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Önemli bilgiler
UYARI
Bu talimatlar› dikkatle okuyun ve cihaz› kurmay›, çal›ﬂt›rmay› ve cihaz›n bak›m›n› yapmay›
denemeden önce bilgi sahibi olmak için ekipmana göz at›n. Bu belgede veya ekipmanda,
olas› tehlikeleri bildirmek veya bir prosedürü aç›klayan ya da basitleﬂtiren bilgilere dikkat
çekmek için aﬂa¤›daki özel mesajlar görüntülenebilir.
Bu simgeye ek olarak Tehlike veya Uyar› güvenlik etiketi, talimatlara uyulmazsa
yaralanmaya yol açabilecek elektrik tehlikesinin bulundu¤unu belirtir.

Bu, güvenlik uyar› simgesidir. Olas› yaralanma tehlikelerine karﬂ› sizi uyarmak
için kullan›l›r. Olas› bir yaralanmay› veya ölümü engellemek için, bu simgenin
yan›nda yazan tüm güvenlik mesajlar›na uyun.

TEHL‹KE
TEHL‹KE, aç›k bir ﬂekilde tehlike teﬂkil eden ve kaç›n›lmazsa ölümle veya ciddi
yaralanmayla sonuçlanacak durumlar› belirtir.

UYARI
Uyar›, potansiyel olarak tehlike teﬂkil eden ve kaç›n›lmazsa ölümle veya ciddi
yaralanmayla sonuçlanabilecek durumlar› belirtir.

D‹KKAT
D‹KKAT, potansiyel olarak tehlike teﬂkil eden ve kaç›n›lmazsa hafif veya orta derecede
yaralanmayla sonuçlanabilecek durumlar› belirtir.

D‹KKAT
D‹KKAT, güvenlik uyar› simgesiyle olmadan kullan›ld›¤› yerlerde, potansiyel olarak
tehlike teﬂkil eden ve kaç›n›lmazsa ürünlerde hasara yol açabilecek durumlar› gösterir.

LÜTFEN D‹KKAT ED‹N
Bu k›lavuzda "kontrol cihaz›" ifadesi, NEC taraf›ndan tan›mlanan haliyle ayarlanabilir h›z
kontrol cihaz›n›n kontrol cihaz› k›sm›n› ifade eder.
Elektrikli ekipmanlar sadece yetkili personel taraf›ndan kurulmal›, çal›ﬂt›r›lmas›, servise tabi
tutulmal› ve bak›mlar› yap›lmal›d›r. Bu malzemenin kullan›m›ndan kaynaklanan herhangi bir
durum için Schneider Electric sorumluluk kabul etmemektedir.
© 2009 Schneider Electric Her Hakk› Sakl›d›r
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Baﬂlamadan önce
Bu kontrol cihaz›nda herhangi bir prosedür gerçekleﬂtirmeden önce bu talimatlar› okuyup
anlay›n.

TEHL‹KE
ELEKTR‹K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI R‹SK‹
• Altivar 12 kontrol cihaz›n› monte edip çal›ﬂt›rmadan önce bu k›lavuzu okuyup anlay›n.
Kurulum, ayarlama, onar›m ve bak›m yetkin personel taraf›ndan gerçekleﬂtirilmelidir.
• Kullan›c›, tüm ekipmanlar›n topraklamas›na iliﬂkin tüm uluslararas› ve ulusal elektrik
yasalar› gereksinimlerine uyumluluktan sorumludur.
• Bu kontrol cihaz›ndaki, bas›l› devre kartlar› da dahil olmak üzere birçok parça hat
geriliminde çal›ﬂmaktad›r. DOKUNMAYINIZ. Sadece elektriksel yal›t›ml› araçlar›
kullan›n.
• Gerilim alt›ndayken ekrans›z parçalar veya terminal kay›ﬂ vidas› ba¤lant›lar›na
DOKUNMAYIN.
• PA/+ ve PC/- terminalleri veya DC bara kapasitörleri aras›nda k›sa devre
YAPMAYIN.
• Kontrol cihaz›n› devreye almadan önce
- Harici kumanda gücü de dahil olmak üzere tüm güç kablolar›n›n ba¤lant›s›n› kesin.
- Tüm güç ba¤lant› kesme anahtarlar› üzerine “AÇMAYIN” etiketi yap›ﬂt›r›n.
- Tüm güç ba¤lant›s› kesme anahtarlar›n› aç›k konumda kilitleyin.
- DC baras›n›n yükünün boﬂalmas› için 15 DAK‹KA BEKLEY‹N. Sonra, DC
geriliminin 42 V de¤erinden daha az oldu¤undan emin olmak için kullan›m
k›lavuzundaki "Bara Gerilim Ölçümü Prosedürü"nü uygulay›n. Kontrol cihaz›
LED'leri, DC bara geriliminin olmad›¤›n›n göstergesi de¤illerdir.
• Güç vermeden veya kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›p durdurmadan önce tüm kapaklar› tak›p
kapat›n.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

