motorun sadece, rezistif momenti kullanarak durmas›na neden olur. Motor beslemesi kesilir.
Serbest durufl, lojik girifl aç›ld›¤›nda (durum 0) elde edilir.

DDDDCCCC    eeeennnnjjjjeeeekkkkssssiiiiyyyyoooonnnn    dddduuuurrrrmmmmaaaa
Enjeksiyon durma lojik girifl kapand›¤›nda elde edilir (durum 1).

HHHH››››zzzzllll››››    dddduuuurrrruuuuflflflfl
Drive (sürücü) menüsünde bulunan dCF redüksiyon faktörü arac›l›¤›yla, yavafllama rampa süresinde bir
k›salt›m yoluyla frenli durmad›r.
H›zla durma, lojik girifl aç›ld›¤›nda (durum 0) elde edilir.

Önceden set edilmifl 2 h›z Önceden set edilmifl 4 h›z Önceden set edilmifl 8 h›z

Atama: LIx’i PS2’ye Atama: LIx’yi PS2’ye, sonra, 
LIy’yi PS4’e

Atama: LIx’i PS2’ye
LIy’yi PS4’e, sonra, LIz’yi PS8’e

LIx h›z referans› LIy LIx h›z referans› LIz LIy LIx h›z referans›

0 LSP+referans 0 0 LSP+referans 0 0 0 LSP+referans

1 HSP 0 1 SP2 0 0 1 SP2

1 0 SP3 0 1 0 SP3

1 1 HSP 0 1 1 SP4

1 0 0 SP5

1 0 1 SP6

1 1 0 SP7

1 1 1 HSP

���

������

	�����


���� �� � 
 �	 �� �
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KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

MMMMoooottttoooorrrr    aaaannnnaaaahhhhttttaaaarrrrllllaaaammmmaaaa
Bu fonksiyon, ayn› h›z kontrol cihaz›n› kullanan de¤iflik güç de¤erine sahip iki motordan bir di¤erine geçmek
için kullan›r. H›z kontrol cihaz›n›n ç›k›fl›na, uygun bir s›ra yüklenmelidir. Geçifl motor durmuflken ve h›z kontrol
cihaz› kilitliyken gerçeklefltirilebilir. Afla¤›daki dahili parametreler, lojik komut taraf›ndan otomatik olarak de¤iflir:

Bu fonksiyon, otomatik olarak ikinci motorun termik korumas›n› engeller.
Eriflilebilir parametreler: 

‹‹‹‹kkkkiiiinnnncccciiii    mmmmoooommmmeeeennnntttt    lllliiiimmmmiiiittttiiii
Lojik girifl aktif oldu¤unda, maksimum motor momentindeki azalma.
Adjust (ayar) menüsünde tL2 parametresi.

HHHHaaaattttaaaa    rrrreeeesssseeeettttiiii
‹ki tep resetleme mümkündür: k›smi veya genel (Fault (hata) menüsünde rSt parametresi).
K›smi reset (rSt = RSP) :
E¤er hatan›n nedeni ortadan kalkarsa, saklanm›fl olan hatay› silmek için ve h›z kontrol cihaz›n› reset etmede
kullan›l›r. K›smi silmeden etkilenen hatalar:

Genel reset (rSt = RSG) :
Atanm›fl olan lojik girifl kapanm›flken; SSSSCCCCFFFF    ((((mmmmoooottttoooorrrr    kkkk››››ssssaaaa    ddddeeeevvvvrrrreeeessssiiii))))    dddd››››flflflfl››››nnnnddddaaaakkkkiiii    bbbbüüüüttttüüüünnnn    hhhhaaaattttaaaallllaaaarrrr››››    ((((zzzzoooorrrrllllaaaannnnmmmm››››flflflfl    ççççaaaallll››››flflflflmmmmaaaa))))
eeeennnnggggeeeelllllllleeeerrrr....

ZZZZoooorrrrllllaaaannnnmmmm››››flflflfl    llllooookkkkaaaallll    mmmmoooodddd
Hat kontrol modu (seri link) ile lokal mod (terminaller arac›l›¤›yla veya display modülü arac›l›¤›yla kontrol)
aras›nda seçim yapmada kullan›l›r.

AAAAuuuuttttoooo----ttttuuuunnnniiiinnnngggg    ((((oooottttoooo    aaaayyyyaaaarrrr))))
Atanm›fl lojik girifl 1’e de¤iflti¤i zaman, "drive" (sürücü) menüde tUn parametresinde oldu¤u gibi ayn› yöntemle,
auto-tuning (oto-ayar) çal›flmas› atefllenir.

UYARI: Oto-ayar yaln›zca, e¤er hiçbir komut aktive de¤ilse, gerçeklefltirilebilir. E¤er, bir serbest durufl veya
h›zl› durufl fonksiyonu bir lojik girifle atand›ysa, bu girifl 1’e (0’da aktif) set edilmelidir.

Uygulama: Örne¤in, motorlar› anahtarlarken.

AAAAuuuuttttoooo----mmmmaaaannnn    PPPPIIII,,,,    öööönnnncccceeeeddddeeeennnn    sssseeeetttt    eeeeddddiiiillllmmmmiiiiflflflfl    PPPPIIII    ssssaaaabbbbiiiitttt    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrrlllleeeerrrriiii:::: PI çal›flma (bkz. sayfa 99)
AAAAIIII    iiiilllleeee    mmmmoooommmmeeeennnntttt    ssss››››nnnn››››rrrrllllaaaammmmaaaa
Bu fonksiyon, sadece AI3 analog girifli moment s›n›rlamaya atand›ysa eriflilebilir. TL2’de konfigüre edilmifl 
bir lojik girifl yok ise: ‹kinci moment s›n›r, s›n›r direkt olarak AI3 ile verilir.
E¤er TL2 - ikinci moment s›n›r›na bir lojik girifl konfigüre edildiyse

- Girifl 0 ise, s›n›r tLi ile belirlenir
- Girifl 1 ise, s›n›r AI3 ile belirlenir.

HHHHaaaarrrriiiicccciiii    hhhhaaaattttaaaa
Atanm›fl olan lojik girifl 1 oldu¤unda motor durur (sürücü menüsündeki LSF parametresinin konfigürasyonuna
ba¤l› olarak) ve sürücü  EPF external fault hata modunda kilitlenir.

- nominal motor ak›m› - fren b›rakma ak›m›
- enjeksiyon ak›m›

- hat afl›r› gerilimi - haberleflme hatas› - motorun afl›r› ›s›nmas›
- DC bus afl›r› gerilimi - motor afl›r› yükü - seri link hatas›
- motor faz kayb› - 4-20mA kayb› - h›z kontrol cihaz›n›n afl›r› ›s›nmas›

- bak›m - harici hata - afl›r› h›z
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KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

AAAAnnnnaaaalllloooogggg    ggggiiiirrrriiiiflflflfl    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››
AI1 girifli her zaman için h›z referans›d›r

AAAAIIII2222    vvvveeee    AAAAIIII3333’’’’üüüünnnn    aaaattttaaaannnnmmmmaaaassss››››

TTTTooooppppllllaaaammmmaaaa    hhhh››››zzzz    rrrreeeeffffeeeerrrraaaannnnssss››››:::: AI2 ve AI3 taraf›ndan verilen frekans ayar de¤erleri AI1 ile toplanabilir.

TTTTaaaakkkkooooggggeeeennnneeeerrrraaaattttöööörrrr    iiiilllleeee    hhhh››››zzzz    rrrreeeeggggüüüüllllaaaassssyyyyoooonnnnuuuu:::: (Sadece analog giriflli bir I/O ilave kart› ile AI3 üzerinde atama). Bir harici
bölücü köprü devresi, takogeneratörün gerilimini adapte etmede kullan›l›r. Maksimum gerilim 5 ve 9 V aras›nda
olmal›d›r. Adjust (Ayar) menüsünde olan dtS parametresini ayarlayarak, hassas bir ayar elde edilir.

PPPPTTTTCCCC    pppprrrroooobbbb    bbbbaaaa¤¤¤¤llllaaaannnntttt››››ssss››››:::: (sadece analog giriflli, bir I/O geniflleme kart› ile) Motor sarg›lar›ndaki PTC problar›, AI3
analog girifline ba¤layarak motorun direkt termik korumas› için kullan›l›r. 
PTC prob karakteristikleri:
20 °C’de prob devresinin toplam direnci = 750 W. 

PPPPIIII    rrrreeeeggggüüüüllllaaaattttöööörrrr::::    Bir referans ve bir sensör üzerinden gelen bir geribesleme ile bir prosesi regüle etmede kullan›l›r.
PI modda, farkl› konfigüre edilseler de rampalar›n tümü lineardir.
PI regülatör ile:

- FbS ile geribeslemenin adapte edilmesi.
- PI dönüflümünün düzeltimi.
- Oransal ve integral kazanc›n ayarlanmas›. (RPG ve RIG)
- PI referans, PI geribesleme ve PI hatas› için bir analog ç›k›fl›n atanmas›.
- E¤er PSP > 0 ise kalk›flta PI (AC2) çal›flmas›n›n gerçekleflmesi için bir rampa uygulamas›. PSP=0 ise, 

aktif rampalar ACC/dEC’dir. dEC rampas› her zaman duruflta kullan›l›r. 
Motor h›z› LSP-HSP aras›nda s›n›rland›r›l›r.

NNNNooootttt::::    PI regülatör modu, bir AI girifli PI geribeslemeye atand›ysa etkin hale geçer. AI atamas› sadece, PI ile
uyumsuz tüm fonksiyonlar›n iptal edilmesiyle mümkün olur  (bkz. sayfa 94)

OOOOttttoooommmmaaaattttiiiikkkk////MMMMaaaannnnuuuueeeellll::::    Bu fonksiyon sadece, PI fonksiyonu aktifse eriflilebilir ve bu fonksiyon analog giriflli bir I/O
geniflleme kart› gerektirir.
LI lojik girifli ile, çal›flmay›, e¤er LIx=0 (AI3’te manuel referans) ise h›z regülasyonuna ve e¤er LIx=1 (oto) ise
PI regülasyonuna de¤ifltirmek için kullan›l›r.

PIC
X±1

PI
dönüfltürücü

PI
regülatör

ribesleme

PI
set de¤eri

Set de¤eri

Referans

PSP

Filtre Çarpan

Otomatik / manuel

RPG
RIG

e¤er PSP = 0
ise, rampa

Rampa

ACC
dEC

AC2
dE2

ACC
dEC

Çal›fl komutu

E¤er PSP > 0
ise rampa

Otomatik

Manuel

FBS
10

X
+

-

 
efesotomasyon.com



70

KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

AAAAnnnnaaaalllloooogggg    ggggiiiirrrriiiiflflflfl    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››
ÖÖÖÖnnnncccceeeeddddeeeennnn    sssseeeetttt    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    ssssaaaabbbbiiiitttt    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrrlllleeeerrrr::::
2 veya 4 adet önceden set edilebilir sabit de¤er, birbirinden ba¤›ms›z veya 2 lojik giriflin kullan›m›n› gerektirir:

MMMMoooommmmeeeennnntttt    lllliiiimmmmiiiittttiiii:::: (Sadece AI3 analog giriflli bir I/O geniflleme kart› ile)
AI3’te uygulanan sinyal, dahili moment limiti ile do¤rusal çal›fl›r (sürücü menüsünde TLI parametresi)) :

- E¤er AI3 = 0V ise: limit = TLI x 0 = 0
- E¤er AI3 = 10 V ise: limit = TLI.

Uygulamalar: Moment veya cer düzeltimi, v.b.

EEEEnnnnkkkkooooddddeeeerrrr    ggggiiiirrrriiiiflflflfl    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››::::
(Sadece enkoder giriflli I/O geniflleme kart› ile)

HHHH››››zzzz    rrrreeeeggggüüüüllllaaaassssyyyyoooonnnnuuuu:::: Art›ml› enkoder veya sensör kullanarak, h›z düzeltimi için kullan›l›r. (Kart ile birlikte verilen
dökümantasyona bak›n›z).

TTTTooooppppllllaaaammmmaaaa    hhhh››››zzzz    rrrreeeeffffeeeerrrraaaannnnssss››››:::: Enkoder giriflinden sa¤lanan ayar de¤eri, AI1 ile toplan›r. (Kart ile birlikte verilen
dökümantasyona bak›n›z).

Uygulamalar:
- Birkaç h›z kontrol cihaz›n›n senkronizasyonu. Sürücü menüsünde PLS parametresi, bir motorun bir 

di¤erine olan h›z oran›n› ayar etmede kullan›l›r.
- Enkoder arac›l›¤›yla elde edilen ayar de¤eri.

2 önceden set edilebilir sabit de¤er 4 önceden set edilebilir sabit de¤er

Atama: LIx’yi Pr2’ye Atama: LIx’yi Pr2’ye sonra, LIy’yi Pr4’e

LIx Referans LIy LIx Referans

0 Analog referans 0 0 Analog referans

1 Proses maks. (= 10 V) 0 1 PI2 (ayarlanabilir)

1 0 PI3 (ayarlanabilir)

1 1 Proses maks. (= 10 V)
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KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

LLLLoooojjjjiiiikkkk    çççç››››kkkk››››flflflfl    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››
R2 rölesi, LO kat› hal ç›k›fl› (I/O geniflleme kart› ile)

YYYYüüüükkkk    ttttaaaarrrraaaaffff››››    kkkkoooonnnnttttaaaakkkkttttöööörrrr    kkkkoooonnnnttttrrrroooollllüüüü (OCC): R2 veya LO’ya atanabilir.
H›z kontrol cihaz›n›n bir ç›k›fl kontaktörünü (h›z kontrol cihaz› ile motor aras›na yerlefltirilmifl) kontrol etmesine
olanak sa¤lar. Kontaktörü kapama iste¤i, bir çal›flma komutu gözüktü¤ünde, gerçeklefltirilir. Kontaktörü açma
iste¤i, motorda baflka ak›m kalmad›¤› zaman gerçeklefltirilir. 

E¤er bir DC enjeksiyon frenleme fonksiyonu konfigüre edilirse, kontaktör sadece frenleme sonunda
aç›ld›¤›nda, durma modunda uzun bir süre çal›fl›r durumda b›rak›lmamal›d›r.

HHHH››››zzzz    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    cccciiiihhhhaaaazzzz››››    ççççaaaallll››››flflflfl››››yyyyoooorrrr (RUN): R2 veya LO’ya atanabilir.
E¤er motor güç kayna¤›, h›z kontrol cihaz› taraf›ndan sa¤lan›rsa veya s›f›r referansla bir çal›flma komutu varsa,
lojik ç›k›fl 1 durumundad›r.

FFFFrrrreeeekkkkaaaannnnssss    eeeeflflflfliiiikkkk    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrriiiinnnneeee    uuuullllaaaaflflflfl››››lllldddd››››    (FTA): R2 veya LO’ya atanabilir.
E¤er frekans, ayar menüsünde Ftd taraf›ndan set edilen frekans eflik de¤erine eflit veya ondan büyük ise, lojik
ç›k›fl 1 durumundad›r.

SSSSeeeetttt    eeeeddddiiiilllleeeennnn    nnnnooookkkkttttaaaayyyyaaaa    uuuullllaaaaflflflfl››››lllldddd››››    (SRA): R2 veya LO’ya atanabilir.
E¤er motor frekans› set edilen de¤ere eflitse, lojik ç›k›fl 1 durumundad›r.

YYYYüüüükkkksssseeeekkkk    hhhh››››zzzzaaaa    uuuullllaaaaflflflfl››››lllldddd››››    (FLA): R2 veya LO’ya atanabilir.
E¤er motor frekans› HSP’ye eflitse, lojik ç›k›fl 1 durumundad›r.

AAAAkkkk››››mmmm    eeeeflflflfliiiikkkk    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrriiiinnnneeee    uuuullllaaaaflflflfl››››lllldddd›››› (CTA): R2 veya LO’ya atanabilir.
E¤er motor ak›m›, ayar menüsünde Ctd taraf›ndan set edilen ak›m eflik de¤erine eflit veya ondan büyük ise,
lojik ç›k›fl 1 durumundad›r.

TTTTeeeerrrrmmmmiiiikkkk    dddduuuurrrruuuummmmaaaa    uuuullllaaaaflflflfl››››lllldddd›››› (TSA): R2 veya LO’ya atanabilir.
E¤er motorun termik durumu, ayar menüsünde ttd taraf›ndan set edilen termik durum eflik de¤erine eflit veya
ondan büyük ise, lojik ç›k›fl 1 durumundad›r.

SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    tttteeeerrrrmmmmiiiikkkk    dddduuuurrrruuuummmmaaaa    uuuullllaaaaflflflfl››››lllldddd››››    (TAD): R2 veya LO’ya atanabilir.
E¤er sürücü termik durumu, ayar menüsünde atd ile set edilen termik durum eflik de¤erine eflit veya büyükse,
lojik ç›k›fl 1 durumundad›r.

FFFFrrrreeeennnn    ssss››››rrrraaaassss›››› (BLC): sadece R2 rölesine atanabilir.
Dikey kald›rma uygulamalara için h›z kontrol cihaz› taraf›ndan elektromagnetik fren kontrolünde kullan›l›r.
Yatay hareket için kullan›lan frenler için, "h›z kontrol cihaz› çal›fl›yor" fonksiyonunu kullan›n›z.

T = ayarlanamayan zaman gecikmesi
ayar menüsünde eriflilebilen ayar
de¤erleri:

- fren b›rakma frekans› (brL)
- fren b›rakma gecikmesi (brt)
- fren devreye girme gecikmesi (bEt)
- fren b›rakma ak›m› (Ibn)
- fren devreye girme frekans› (bEn)

Set edilmifl
de¤er

Fren durumu

R2 rölesi

brtT bEt

Motor h›z›

Yukar› veya afla¤›
1

0

1

0

1

0
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KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

Dikey kald›rma uygulamalar› için, önerilen fren kontrol ayarlar›:

1 Fren b›rakma frekans› (brL) :

Fren b›rakma frekans›n›, nominal kayma ile Hz cinsinden nominal frekans›n çarp›m de¤erine set edin (gxFs).

Hesaplama yöntemi:   

Ns = rpm cinsinden senkron h›z.
(50 Hz kaynak için: çift kutuplu bir motor için Ns=3000 rpm, 4 kutuplu motor için Ns=1500 rpm, 6 kutuplu 
motor için Ns=1000 rpm, 8 kutuplu motor için Ns=750 rpm’dir,
60 Hz kaynak için: çift kutuplu bir motor için Ns=3600 rpm, 4 kutuplu motor için Ns=1800 rpm, 6 kutuplu motor 
için Ns=1200 rpm, 8 kutuplu motor için ns=900 rpm’dir).
- Nr=rpm cinsinden nominal momentte nominal h›z, motor plakas›nda belirtilen h›z› kullan›n.
- g = daha önceden hesaplanm›fl kayma
- Fs = nominal motor frekans› (motor plakas›nda belirtilen de¤er)
Örne¤in: 4 kutuplu motor için, 50 Hz kaynak, plakada verilen de¤er 1430 rpm.
g = (1500 - 1430) / 1500 = 0.0466
Fren b›rakma frekans›= 0.0466 x 50 = 2.4 Hz

2 Fren b›rakma ak›m› (Ibr):
Fren b›rakma ak›m›n›, motorda belirtilen nominal ak›ma ayar edin.
1. ve 2. konulara iliflkin NOT: Belirtilen de¤erler (b›rakma ak›m› ve b›rakma frekans›) teorik de¤erlere karfl›l›k 
gelmektedir. E¤er test esnas›nda, bu teorik de¤erleri kullanarak moment yetersiz kal›yorsa, fren b›rakma 
ak›m›n› nominal motor ak›m› seviyesinde tutun ve fren b›rakma frekans›n› düflürün (nominal kayman›n           
2/3’üne kadar). E¤er sonuç yetersiz kal›rsa, teorik de¤erlere dönün, sonra fren b›rakma ak›m›n› (maksimum 
de¤er h›z kontrol cihaz› taraf›ndan empose edilen) art›r›n ve kademe kademe fren b›rakma frekans›n› art›r›n.