TEHL‹KE
‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹◊LEM‹
• Altivar 12 kontrol cihaz›n› monte edip çal›ﬂt›rmadan önce bu k›lavuzu okuyup anlay›n.
• Parametre ayarlar›nda yap›lacak her türlü de¤iﬂiklik yetkili personel taraf›ndan
yap›lmal›d›r.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
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UYARI
HASARLI KONTROL C‹HAZI EK‹PMANI
Hasarl› görünen kontrol cihaz›n› veya kontrol cihaz› aksesuar›n› çal›ﬂt›rmay›n veya
monte etmeyin.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

UYARI
KONTROL KAYBI
• Herhangi bir kontrol ﬂemas›n› tasarlayan kiﬂi kontrol yollar›n›n potansiyel ar›za
durumlar›n› hesaba katmal› ve belirli önemli kontrol fonksiyonlar› için ar›za s›ras›nda
ve sonras›nda güvenli bir durum sa¤lanmal›d›r. Önemli kontrol fonksiyonlar›na örnek
olarak acil durum durdurma ve aﬂ›r› hareket durdurma verilebilir.
• Önemli kontrol fonksiyonlar› için ayr› veya yedeklemeli kontrol yollar› sa¤lanmal›d›r.
• Sistem kontrol yollar›, haberleﬂme a¤lar› ile kontrolü içerebilir. Beklenmeyen
haberleﬂme gecikmeleri veya a¤ ar›zalar›n›n sonuçlar› hesaba kat›lmal›d›r.a
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
a. Daha fazla bilgi almak için NEMA ICS 1.1 (en son sürüm), “Dijital Kontrol Uygulama,
Kurulum ve Bak›m› Güvenlik Rehberi” ve NEMA ICS 7.1 (en son sürüm), “Ayarlanabilir
H›z Kontrol Sistemleri ‹nﬂa Güvenlik Standartlar› ve Seçim, Kurulum ve ‹ﬂletim K›lavuzu”
belgelerine bak›n.
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Ayarlama ad›mlar› (ayr›ca bkz. H›zl› Baﬂlang›ç)7
1. Kontrol cihaz›n› al›n ve inceleyin

< Etiket üzerindeki katalog numaras›n›n, sat›n alma sipariﬂi üzerindeki
numarayla ayn› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
< Altivar'› ambalaj›ndan ç›kart›n ve taﬂ›ma s›ras›nda zarar görüp
görmemiﬂ oldu¤unu kontrol edin.

2. Hat gerilimini kontrol edin

< Kontrol cihaz› gerilim aral›¤›n›n ﬂebeke gerilimine
uygun olup olmad›¤›n› kontrol edin (kullan›m
k›lavuzuna bak›n).

3. Cihaz› monte edin (bkz. sayfa 6)

< Kontrol cihaz›n› bu belgedeki talimatlara
uygun olarak monte edin.
< Gerekli seçenekleri kurun.

2 - 4 aras›ndaki ad›mlar güç
kapal›yken gerçekleﬂtirilmelidir.
4. Kontrol cihaz› kablolamas›n› yap›n
(bkz. sayfa 7)
< Ba¤lant›lar›n gerilime uygun olmas›n›
sa¤layarak motoru ba¤lay›n.
< Gücün kapal› oldu¤undan emin
olduktan sonra ﬂebeke beslemesini
ba¤lay›n.
< Kumanda k›sm›n› ba¤lay›n.