3 H›zlanma zaman›:
Kald›rma uygulamalar› için, h›zlanma rampalar›n›n 0.5 saniyeden daha büyük bir de¤ere set edilmesi 
önerilir. H›z kontrol cihaz›n›n ak›m limitini aflmamas›ndan emin olun.
Ayn› öneri yavafllama için de geçerlidir.
B›rakma frekans›= (gxFs)
Not: Bir kald›rma hareketi için bir frenleme direnci kullan›lmal›d›r. Ayarlamalar›n ve seçili konfigürasyonlar›n 
kald›r›lan yükte bir kontrol kayb› ve düflümü yaratmamas›na dikkat edin.

4 Fren b›rakma gecikmesi (brt):
Frenin tipine göre ayar edin. Bu süre, mekanik frenin açmas› için ihtiyaç duyulan süredir.

5 Fren devreye girme frekans› (bEn):
Nominal kayman›n iki kat›na set edin (bizim örne¤imizde 2x2.4 = 4.8 Hz). Sonra sonuca göre ayar yap›n.

6 Fren devreye girme gecikmesi (bEt):
Frenin tipine ba¤l› olarak ayar yap›n. Mekanik frenin kapamas› için ihtiyaç duyulan süre.

4444----22220000mmmmAAAA    ssssiiiinnnnyyyyaaaallll    kkkkaaaayyyybbbb››››    (APL), R2 veya LO’ya atanabilir.
4-20 mA giriflindeki sinyal 2mA’den küçük olmas› durumunda lojik ç›k›fl 1 konumunu al›r.

kayma=
(Ns - Nr)

Ns
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KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

AAAAOOOO    vvvveeee    AAAAOOOO1111    aaaannnnaaaalllloooogggg    çççç››››kkkk››››flflflfl    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››
AO ve AO1 analog ç›k›fllar›, AOL (mA) ve AOH (mA) ç›k›fl ak›mlar›d›r. 
• AOL ve AOH 0’dan 20 mA’ye kadar konfigüre edilebilir.

MMMMoooottttoooorrrr    aaaakkkk››››mmmm››››    (OCR kodu): motorun rms ak›m›n›n gösterimi.
• AOH h›z kontrol cihaz›n›n nominal ak›m›n›n iki kat›na karfl›l›k gelir. 
• AOL s›f›r ak›ma karfl›l›k gelir.

MMMMoooottttoooorrrr    ffffrrrreeeekkkkaaaannnnssss›››› (OFR kodu frekans›): H›z kontrol cihaz› taraf›ndan kararlaflt›r›lan motor frekans›:
• AOH maksimum frekansa karfl›l›k gelir (parametre tFr). 
• AOL s›f›r frekans› karfl›l›k gelir.

RRRRaaaammmmpppp    çççç››››kkkk››››flflflfl››››    (ORP kodu frekans›): Rampa ç›k›fl frekans›n›n gösterimi.
• AOH maksimum frekansa karfl›l›k gelir (parametre tFr). 
• AOL s›f›r frekansa karfl›l›k gelir.

MMMMoooottttoooorrrr    mmmmoooommmmeeeennnnttttiiii    (TRQ kodu): Motor momentinin mutlak de¤erinin gösterimi.
• AOH h›z kontrol cihaz›n›n nominal momentinin iki kat›na karfl›l›k gelir.
• AOL s›f›r momente karfl›l›k gelir.

‹‹‹‹flflflflaaaarrrreeeettttlllleeeennnnmmmmiiiiflflflfl    mmmmoooottttoooorrrr    mmmmoooommmmeeeennnnttttiiii (STQ kodu): Motor momentinin ve yönünün gösterimi:
• AOL nominal momentin iki kat›na eflit bir frenleme momentine karfl›l›k gelir.
• AOH nominal momentin iki kat›na eflit bir motor momentine karfl›l›k gelir.
• AOH + AOL  s›f›r momente karfl›l›k gelir.

‹‹‹‹flflflflaaaarrrreeeettttlllleeeennnnmmmmiiiiflflflfl    rrrraaaammmmppppaaaa (ORS kodu): rampa ç›k›fl frekans› ve yönünün gösterimi. 
• AOL ters yöndeki maksimum frekans› (tFr parametresi) karfl›l›k gelir.
• AOH ters yöndeki maksimum frekans› (tFr parametresi) karfl›l›k gelir.
• AOH + AOL  s›f›r frekans› karfl›l›k gelir.

PPPPIIII    ssssaaaabbbbiiiitttt    sssseeeetttt    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrriiii    (OPS kodu): PI regülatör sabit de¤erinin gösterimi.
• AOL minimum geribeslemeye karfl›l›k gelir.
• AOH maksimum geribeslemeye karfl›l›k gelir.

PPPPIIII    ggggeeeerrrriiiibbbbeeeesssslllleeeemmmmeeee (OPF kodu): PI regülatör geribesleme gösterimi.
• AOL minimum geribeslemeye karfl›l›k gelir.
• AOH maksimum geribeslemeye karfl›l›k gelir.

PPPPIIII    hhhhaaaattttaaaassss››››    (OPE kodu): sensör band›n›n %’si olarak (maksimum geribesleme - minimum geribesleme), 
PI regülatör hatas›n›n gösterimi.
• AOL maksimum hata < 0’a karfl›l›k gelir
• AOH maksimum hata >0’a karfl›l›k gelir.
• AOH + AOL   s›f›r hataya karfl›l›k gelir (OPE = 0).

Örne¤in AOL - AOH : 0 - 20 mA
4 - 20 mA
20 - 4 mA

2

2

2
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KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrreeee    eeeeddddiiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr    IIII////OOOO    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    ffffoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››

PPPPIIII    iiiinnnntttteeeeggggrrrraaaallll (OPI kodu): PI regülatör integral hatas›n›n gösterimi.
• AOL,  s›f›r integrale karfl›l›k gelir.
• AOH,  doymufl integrale karfl›l›k gelir.

MMMMoooottttoooorrrr    ggggüüüüccccüüüü  (OPR kodu): motor taraf›ndan çekilen gücün gösterimi.
• AOL, motor nominal gücünün %0’›na karfl›l›k gelir.
• AOH, motor nominal gücünün %200’üne karfl›l›k gelir.

MMMMoooottttoooorrrr    tttteeeerrrrmmmmiiiikkkk    dddduuuurrrruuuummmm    (THD kodu): hesaplanan motor termik gücünün gösterilmesi
• AOL, %0’a karfl›l›k gelir.
• AOH, %200’e karfl›l›k gelir.

SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    tttteeeerrrrmmmmiiiikkkk    dddduuuurrrruuuummmmuuuu    (THD kodu): sürücü termik gücünün gösterimi.
• AOL, %0’a karfl›l›k gelir.
• AOH, %200’e karfl›l›k gelir.
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HHHHaaaattttaaaa    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Bu menüye anahtar  pozisyonundayken eriflilebilir.
Parametreler, sadece durma modunda h›z kontrol cihaz› kilitliyken, modifiye edilebilir.

Kod Aç›klama Fabrika ayar›

AAAAttttrrrr Auto Restart No

E¤er hata ortadan kalkarsa (Yes/No opsiyonu), bu fonksiyon, h›z kontrol cihaz›n› otomatik olarak 
tekrardan bafllatmakta kullan›l›r. Otomatik olarak tekrar yolalma afla¤›daki hatalardan sonra 
mümkündür:

- hat afl›r› gerilimi
- DC bus afl›r› gerilimi
- harici hata
- motor faz kayb›
- seri iletim hatas›
- haberleflme hatas›
- 4-20 mA referans kayb›
- motor afl›r› yükü (koflul: %100’den daha düflük termik durum)

h›z kontrol cihaz›n›n afl›r› ›s›nmas› (koflul: H›z kontrol cihaz›n›n %70’den daha düflük termik 
durumu)

- motor afl›r› ›s›nmas› (koflul: 1.500 Ohm’dan daha düflük prob direnci)
Fonksiyon aktive oldu¤unda ve durufltan sonra, hata rölesi, bu hatalar›n bir veya daha fazlas› 
üzerinde kapal› kal›r ve tekrar yolalma için koflullar do¤ru oldu¤unda (hatalar kalkt›¤›nda), h›z kontrol 
cihaz› 30s. gecikmenin ard›ndan bir yolalma gerçeklefltirmeye teflebbüs eder. H›z kontrol cihaz› yol 
alamad›¤› zaman, maksimum 6 deneme yap›l›r. E¤er 6 denemenin hepsi de baflar›s›z olursa, 
kapat›larak reset edilene kadar, h›z kontrol cihaz›, hata rölesi aç›k flekilde, tamamen kilitli kal›r. 

Bu fonksiyon, yard›mc› s›ran›n tutulmas›na ihtiyaç duyar. KKKKaaaazzzzaaaaeeeennnn    tttteeeekkkkrrrraaaarrrr    yyyyoooollllaaaallllmmmmaaaallllaaaarrrr››››nnnn,,,,    nnnneeee    
eeeekkkkiiiippppmmmmaaaannnn    üüüüzzzzeeeerrrriiiinnnnddddeeee    nnnneeee    ddddeeee    ppppeeeerrrrssssoooonnnneeeellll    üüüüzzzzeeeerrrriiiinnnnddddeeee    bbbbiiiirrrr    tttteeeehhhhlllliiiikkkkeeee    yyyyaaaarrrraaaattttmmmmaaaayyyyaaaaccccaaaa¤¤¤¤››››nnnnddddaaaannnn    eeeemmmmiiiinnnn    oooolllluuuunnnn....

rrrrSSSStttt Reset Type RSP

Bu fonksiyona e¤er hata reseti, bir lojik girifle atand›ysa eriflelebilir.
2 mümkün opsiyon: k›smi reset (RSP), genel reset (RSG) 
K›smi resetten etkilenen hatalar (rSt = RSP)

- afl›r› hat gerilimi
- motorun afl›r› ›s›nmas›
- motorun afl›r› yüklenmesi
- motor faz kayb›
- seri link hatas›
- haberleflme hatas›

- DC bus afl›r› gerilimi
- 4-20 mA’in kayb›
- bak›m
- h›z kontrol cihaz›n›n afl›r› ›s›nmas›
- harici hata
- afl›r› h›z

Genel bir reset taraf›ndan etkilenen hatalar (rSt=RSG): bütün hatalar. Genel reset, gerçekte bütün 
hatalar› engeller (zorlanm›fl çal›flma).
1 RSG’yi görüntüleyin.
2 "ENT" tufluna bas›n.
3 H›z kontrol cihaz›nda "See manual" yaz›s› belirir.
4 S›ras›yla ▲, ▼ ve "ENT"e bas›n.

OOOOPPPPLLLL OutPhaseLoss Yes

Motor faz kay›p hatas›n› belirtmekte kullan›l›r.
(H›z kontrol cihaz› ile motor aras›nda bir ay›r›c› kullan›l›rsa, hata ortadan kalkar).
Yes / No opsiyonlar›

IIIIPPPPLLLL InPhseLoss Yes

Hat faz kay›p hatas›n› belirtmekte kullan›l›r.
(E¤er bir DC bus’dan ya da bir tek fazl› kaynaktan ATV58•U72M2, U90M2, D12M2’ye, direkt bir güç 
kayna¤› varsa, hata engellenir).
Yes / No opsiyonu
Bu hata ATV58•U09M2, U18M2, U29M2 ve U41M2’de bulunmaz.
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HHHHaaaattttaaaa    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Kod Aç›klama Fabrika ayar›

ttttHHHHtttt ThermProType ACL

H›z kontrol cihaz› taraf›ndan sa¤lanan endirekt motor termik korumas›n›n tipini aç›klar. E¤er h›z 
kontrol cihaz›na PTC problar› ba¤lanm›flsa, bu fonksiyon mümkün olmaz. 
Termik koruma yok: NO: No Prot. (koruma yok).
Kendinden so¤utmal› motor (ACL): h›z kontrol cihaz›, dönüfl frekans›na ba¤l› olarak güç kayb›n›
dikkate al›r.
Cebri-so¤utmal› motor (FCL): h›z kontrol cihaz›, dönüfl frekans›na ba¤l› olarak güç kayb›n› dikkate
almaz.

LLLLFFFFLLLL LossFollower No

4-20 mA referans kayb› hatas›n› belirtmekte kullan›l›r.
Bu hata sadece, min/maks. AI2 referans parametreleri (CrL ve CrH) 3mA’den büyükse veya Crl>CrH 
ise konfigüre edilebilir.

- No: hata yok.
- Yes: an›nda hata.
- STT: STT parametresine ba¤l› durufl, sinyalin geri gelmesinde bir hata tekrar yolvermesi 

olmaks›z›n.
- LSF: STT parametresine ba¤l› durufl, duruflun arkas›ndan sürücü hata verir.
- LFF: h›z›, LFF ile set edilen de¤ere zorlar
- RLS: 4-20 mA kayboldu¤unda, hata olmadan ulafl›lan h›z› sakl› k›lar; sinyalin geri gelmesiyle 

tekrar yolverme

LLLLFFFFFFFF Flt. Speed 4-20 0

4-20 mA sinyal kayb› durumunda düflülecek h›z de¤eri 0-HSP aras› ayarlanabilir.

FFFFLLLLrrrr Catch On Fly No

Afla¤›daki durumlar›n birinden sonra düzgün bir yolalma sa¤lamak için kullan›l›r:
- hat beslemesinin kayb› veya bu enerjinin kesilmesi
- hata resetlemesi veya otomatik tekrar yolalma
- serbest durufl veya lojik giriflli enjeksiyon durufl
- h›z kontrol cihaz›n›n yük taraf›nda kontrolsüz kay›p

Yes / No opsiyonu.
E¤er R2 rölesi, fren fonksiyonuna atan›rsa, FLr parametresi No’da kilitli kal›r.

SSSSttttPPPP Cont. Stop No

Hat faz kayb›nda kontrollü durufl. Bu fonksiyon sadece, e¤er IPL parametresi No’ya set edilirse 
ifllenebilir olur. E¤er IPL Yes olarak set edilirse, StP’yi No konumunda b›rak›n. Olas› seçenekler:
NNNNoooo: hat beslemesinin kayb›nda kilitleme
MMS : Maintain DC Bus (DC Bus’u besle): USF hatas› (düflük gerilim) oluflana kadar, h›z kontrol 
cihaz› kontrolü için gerilim, atalet taraf›ndan saklanan kinetik enerji taraf›ndan sa¤lan›r.
FFFFRRRRPPPP: Fllow ramp (rampa izle): Bir durufl veya USF hatas› (düflük gerilim) oluflana kadar, programl› 
dEC veya dE2 rampalar›n› müteakip yavafllama. Bu çal›flma ATV58• U09M2, U18M2 , U29M2 ve 
U41M2’de bulunmaz.

SSSSdddddddd RampNotFoll Yes

E¤er takogeneratör veya darbe generatörü arac›l›¤›yla geribesleme programlanm›flsa, bu 
fonksiyona eriflilebilir. Muktedir k›l›nd›¤›nda, e¤er bir h›z hatas› (stator frekans› ile ölçülen h›z 
aras›ndaki fark) gözlenirse, h›z kontrol cihaz›n› kilitlemede kullan›l›r. Yes / No opsiyonlar›.

EEEEPPPPLLLL External fault Yes
Harici hata durumunda, durufl tipini belirler

- Yes: an›nda hata
- LLLLSSSSFFFF Stop+flt: Stt parametresine ba¤l› durufl, sonra durufl bitiminde hata
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DDDDoooossssyyyyaaaallllaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

Bu menüye anahtar  pozisyonundayken eriflilebilir.
Bu çal›flmalar sadece durma modunda h›z kontrol cihaz› kilitliyken mümkündür.

Display modülü, h›z kontrol cihaz› konfigürasyonlar›n› içeren 4 dosyay› saklamak için kullan›l›r.

ÇÇÇÇaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    mmmmoooodddduuuu
STR’yi, REC’yi veya Inl’yi seçin ve "ENT"e bas›n.

1 E¤er çal›flma = STR ise:
Dosya numaralar› gözükür. ▲  veya  ▼ kullanarak ve "ENT"le onaylayarak bir dosya seçin.

2 E¤er çal›flma = REC ise:
Dosya numaralar› gözükür. ▲  veya  ▼ kullanarak ve "ENT"le onaylayarak bir dosya seçin.

- Ekranda gözükür: 

Ba¤lant›n›n dosya konfigürasyonuyla uyumlu oldu¤unu kontrol edin.
"ESC" ile iptal edin veya "ENT" ile onaylay›n.

- Display, "ENT" kullanarak ikinci bir onaylama veya "ESC" kullanarak iptal ister.
3 E¤er çal›flma = InI ise:

"ENT" ile onaylay›n

- Ekranda gözükür: 

Ba¤lant›n›n fabrika konfigürasyonuyla uyumlu oldu¤unu kontrol edin.
"ESC" ile iptal edin veya "ENT" ile onaylay›n.

- Display, "ENT" kullanarak ikinci bir onaylama veya "ESC" kullanarak iptal ister.

Her çal›flman›n sonunda display "Operation" (çal›flma) parametresine döner. "NO"ya set eder. 

Kod Aç›klama Fabrika ayar›

FFFF1111SSSS

FFFF2222SSSS

FFFF3333SSSS

FFFF4444SSSS

File 1 State
File 2 State
File 3 State
File 4 State

FRE
FRE
FRE
FRE

‹liflkili dosyan›n durumunu göstermek için kullan›l›r.
Olas› durumlar:
FFFFRRRREEEE: dosyas›z (display modülünün teslim al›nd›¤›ndaki durumu)
EEEEnnnnGGGG: Bir konfigürasyon hali haz›rda bu dosyaya kaydedilmifl

FFFFOOOOtttt Operat.Type NO

Çal›flman›n dosyalar›n üzerinde gerçekleflmesini seçmede kullan›l›r.
Olas› çal›flmalar:
NNNNOOOO: hiçbir çal›flma istenmez (display modülünün h›z kontrol cihaz›na her ba¤lan›fl›nda default de¤er) 
SSSSTTTTRRRR: display modülünde, h›z kontrol cihaz›n›n konfigürasyonunu bir dosyaya kaydetmek için 
çal›flma
RRRREEEECCCC: h›z kontrol cihaz›na, bir dosyan›n içeri¤inin transferi
IIIInnnniiii: h›z kontrol cihaz›n›n fabrika ayarlar›na dönüflü

FFFFaaaabbbbrrrriiiikkkkaaaa    aaaayyyyaaaarrrrllllaaaarrrr››››nnnnaaaa    ddddöööönnnnüüüüflflflfl,,,,    bbbbüüüüttttüüüünnnn    aaaayyyyaaaarrrrllllaaaarrrr››››nnnn››››zzzz››››    vvvveeee    kkkkoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››nnnn››››zzzz››››    iiiippppttttaaaallll    eeeeddddeeeerrrr.... 