5. Kontrol cihaz›n› programlay›n
(kullan›m k›lavuzuna bak›n)

< Kontrol cihaz›na giriﬂ gücünü
uygulay›n, ancak çal›ﬂt›r komutu
vermeyin.
< Motor parametrelerini (Conf
modunda) yaln›zca kontrol cihaz›
fabrika konfigürasyonunun
uygun olmamas› durumunda
ayarlay›n.
< Auto-tune yap›n.

6. Baﬂlatma
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Montaj
Cihaz› ± 10˚ dik aç›yla monte edin.
Is› kayna¤› elemanlar›n›n yak›n›na monte etmeyin.
So¤utma amac›yla gerekli olan havan›n, cihaz›n alt›ndan
üstüne kadar dolaﬂ›m›n› sa¤lamak için yeterli alan b›rak›n.

(1.97 inç)

≥ 50 mm

Montaj ve s›cakl›k koﬂullar›

Cihaz›n ön taraf›nda boﬂ alan: minimum 10 mm.

≥d

(1.97 inç)

≥ 50 mm

≥d

IP20 koruma yeterliyse, h›z kontrol cihaz›n›n üstünde bulunan
koruyucu kapa¤›n aﬂa¤›da gösterilen ﬂekilde kald›r›lmas›
önerilir.
Kontrol cihaz›n›n da¤›l›ml› bir yüzeye kurulmas› tavsiye
edilmektedir.

Havaland›rma kapa¤›n›n kald›r›lmas›

Montaj tipleri
Tip A montaj
Havaland›rma kapa¤› tak›l› olarak her bir
tarafta boﬂ alan ≥ 50 mm.

Tip B montaj
Havaland›rma kapa¤› kald›r›lm›ﬂ ﬂekilde kontrol
cihazlar› yan yana monte edilir (koruma s›n›f›
IP20 olur).

Tip C montaj
Havaland›rma kapa¤› ç›kar›lm›ﬂ olarak her bir
tarafta boﬂ alan ≥ 50 mm).

Bu montaj tipleriyle kontrol cihaz› 50˚C ortam s›cakl›¤›nda 4 kHz anahtarlama frekans›yla kullan›labilir. Fans›z referanslar›n azaltmaya ihtiyac› vard›r, kullan›m k›lavuzuna bak›n.
Di¤er s›cakl›k ve anahtarlama frekanslar› için www.schneider-electric.com.tr adresindeki kullan›m k›lavuzuna bak›n.
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Kablolama konusunda tavsiyeler
Güç kablolar›n› düﬂük seviye sinyalli kontrol devrelerinden ayr› tutun (detektörler, PLC'ler,
ölçüm cihazlar›, video, telefon). Kontrol ve güç kablolar›n› mümkün oldu¤unca 90˚’den
geçirin.

Güç ve devre koruma
Yerel yasa ve standartlarda belirtilen boyutlarda kablolar kullan›n.
Güç terminallerine kablo çekmeden önce topraklama terminalini, ç›k›ﬂ terminallerinin alt›nda
bulunan topraklama vidalar›na ba¤lay›n (bkz. alt baﬂl›k «Soyulmuﬂ telli kablo kullan›lmas›
halinde terminallere eriﬂim», gösterge B sayfa 10).
Kontrol cihaz›, yürürlükteki güvenlik standartlar›na uygun ﬂekilde topraklanmal›d›r.
ATV12••••M2 kontrol cihazlar›nda dahili bir EMC filtresi bulundu¤undan kaçak 3,5 mA'n›n
üzerindedir.
Yerel ya da ulusal yasalara göre rezidüel ak›m cihaz› ile ﬂebeke taraf› koruman›n gerekli
olmas› durumunda, IEC Standard› 60755'te aç›klanan ﬂekilde tek fazl› kontrol cihazlar› için
tip A cihaz, üç fazl› kontrol cihazlar› için ise tip B cihaz kullan›n. Aﬂa¤›dakileri bar›nd›ran
uygun bir model seçin:
• Yüksek frekans ak›m filtreleme
• Aç›l›ﬂ s›ras›nda boﬂ kapasiteden gelen yükün neden oldu¤u açmay› önlemeye yard›mc›
olan bir zaman gecikmesi. Zaman gecikmesi 30 mA cihazlarda mümkün de¤ildir; bu
durumda istenmeyen açmalara karﬂ› dayan›kl› cihazlar› seçin

Kontrol
Kumanda ve h›z referans› devreleri için, ekran - topraklama ba¤lant›s›n› yapan, 25 - 50 mm
(0,98 - 1,97 inç) aras›nda vida ad›ml› ekranl›, bükülmüﬂ kablolar›n kullan›lmas›n› tavsiye
edilir.