WIRING OK?      ENT
CHG

WIRING OK?      ENT
CHG
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DDDDoooossssyyyyaaaallllaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

DDDDoooossssyyyyaaaallllaaaarrrr    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü    ((((ddddeeeevvvvaaaammmm))))

H›z kontrol cihaz›n›n konfigürasyonu bir flifre ile korunabilir (COd).

UYARI: BU PARAMETRE D‹KKATL‹ KULLANILMALIDIR. BÜTÜN PARAMETRELERE ER‹fi‹M‹
ENGELLEYEB‹L‹R. BU PARAMETREN‹N DE⁄ER‹ ÜZER‹NDE HERHANG‹ B‹R DE⁄‹fi‹KL‹K NOT ED‹LMEL‹
VE SAKLANMALIDIR.

Kodun de¤eri 4 flekil ile verilir, bunlar›n sonuncusu, kullan›c› taraf›ndan ihtiyaç duyulan eriflim seviyesini
aç›klamada kullan›l›r.

Kod taraf›ndan izin verilen limitler içerisinde, display modülünün arkas›ndaki eriflim kilitleme anahtar›n›n
pozisyonuna ba¤l› olarak menülere eriflim her zaman ifllenebilir.
Kod 0000 (fabrika ayar›) de¤eri eriflimi s›n›rlamaz.

Afla¤›daki tablo kodun sonundaki son flekile ba¤l› olarak menülere eriflimi aç›klar. 

APPLICATION (uygulama) menüsüne eriflim için, uygulama kart› döküman›na bak›n.

Kod,  ▲  ve  ▼  anahtarlar›n› kullanarak modifiye edilir. 

E¤er yanl›fl bir kod girilirse, reddedilir ve afla¤›daki mesaj belirir:

Tufl tak›m›ndaki ENT veya ESC tufllar›na bast›ktan sonra, Kod parametresi için beliren de¤erler 0000 olarak
de¤iflir: eriflim seviyesi de¤iflmez. ‹fllem tekrarlanmal›d›r.

Eriflim koduyla korunan menülere eriflim için, kullan›c› ilk önce Files (dosyalar) menüsünde her zaman
eriflilebilen bu kodu girmelidir.

Kod Aç›klama

CCCCOOOOdddd Password

Gizli kod

Koddaki son flekil

Menüler Eriflim kilidi Display Modifikasyon

Adjust (ayar) 0 (0000 hariç) ve 9 1 2

Seviye 2 : 
Adjust (ayar), Macro-config (Makro-kon.), Drive 
(sürücü), Control (kontrol), I/O, Fault (hata), File 
(dosya) (kodu hariç tutularak), 
Communication (haberleflme) (e¤er kart varsa)

0 (0000 hariç) ve 9 3 4

Application (uygulama) (e¤er kart varsa) 0 (0000 hariç) ve 9 5 6

Seviye 2 ve Application (uygulama) (e¤er kart 
varsa)

0 (0000 hariç) ve 9 7 8

8888

Bu flekil, do¤ru kodu göstermeksizin,
izin verilen eriflim seviyesini verir.

Password Fault
COd
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HHHHaaaabbbbeeeerrrrlllleeeeflflflflmmmmeeee    vvvveeee    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    mmmmeeeennnnüüüülllleeeerrrriiii    ////    ÇÇÇÇaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    eeeessssnnnnaaaassss››››nnnnddddaaaa    
ddddeeeesssstttteeeekkkk    ////    BBBBaaaakkkk››››mmmm    

HHHHaaaabbbbeeeerrrrlllleeeeflflflflmmmmeeee    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü
Bu menü sadece, bir haberleflme kart› varsa, gözükür. Bu menüye anahtar  konumundayken eriflilebilir.
Konfigürasyon, sadece, h›z kontrol cihaz› kilitliyken, stop modunda mümkündür.

Haberleflme opsiyon kart›yla kullan›m için, bu kartla birlikte verilen dökümana bak›n.

Temel ürün üzerinde RS485 ba¤lant›s› arac›l›¤›yla haberleflme için, RS485 ba¤lant› kit ile sa¤lanan dökümana
bak›n›z.

UUUUyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü    
Bu menü sadece, "müflteri uygulama" kart› varsa, gözükür. Anahtar konumundaysa eriflim sa¤lanabilir.
Konfigürasyon, sadece, h›z kontrol cihaz› kilitliyken, stop modunda mümkündür.
KKKKaaaarrrrtttt    iiiilllleeee    bbbbiiiirrrrlllliiiikkkktttteeee    vvvveeeerrrriiiilllleeeennnn    ddddöööökkkküüüümmmmaaaannnnaaaa    bbbbaaaakkkk››››nnnn››››zzzz....

ÇÇÇÇaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    eeeessssnnnnaaaassss››››nnnnddddaaaa    ddddeeeesssstttteeeekkkk
"Girifl"de aç›klanan gösterge lambalar›na bak›n›z.

BBBBaaaakkkk››››mmmm
HHHH››››zzzz    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    cccciiiihhhhaaaazzzz››››    üüüüzzzzeeeerrrriiiinnnnddddeeee    ççççaaaallll››››flflflflmmmmaaaaddddaaaannnn    öööönnnncccceeee,,,,    bbbbeeeesssslllleeeemmmmeeee    kkkkaaaayyyynnnnaaaa¤¤¤¤››››nnnn››››    kkkkeeeessssiiiinnnn    vvvveeee    kkkkaaaappppaaaassssiiiittttöööörrrrlllleeeerrrriiiinnnn    bbbbooooflflflflaaaallllmmmmaaaassss››››nnnn››››
bbbbeeeekkkklllleeeeyyyyiiiinnnn    ((((yyyyaaaakkkkllllaaaaflflflfl››››kkkk    3333    ddddaaaakkkkiiiikkkkaaaa))))::::    hhhh››››zzzz    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    cccciiiihhhhaaaazzzz››››nnnn››››nnnn    öööönnnn    ppppaaaannnneeeelllliiiinnnnddddeeeekkkkiiii    yyyyeeeeflflflfliiiillll    LLLLEEEEDDDD    aaaarrrrtttt››››kkkk    yyyyaaaannnnmmmmaaaazzzz....

UUUUYYYYAAAARRRRIIII::::    ++++    vvvveeee    ----    tttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaalllllllleeeerrrrddddeeeekkkkiiii    vvvveeeeyyyyaaaa    PPPPAAAA    vvvveeee    PPPPBBBB    tttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaalllllllleeeerrrriiiinnnnddddeeeekkkkiiii    DDDDCCCC    ggggeeeerrrriiiilllliiiimmmm,,,,    hhhhaaaatttt    ggggeeeerrrriiiilllliiiimmmmiiiinnnneeee    bbbbaaaa¤¤¤¤llll››››    oooollllaaaarrrraaaakkkk    999900000000VVVV’’’’aaaa
kkkkaaaaddddaaaarrrr    çççç››››kkkkaaaabbbbiiiilllliiiirrrr....

Kurulumda veya çal›flmada problem ç›karsa, çevreye, montaja ve ba¤lant›lara ait önerilere uyuldu¤undan emin
olun. AAAAllllttttiiiivvvvaaaarrrr    KKKKuuuullllllllaaaannnn››››mmmm    KKKK››››llllaaaavvvvuuuuzzzz’’’’uuuunnnnaaaa    bbbbaaaakkkk››››nnnn››››zzzz....

SSSSeeeerrrrvvvviiiissss
Altivar 58 herhangi bir çal›flmay› önleyici bir bak›ma ihtiyaç duymaz. Bununla beraber afla¤›dakilerin düzenli bir
flekilde gerçeklefltirilmesi önerilir:

- ba¤lant›lar›n s›kl›¤›n› ve durumunu kontrol ediniz
- cihaz›n etraf›ndaki s›cakl›¤›n kabul edilebilir bir seviyede tutuldu¤undan ve havaland›rman›n etkili 

oldu¤undan emin olun (fanlar›n ortalama servis ömrü: çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak 3 ile 5 sene 
aras›ndad›r)

- h›z kontrol cihaz›n› tozdan uzak tutunuz

BBBBaaaakkkk››››mmmm    iiiilllleeee    ddddeeeesssstttteeeekkkk    
Gözlenen ilk hata saklan›r ve display modül ekran›nda gözükür: h›z kontrol cihaz› kilitlenir, k›rm›z› LED yanar
ve R1 hata rölesi açar.

HHHHaaaattttaaaannnn››››nnnn    ssssiiiilllliiiinnnnmmmmeeeessssiiii
Reset edilemeyen bir hata durumunda h›z kontrol cihaz›n›n besleme kayna¤›n› kesin.
Hatay› ortadan kald›rmak için, hatan›n nedenini bulun.
Besleme kayna¤›n› yeniden ba¤lay›n: Bu, e¤er hata ortadan kalkt›ysa, hatay› siler.

E¤er bu fonksiyon programland›ysa baz› durumlarda, hata ortadan kalkt›¤› anda otomatik bir yolalma
gerçekleflebilir. 
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BBBBaaaakkkk››››mmmm

Görüntülenen hata Olas› neden Prosedür, çözüm

PPPPHHHHFFFF

Mains Phase Loss
• h›z kontrol cihaz› yanl›fl beslenmifl
• bir fazda geçici hata 
• ATV58•U72M2, U90M2 veya bir 

D12M2’nin (3 faz) tek faz besleme 
kayna¤›ndan kullan›m›

• güç ba¤lant›s›n› ve sigortalar› kontrol edin
• reset
• FAULT - (hata) menüsünde, "In Phase 

Loss" (IPL kodu) hatas›n› "NO" olarak 
konfigüre edin

UUUUSSSSFFFF

Undervoltage
• hat beslemesi çok düflük
• gerilimdeki geçici ani düflüm
• zarar görmüfl yük direnci

• hat gerilimini kontrol edin

• yük direncini de¤ifltirin

OOOOSSSSFFFF

Overvoltage
• hat beslemesi çok yüksek • hat gerilimini kontrol edin

OOOOHHHHFFFF

Drive Overheat
• alüminyum so¤utucunun s›cakl›¤› çok 

yüksek (ttttHHHHdddd>%118)
• motor yükünü, h›z kontrol cihaz›n›n 

havaland›rmas›n› kontrol edin, 
resetlemeden önce, so¤umas›n› 
bekleyin

OOOOLLLLFFFF

Mot Overload
• uzun süren afl›r› yüke ba¤l› olarak 

termal açma (ttttHHHHrrrr>%118)
• termik koruma ayarlar›n› kontrol edin, 

motor yükünü kontrol edin
• yaklafl›k 7 dakika sonra, bir reset mümkün 

olabilir

OOOObbbbFFFF

Overbraking
• çok ani frenleme veya sürücü yük
• çal›flma esnas›nda afl›r› yüksek flebeke 

gerilimi

• yavafllama süresini art›r›n, e¤er 
gerekliyse bir frenleme direnci ekleyin

• olas› afl›r› flebeke gerilimini kontrol edin

OOOOPPPPFFFF

Motor Phase Loss
• h›z kontrol cihaz›n›n ç›k›fl›ndaki bir faz 

kesilmifl
• motor ba¤lant›lar›n› ve ç›k›fl kontaktörünün 

(e¤er kullan›ld›ysa) çal›flmas›n› kontrol edin
• makro konfigürasyonda bir motor yolverici 

kullan›ld›ysa R2 rölesinin ve ç›k›fl 
kontaktörünün konfigürasyonunu kontrol edin

LLLLFFFFFFFF

Loss Follower
• AI2 giriflinde 4-20mA ayar de¤eri kayb› • ayar de¤eri devrelerinin ba¤lant›lar›n› 

kontrol edin

OOOOCCCCFFFF

Overcurrent
• rampa çok k›sa
• eylemsizlik veya yük çok büyük
• mekaniksel kilitlenme

• ayarlar› kontrol edin
• motor/h›z kontrol cihaz› / yük boyutunu 

kontrol edin
• mekanizman›n durumun kontrol edin

SSSSCCCCFFFF

Short Circuit
• h›z kontrol cihaz›n›n ç›k›fl›nda toprak 

kaça¤› veya k›sa devre
• h›z kontrol cihaz›n›n beslemesi 

kesilmiflken, motor izolasyonunu ve 
ba¤lant› kablolar›n› kontrol edin. H›z 
kontrol cihaz›n›n tranzistör köprüsünü 
kontrol edin

CCCCrrrrFFFF

Precharge Fault
• yük rölesi kontrol hatas›
• zarar görmüfl yük direnci

• h›z kontrol cihaz›ndaki ve yük 
direncindek ba¤lant› elemanlar›n› 
kontrol edin

SSSSLLLLFFFF

Serial Link Flt
• h›z kontrol cihaz› terminal portunda 

yanl›fl ba¤lant›
• h›z kontrol cihaz› terminal portundaki 

ba¤lant›lar› kontrol edin

OOOOttttFFFF

Motor Overheat
• motor s›cakl›¤› çok yüksek (PTC 

problar)
• motorun havaland›rmas›n› ve çevre 

s›cakl›¤›n› kontrol edin, motor yükünü 
kontrol edin

• kullan›lan problar›n tipini kontrol edin

ttttSSSSFFFF

PTC Therm Sensor
• problar›n, h›z kontrol cihaz›na yanl›fl 

ba¤lant›s›
• problar›n, h›z kontrol cihaz›na 

ba¤lant›s›n› kontrol edin
• problar› kontrol edin
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BBBBaaaakkkk››››mmmm

Görüntülenen hata Olas› neden Prosedür, çözüm

EEEEEEEEFFFF

EEprom Fault
• EEPROM’a kay›tta hata • h›z kontrol cihaz› besleme kayna¤›n› 

kesin ve reset edin

IIIInnnnFFFF

Internal Fault
• dahili hata
• konnektör hatas›

• h›z kontrol cihaz›ndaki konnektörler 
kontrol edin

EEEEPPPPFFFF

External Fault
• harici bir cihaz taraf›ndan atefllenen 

hata
• hataya sebep olan cihaz› kontrol edin ve 

reset edin

SSSSPPPPFFFF

Sp. Feedbk. Loss
• h›z geribeslemesi yok • h›z sensörünün mekanik kuplaj›n› ve 

ba¤lant›s›n› kontrol edin

AAAAnnnnFFFF

Load Veer. Flt
• rampan›n izlenmemesi
•   set edilen de¤erde ters h›z

• h›z kontrol cihaz› ayarlar›n› ve 
ba¤lant›lar›n› kontrol edin

• yük için ayarlar›n uygunlu¤unu kontrol 
edin

• motorun boyutlar›n›, h›z kontrol cihaz›n› 
ve olas› bir ihtiyaç için frenleme 
dirençlerini kontrol edin

SSSSOOOOFFFF

Overspeed
• yük çok büyük, devams›zl›k, dengesizlik • ayarlar› ve parametreleri kontrol edin

• fren direnci ekleyin, motor / h›z kontrol 
cihaz› / yük boyutunu kontrol edin

CCCCnnnnFFFF

Network Fault
• fieldbus’da haberleflme hatas› • h›z kontrol cihaz›n›n network 

ba¤lant›lar›n› kontrol edin
• zaman aralar›n› kontrol edin

IIIILLLLFFFF

Int. Comm. Flt
• opsiyon kart›yla kontrol kart› aras›nda 

haberleflme hatas›
• opsiyon kart›n›n kontrol kart›na 

ba¤lant›s›n› kontrol edin

CCCCFFFFFFFF

Rating Fault-ENT
Option Fault-ENT

Opt. Missing-ENT
CKS Fault - ENT

Hata muhtemelen kart› de¤ifltirirken 
oluflmufltur:
• güç kart›n›n de¤erinin de¤iflimi
• opsiyon kart›n›n tipinin veya ¤er daha 

önceden yoksa ve e¤er makro-
konfigürasyon CUS ise, opsiyon 
kart›n›n enstalasyonunun de¤iflimi

• opsiyon kart› ç›kart›lm›fl
• uyumsuz konfigürasyon kaydedilmifl

ENT’e bas›ld›¤›nda afla¤›daki mesaj 
görüntülenir:
Fact.Set? ENT/ESC

• h›z kontrol cihaz›n›n donan›m 
konfigürasyonunu kontrol edin (güç 
kart›, di¤erleri)

• h›z kontrol cihaz›n›n besleme kayna¤›n› 
kesin sonra reset edin

• konfigürasyonu display modülde bir 
dosyaya kaydedin

• fabrika ayarlar›na dönmek için ENT’e 
bas›n

CCCCFFFFIIII

Config. Fault
• seri link arac›l›¤›yla h›z kontrol cihaz›na 

gönderilen uyumsuz konfigürasyon
• bir önce gönderilen konfigürasyonu 

kontrol edin
• uygun bir konfigürasyon gönderin
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BBBBaaaakkkk››››mmmm

HHHHaaaattttaaaa    ggggöööösssstttteeeerrrriiiimmmmiiii    oooollllmmmmaaaaddddaaaannnn    hhhhaaaattttaaaayyyyaaaa    ggggeeeeççççmmmmeeee

Görüntü Olas› neden Prosedür, çözüm

Kod yok, LED’ler 
yanm›yor

• Güç kayna¤› yok • H›z kontrol cihaz› güç ba¤lant›lar›n› 
kontrol edin

Kod yok, yeflil LED 
yan›yor, k›rm›z› 
LED yan›yor veya 
yanm›yor

• Display modülü ar›zal› • Display modülünü de¤ifltirin

rrrrddddYYYY

yeflil LED yan›yor
• H›z kontrol cihaz›, haberleflme kart› 

veya RS485 kiti ile haberleflme halinde
• Bir LI girifli "Serbest durufl"a veya "H›zl› 

durufl"a atanm›fl, ve bu girifl 
anahtarlanmam›flt›r.
Bu durufllar, giriflin kayb›yla  kontrol 
edilir.

• LI4 parametresini zorlanm›fl lokal moda 
set edin, sonra bu zorlanm›fl modu 
konfirme etmek için LI4’ü kullan›n

• Duruflu iptal etmek için girifli 24V’a 
ba¤lay›n

 
efesotomasyon.com



83

KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››nnnn    vvvveeee    aaaayyyyaaaarrrrllllaaaarrrr››››nnnn    kkkkaaaayyyyddddeeeeddddiiiillllmmmmeeeessssiiii

H›z kontrol cihaz› referans› ATV58 ............ Display rEF : ........................
Müflteri tan›mlama numaras› (e¤er uygunsa):
Opsiyon kart›: Yok y   Var y  : referans ..........................................

Eriflim kodu: Yok y   Var y  : ........................................................
Konfigürasyon dosya numaras›. ............... display modülünde
Makro-konfigürasyon: ..................................................................

  CUS : Customize  (düzenleme) konfigürasyonu için girifl ç›k›fllar› (I/O) afla¤›daki flekilde atay›n:

AAAAyyyyaaaarrrr    ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeelllleeeerrrriiii::::

(1) parametre yokken boflluk b›rak›n.