Motor kablolar›n›n uzunlu¤u
Bükümlü kablolarda 50 m (164 ft, bükümsüz kablolarda ise 100 m'yi (328 ft) aﬂan uzunluktaki
motor kablolar›nda motor bobinleri kullan›n.
Aksesuar parça numaralar› için lütfen kataloga bak›n.

Ekipman Topraklama
Kontrol cihaz›n› yerel ve ulusal yasalar›n gereksinimlerine uygun ﬂekilde topraklay›n. Kaçak
ak›m›n› s›n›rlayan standartlar›n karﬂ›lanmas› için 10 mm∑ minimum boyda kablo (6 AWG)
gerekli olabilir.

TEHL‹KE
ELEKTR‹K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI R‹SK‹
• Güç uygulanmadan önce kontrol cihaz› paneli düzgün ﬂekilde topraklanmal›d›r.
• Cihazla birlikte gelen toprak ba¤lant›s› noktas›n› aﬂa¤›daki ﬂekildeki gibi kullan›n.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

• Toprak direncinin bir ohm ya da daha az oldu¤undan
emin olun.
• Birden fazla kontrol cihaz›n›n topraklanmas› s›ras›nda,
her biri sol taraftaki ﬂekilde gösterildi¤i gibi do¤rudan
topraklanmal›d›r.
• Topraklanacak kablolar› birbirine ba¤lamay›n veya seri
ﬂekilde ba¤lay›n.
7
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UYARI
KONTROL C‹HAZININ TAHR‹P OLMASI R‹SK‹
• Ç›k›ﬂ terminallerine giriﬂ hatt› gerilimi uygulan›rsa kontrol cihaz› zarar görecektir (U/
T1,V/T2,W/T3).
• Kontrol cihaz›na enerji vermeden önce güç ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
• Baﬂka bir kontrol cihaz›yla de¤iﬂtirilmesi durumunda kontrol cihaz›na gelen kablo
ba¤lant›lar›n›n, bu k›lavuzdaki kablo ba¤lant› talimatlar›na uygun oldu¤undan emin
olun.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

UYARI
UYGUN OLMAYAN A◊IRI AKIM KORUMASI
• Aﬂ›r› ak›m koruma cihazlar› uygun ﬂekilde koordine edilmelidir.
• Kanada Elektrik Yasas› ve Ulusal Elektrik Yasas› dall› devre korumas›
gerektirmektedir. Kulan›m k›lavuzunda önerilen sigortalar› kullan›n.
• K›sa devre kapasitesi, kullan›m k›lavuzunda belirtilen k›sa devre ak›m de¤erini geçen
güç besleyicisine kontrol cihaz›n› ba¤lamay›n.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
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Fabrika ayarlar› için kablo ba¤lant› ﬂemas›

ATV12••••M2

Monofaze besleme gerilimi 200...240 V

ATV12••••M3

Trifaze besleme 200...240 V(1)

a

(3)

c
AO1

AI1

COM

b
+5V

R1C

R1B

T/L3

S/L2

R/L1

R1A

R/L1

S/L2/N

N

Monofaze besleme 100...120 V

R/L1

ATV12••••F1

PA

(4)

(5)

PB

+24 V

LI4

LI3

LI2

LI1

COM

CLO

LO1

W/T3
W1

V/T2
V1

U/T1
U1

PA / +

PC / -

+

-

(2)