ALTIVAR Opsiyon kart›
Lojik girifller LI 1 :

LI 2 :
LI 3 :
LI 4 :

LI 5 :
LI 6 : 

Analog girifller AI 1 :
AI 2 :

AI 3 : 

Encoder girifli AI3 :
Röle R2 :
Lojik ç›k›fl LO :
Analog ç›k›fl AO1 : AO :

Kod Fabrika ayar› Müflteri ayar› (1) Kod Fabrika ayar› Müflteri ayar› (1)
AAAACCCCCCCC 3 s s SSSSPPPP7777 35 Hz Hz
ddddEEEECCCC 3 s s JJJJOOOOGGGG 10 Hz Hz
LLLLSSSSPPPP 0 Hz Hz JJJJGGGGtttt 0,5 s s
HHHHSSSSPPPP 50 / 60 Hz Hz bbbbrrrrLLLL 0 Hz Hz
FFFFLLLLGGGG 20 % % IIIIbbbbrrrr 0 A A
SSSSttttAAAA 20 % % bbbbrrrrtttt 0 s s
IIIIttttHHHH modele ba¤l› A bbbbEEEEnnnn 0 Hz Hz
IIIIddddCCCC modele ba¤l› A bbbbEEEEtttt 0 s s
ttttddddCCCC 0.5 s s FFFFFFFFtttt 50/60 Hz Hz
SSSSddddCCCC 0.5 ItH A bbbbIIIIPPPP no
AAAACCCC2222 5 s s rrrrPPPPGGGG 1
ddddEEEE2222 5 s s rrrrIIIIGGGG 1 / s / s
JJJJPPPPFFFF 0 Hz Hz FFFFbbbbSSSS 1
JJJJFFFF2222 0 Hz Hz PPPPIIIICCCC no
JJJJFFFF3333 0 Hz Hz ddddttttSSSS 1
ttttLLLLSSSS 0 s CCCCttttdddd 1.36 In A
UUUUSSSSCCCC 1 ttttttttdddd %100 %
UUUUFFFFrrrr %100 % ttttLLLL2222 %200 %
SSSSLLLLPPPP %100 % PPPPSSSSPPPP 0 s s
PPPPFFFFLLLL %20 % PPPPIIII2222 %30 %
SSSSPPPP2222 10 Hz Hz PPPPIIII3333 %60 %
SSSSPPPP3333 15 Hz Hz ddddttttdddd %105 %
SSSSPPPP4444 20 Hz Hz FFFFttttdddd 50/60 Hz Hz
SSSSPPPP5555 25 Hz Hz FFFF2222dddd 50/60 Hz Hz
SSSSPPPP6666 30 Hz Hz
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KKKKoooonnnnffffiiiiggggüüüürrrraaaassssyyyyoooonnnnllllaaaarrrr››››nnnn    vvvveeee    aaaayyyyaaaarrrrllllaaaarrrr››››nnnn    kkkkaaaayyyyddddeeeeddddiiiillllmmmmeeeessssiiii

SSSSüüüürrrrüüüüccccüüüü    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü    ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeelllleeeerrrriiii::::

(1) parametre yokken boflluk b›rak›n

KKKKoooonnnnttttrrrroooollll    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü    ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeelllleeeerrrriiii::::

(1) parametre yokken boflluk b›rak›n

HHHHaaaattttaaaa    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü    ppppaaaarrrraaaammmmeeeettttrrrreeeelllleeeerrrriiii::::

(1) parametre yokken boflluk b›rak›n

Kod Fabrika ayar› Müflteri ayar› (1) Kod Fabrika ayar› Müflteri ayar› (1)
UUUUnnnnSSSS modele ba¤l› V rrrrPPPPtttt LIN Hz
FFFFrrrrSSSS 50 / 60 Hz Hz ddddCCCCFFFF 4
nnnnCCCCrrrr modele ba¤l› A ttttLLLLIIII %200 %
nnnnSSSSPPPP modele ba¤l› rpm CCCCLLLLIIII 1.36 In A
CCCCOOOOSSSS modele ba¤l› AAAAddddCCCC yes
ttttUUUUnnnn no PPPPCCCCCCCC 1
ttttFFFFrrrr 60 / 72 Hz Hz SSSSFFFFtttt LF
nnnnLLLLdddd no SSSSFFFFrrrr modele ba¤l› kHz
FFFFddddbbbb no nnnnrrrrdddd yes
bbbbrrrrAAAA no SSSSPPPPCCCC no
FFFFrrrrtttt 0 Hz PPPPGGGGtttt DET
SSSStttttttt STN PPPPLLLLSSSS 1024

Kod Fabrika ayar› Müflteri ayar› (1) Kod Fabrika ayar› Müflteri ayar› (1)
ttttCCCCCCCC 2 W AAAAOOOOHHHH 20 mA mA
ttttCCCCtttt LEL SSSSttttrrrr no
rrrrIIIInnnn no LLLLCCCCCCCC no
bbbbSSSSPPPP no PPPPSSSStttt yes
CCCCrrrrLLLL 4 mA mA AAAAdddddddd 0
CCCCrrrrHHHH 20 mA mA ttttbbbbrrrr 19200
AAAAOOOOLLLL 0 mA mA rrrrPPPPrrrr no

Kod Fabrika ayar› Müflteri ayar› (1) Kod Fabrika ayar› Müflteri ayar› (1)
AAAAttttrrrr no LLLLFFFFFFFF 0 Hz Hz
rrrrSSSStttt RSP FFFFLLLLrrrr no
OOOOPPPPLLLL yes SSSSttttPPPP no
IIIIPPPPLLLL yes SSSSdddddddd yes
ttttHHHHtttt ACL EEEEPPPPLLLL yes
LLLLFFFFLLLL no
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MMMMeeeennnnüüüülllleeeerrrriiiinnnn    öööözzzzeeeettttiiii

LLLLAAAANNNNGGGGUUUUAAAAGGGGEEEE        ((((ddddiiiillll))))    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

MMMMAAAACCCCRRRROOOO----CCCCOOOONNNNFFFFIIIIGGGG    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

1111    ----    DDDDIIIISSSSPPPPLLLLAAAAYYYY    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

2222    ----    AAAADDDDJJJJUUUUSSSSTTTT    ((((aaaayyyyaaaarrrr))))    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

2222    ----    AAAADDDDJJJJUUUUSSSSTTTT        ((((aaaayyyyaaaarrrr))))    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü    (devam›)

Etiket Kod
English LLLLnnnnGGGG

Français LLLLnnnnGGGG

Deutsch LLLLnnnnGGGG

Español LLLLnnnnGGGG

Italiano LLLLnnnnGGGG

Etiket Kod
Hdg : Handling CCCCFFFFGGGG

GEn : General Use CCCCFFFFGGGG

VT  : Var. Torque CCCCFFFFGGGG

Etiket Kod
Var. State ------------

Freq. Ref. FFFFrrrrHHHH

Output Freq. rrrrFFFFrrrr

Motor Speed SSSSPPPPdddd

MotorCurrent LLLLCCCCrrrr

Machine Spd. UUUUSSSSPPPP

Output Power OOOOPPPPrrrr

MainsVoltage UUUULLLLnnnn

MotorThermal ttttHHHHrrrr

DriveThermal ttttHHHHdddd

Last Fault LLLLFFFFtttt

Freq. Ref. LLLLFFFFrrrr

Consumption AAAAPPPPHHHH

Run time rrrrttttHHHH

Etiket Kod
Freq. Ref.   - Hz LLLLFFFFrrrr

Acceleration -  s AAAACCCCCCCC

Deceleration -  s ddddEEEECCCC

Accelerate 2 -  s AAAACCCC2222

Decelerate 2 -  s ddddEEEE2222

Low Speed    - Hz LLLLSSSSPPPP

High Speed   - Hz HHHHSSSSPPPP

Gain         -  % FFFFLLLLGGGG

Stability    -  % SSSSttttAAAA

Etiket Kod
ThermCurrent -  A IIIIttttHHHH

DC Inj.Curr. -  A IIIIddddCCCC

DC Inj. Time -  s ttttddddCCCC

DC Stop Curr.-  A SSSSddddCCCC

Jump Freq.   - Hz JJJJPPPPFFFF

Jump Freq.2   - Hz JJJJFFFF2222

Jump Freq.3   - Hz JJJJFFFF3333

Machine Coef. UUUUSSSSCCCC

LSP Time      -  s ttttLLLLSSSS

IR Compens.   -  % UUUUFFFFrrrr

Slip Comp.    -  % SSSSLLLLPPPP

Preset Sp.2   - Hz SSSSPPPP2222

Preset Sp.3   - Hz SSSSPPPP3333

Preset Sp.4   - Hz SSSSPPPP4444

Preset Sp.5   - Hz SSSSPPPP5555

Preset Sp.6   - Hz SSSSPPPP6666

Preset Sp.7   - Hz SSSSPPPP7777

Curr.Lev.Att  -  A CCCCttttdddd

Jog Freq.     - Hz JJJJOOOOGGGG

JOG Delay     -  s JJJJGGGGtttt

Trq.Limit 2   -  % ttttLLLL2222

V/f Profile   -  % PPPPFFFFLLLL

PI Prop. Gain rrrrPPPPGGGG

PI Int. Gain  - /s rrrrIIIIGGGG

PI Coeff. FFFFbbbbSSSS

PI Inversion PPPPIIIICCCC

BrReleaseLev  - Hz bbbbrrrrLLLL

BrRelease I   -  A IIIIbbbbrrrr

BrReleasTime  -  s bbbbrrrrtttt

BrEngage Lev  - Hz bbbbEEEEnnnn

BrEngageTime  -  s bbbbEEEEtttt

Trip Thresh NST-Hz FFFFFFFFtttt

Brake impul. bbbbIIIIPPPP

Tacho Coeff. ddddttttSSSS

Freq.Lev.Att  - Hz FFFFttttdddd

Freq.Lev.2    - Hz FFFF2222dddd

ThermLev.Att  -  % ttttttttdddd

PI Filter    - s PPPPSSSSPPPP

PI Preset 2  - % PPPPIIII2222

PI Preset 3  - % PPPPIIII3333

ATV Th. fault ddddttttdddd
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MMMMeeeennnnüüüülllleeeerrrriiiinnnn    öööözzzzeeeettttiiii

3333    ----    DDDDRRRRIIIIVVVVEEEE    ((((ssssüüüürrrrüüüüccccüüüü))))    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

4444    ----    CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLL        ((((kkkkoooonnnnttttrrrroooollll))))    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

5555    ----    IIII////OOOO    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü
Etiket Kod
Nom.Mot.Volt  -  V UUUUnnnnSSSS

Nom.Mot.Freq  - Hz FFFFrrrrSSSS

Nom.Mot.Curr  -  A nnnnCCCCrrrr

Nom.MotSpeed  -rpm nnnnSSSSPPPP

Mot. Cos Phi CCCCOOOOSSSS

Auto Tuning ttttUUUUnnnn

Max. Freq.    - Hz ttttFFFFrrrr

Energy Eco nnnnLLLLdddd

I lim Adapt. FFFFddddbbbb

DecRampAdapt bbbbrrrrAAAA

SwitchRamp2   - Hz FFFFrrrrtttt

Type of stop SSSStttttttt

Ramp Type rrrrPPPPtttt

DECRampCoeff ddddCCCCFFFF

Trq.Limit     -  % ttttLLLLIIII

Int. I Lim    -  A CCCCLLLLIIII

Auto DC Inj. AAAAddddCCCC

Motor P Coef PPPPCCCCCCCC

Sw Freq. Type SSSSFFFFtttt

Sw Freq       -kHz SSSSFFFFrrrr

Noise Reduct nnnnrrrrdddd

Sp'l Motor SSSSPPPPCCCC

PG Type PPPPGGGGtttt

Num. Pulses PPPPLLLLSSSS

Etiket Kod
TermStripCon ttttCCCCCCCC

Type 2 Wire ttttCCCCtttt

RV Inhibit. rrrrIIIInnnn

deadb./pedst bbbbSSSSPPPP

AI2 min Ref.  - mA CCCCrrrrLLLL

AI2 Max Ref   - mA CCCCrrrrHHHH

Min Val. AO   - mA AAAAOOOOLLLL

Max Val. AO   - mA AAAAOOOOHHHH

Save Ref. SSSSttttrrrr

Keypad Comm. LLLLCCCCCCCC

Stop Priorit PPPPSSSStttt

DriveAddress AAAAdddddddd

BdRate RS485 ttttbbbbrrrr

Reset counters rrrrPPPPrrrr

Etiket Kod
LI2 Assign. LLLL11112222

LI3 Assign. LLLL11113333

LI4 Assign. LLLL11114444

LI5 Assign. LLLL11115555

LI6 Assign. LLLL11116666

NO :Not assigned

RV :Reverse

RP2:Switch ramp2

JOG:JOG

+SP: + Speed

-SP: - Speed

PS2: 2 preset SP

PS4: 4 preset SP

PS8: 8 preset SP

RFC:Auto/manu

NST:Freewhl Stop

DCI:DC inject.

FST:Fast stop

CHP:Multi. Motor

TL2:Trq.Limit 2

FLO:Forced Local

RST:Fault Reset

ATN:Auto-tune

PAU:PI Auto/Manu

PR2:PI 2 Preset

PR4:PI 4 Preset

TLA:Torque limit

EDD:Ext flt.

R2 Assign. rrrr2222

LO Assign. LLLLOOOO

NO:Not assigned

RUN:DriveRunning

OCC:OutputCont.

FTA:Freq Attain.

FLA:HSP Attained

CTA:I Attained

SRA:FRH Attained

TSA:MtrTherm Lvl

BLC:Brk Logic

APL:4-20 mA loss

F2A:F2 Attained

TAD:Alarm.th.var.
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MMMMeeeennnnüüüülllleeeerrrriiiinnnn    öööözzzzeeeettttiiii

5555    ----    IIII////OOOO    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü    (devam›) 6666    ----    FFFFAAAAUUUULLLLTTTT    ((((hhhhaaaattttaaaa))))    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

7777    ----    FFFFIIIILLLLEEEESSSS    ((((ddddoooossssyyyyaaaallllaaaarrrr))))    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü

8888    ----    CCCCOOOOMMMMMMMMUUUUNNNNIIIICCCCAAAATTTTIIIIOOOONNNN    ((((hhhhaaaabbbbeeeerrrrlllleeeeflflflflmmmmeeee))))    
mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü
Haberleflme kart›yla birlikte verilen dökümantasyona
bak›n›z.

8888    ----    AAAAPPPPPPPPLLLLIIIICCCCAAAATTTTIIIIOOOONNNN    ((((uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa))))    mmmmeeeennnnüüüüssssüüüü
Uygulama kart›yla birlikte verilen dökümantasyonu
bak›n›z.

Etiket Kod
AI2 Assign. AAAAIIII2222

AI3 Assign. AAAAIIII3333

NO:Not assigned

FR2:Speed Ref2

SAI:Summed Ref.

PIF:PI regulator

PIM:PI Man.ref.

SFB:Tacho feedbk

PTC:Therm.Sensor

ATL:Torque limit

AI3Assign(encoder) AAAAIIII3333

NO:Not assigned

SAI:Summed ref.

RGI:PG feedbk

AO Assign. AAAAOOOO

NO:Not assigned

OCR:Motor Curr.

OFR:Motor Freq.

ORP:Ramp Output 

TRQ:Motor torque

STQ:Signed torque

ORS:Signed ramp 

OPS:PI ref.

OPF:PI Feedback

OPE:PI Error

OPI:PI Integral

OPR:Motor power

tHR:Motor Thermal

tHD:Drive Thermal

Etiket Kod
Auto Restart AAAAttttrrrr

Reset Type rrrrSSSStttt

OutPhaseLoss OOOOPPPPLLLL

InPhaseLoss IIIIPPPPLLLL

ThermProType ttttHHHHtttt

LossFollower LLLLFFFFLLLL

Flt. Speed 4-20 LLLLFFFFFFFF

Catch On Fly FFFFLLLLrrrr

Cont. Stop SSSSttttPPPP

RampNotFoll SSSSdddddddd

External fault EEEEPPPPLLLL

Etiket Kod
File 1 State FFFFIIII5555

File 2 State FFFF22225555

File 3 State FFFF33335555

File 4 State FFFF44445555

Operat.Type FFFFOOOOtttt

Conf. Code CCCCOOOOdddd
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‹‹‹‹nnnnddddeeeekkkkssss

Fonksiyon Menüler Sayfalar

+ / - h›z I/O 60-63-66

2/3-telli kontrol CONTROL (kontrol) 57-67

Ad›m ad›m (JOG) ADJUST (ayar) - I/O 49-50-60-62-67

AI2 analog girifl CONTROL (kontrol) 58

Ak›m s›n›r› DRIVE (sürücü) 54-55

Anahtarlama frekans› DRIVE (sürücü) 55

Durma önceli¤i CONTROL (kontrol) 59

Düflük h›z limit zaman› ADJUST (ayar) 47

Enerji tasarrufu DRIVE (sürücü) 53

Enjeksiyon frenleme ADJUST (ayar) - DRIVE (sürücü) 46-49-50-55

Enkoder ile h›z çevrimi DRIVE  (sürücü) - I/O 56-61-62-70

Fabrika ayar› / Kay›t FILE (dosya) 77

Fren s›ras› ADJUST (ayar) - I/O 50-61-62-72

Hata reseti I/O - FAULT (hata) 60-65-70-75

H›zlanma ADJUST (ayar)  - DRIVE (sürücü) 46-54

Kayma frekans› ADJUST (ayar) 47

Kay›t referans› CONTROL (kontrol) 59

Konfigüre edilebilir ç›k›fllar CONTROL (kontrol) - I/O 59-61-62-71-72-73

Konfigüre edilebilir girifller I/O 60-61-62

Konfigüre edilebilir kod FILES (dosyalar) 78

Kontrollü durufl I/O - FAULT (hata) 60-76

Moment limitleri ADJUST (ayar) - DRIVE (sürücü) - I/O 49-51-55-60-62-70

Motor anahtarlama DRIVE (sürücü) - I/O 55-60-70

Motor termik korumas› ADJUST (ayar) - I/O - FAULT (hata) 46-52-61-62-76

Oto ayar DRIVE (sürücü) - I/O 53-60-68

Otomatik rampa adaptasyonu DRIVE (sürücü) 54

Otomatik tekrar yolalma FAULT (hata) 75

Oto yakalama (uçan yükü 
yakalayarak tekrar yol alma)

FAULT (hata) 76

Önceden set edilmifl h›zlar ADJUST (ayar) - I/O 48-50-60-62-69

PI regülatör ADJUST (ayar) - I/O 51-61-62-69

PTC problar I/O 61-69

Rampa anahtarlama ADJUST (ayar) - DRIVE (sürücü) - I/O 46-54-60-62-67

Referans anahtarlama I/O 60-69

Seri ba¤lant› adresi CONTROL (kontrol) 59

Standart moment/yüksek moment DRIVE IDENTIFICATION  (sürücü tan›mlama) (rEF) 43

Tako ile h›z çevrimi ADJUST (ayar) - I/O 51-61-62-69

Yavafllama ADJUST (ayar) - DRIVE (sürücü) 46-54

Yük taraf› kontaktör I/O 61-71

Zorlanm›fl lokal mod CONTROL (kontrol) - I/O 60-68
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Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.fi.

ATV58KK01-TR

Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi
Göztepe ‹fl Merkezi, No:110
81080 - Göztepe, ‹stanbul
Tel : +90 216 386 9570 pbx
Faks : +90 216 386 3875

www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric Müflteri Yard›m Hatt›
Tel : +90 216 444 3030
Faks : +90 216 386 4030

e-posta: TR-Hotline@tr.schneider-electric.com

Zaman içerisinde standartlar, flartnameler ve tasar›mlar de¤iflikli¤e u¤rad›¤›ndan lütfen bu yay›nda
verilen bigilerin teyidini isteyiniz.
De¤ifliklik yapma hakk›m›z sakl›d›r.
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