M
3a

Trifaze
motor

Kaynak

(1) Kontrol cihaz› durumunun uzaktan gösterimi için R1 röle kontaklar›.
(2) Dahili + 24 V c. Harici bir kayna¤›n kullan›lmas› durumunda (+ 30 V c maksimum),
kayna¤›n 0 V'unu COM terminaline ba¤lay›n ve kontrol cihaz›ndaki + 24 V c terminalini
kullanmay›n.
(3) Referans potansiyometre SZ1RV1202 (2.2 kW) veya benzeri (maksimum 10 kW).
(4) Opsiyonel fren modülü VW3A7005
(5) Opsiyonel fren direnci VW3A7ppp veya bir di¤er uygun direnç.
Not:
• Kontrol cihaz› yak›n›ndaki tüm endüktif devreler veya ayn› devre üzerindeki devrelerde
(röleler, kontaktörler, solenoid valfleri, vb.) geçici gerilim dalgalanmas› bast›r›c›lar kullan›n.
• Topraklama terminali (yeﬂil vida), ATV11'de bulundu¤u yerin ters taraf›ndad›r,
(bkz. kablo tuza¤› etiketi).
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Güç terminalleri
◊ebeke beslemesi kontrol cihaz›n›n üstünde, motor güç kayna¤› ise alt›ndad›r. Soyulmuﬂ telli
kablolar kullanman›z durumunda güç terminallerine, kablo tuza¤›n› açmadan ulaﬂ›labilir.

Güç terminallerine eriﬂim
Soyulmuﬂ telli kablo kullan›lmas› halinde terminallere eriﬂim

B) Ç›k›ﬂ terminallerinin alt›nda bulunan topraklama terminalleri.

TEHL‹KE
ELEKTR‹K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI R‹SK‹
Gücü uygulamadan önce kablo tuza¤›n› de¤iﬂtirin.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

D‹KKAT
YARALANMA R‹SK‹
Kablo tuza¤›n›n k›r›lm›ﬂ parçalar›n› ay›rmak için pense kullan›n.
Bu talimatlara uyulmamas› yaralanmaya neden olabilir.

10

efesotomasyon.com

Halka terminal ba¤lant›s› için ﬂebeke besleme terminaline eriﬂim
Kablo
tuza¤›

A) ATV12••••M2'de IT jumper

11
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Güç terminalleri
Halka terminal kullan›lmas› halinde motor güç terminallerine eriﬂim
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Güç terminallerinin özellikleri ve fonksiyonlar›
Terminaller

Fonksiyon

Altivar 12

t
R/L1 - S/L2/N

Toprak terminali
Güç kayna¤›

Tüm de¤erler
Monofaze 100…120
V
Monofaze 200…240
V
Trifaze 200…240 V
Tüm de¤erler

R/L1 - S/L2/N
R/L1 - S/L2 - T/L3
PA/+

fren modülü dc baras›na + ç›k›ﬂ› (dc)
(kablo tuza¤›n›n bölümlenebilir k›sm›)

PC/-

fren modülü dc baras›na - ç›k›ﬂ› (dc)
(kablo tuza¤›n›n bölümlenebilir k›sm›)

PO
U/T1 - V/T2 - W/T3

Kullan›lmaz
Motora ç›k›ﬂ

Tüm de¤erler

Tüm de¤erler
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Güç terminallerinin ayarlanmas›
Boyut 1
Uygulanabilir
kablo boyutu
(1)

Önerilen kablo
boyutu (2)

S›kma
momenti (3)

mm∑
(AWG)

mm∑ (AWG)

N·m (lb.inç)

Boyut 1
018F1
037F1
018M2
037M2
055M2
075M2
018M3
037M3
075M3

2 - 3.5
14 - 12)
(1

2
(14)

0.8 - 1
(7.1 - 8.9)

Boyut
2C
075F1
U15M2
U22M2

3.5 - 5.5
12 - 10)
(1

5.5
(10)

Boyut
2F
U15M3
U22M3

2 - 5.5
14 - 10)
(1

U15M3 için 2 (14)
U22M3 için 3.5
(12)

Boyut 3
U30M3
U40M3

5.5 (10)

5.5 (10)

ATV12H

Boyut 2

Boyut 3

(1)
(2)
(3)

1.2 - 1.4
(10.6 - 12.4)

Kal›n harflerle verilen de¤er, güvenli¤i garanti edecek minimum kablo boyutlar›d›r.
75˚C (167 ˚F) bak›r kablo (nominal kullan›m için minimum kablo boyutu).
Maksimum de¤er önerilir.
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Kontrol terminalleri
Kontrol terminallerine eriﬂim
Kontrol terminallerine eriﬂmek için kapa¤›
aç›n.
Not: HMI dü¤mesinin iﬂlevi ile ilgili bilgi almak
için bkz. "HMI aç›klamalar›", sayfa 22.

Kapak bir
kilitlenebilir.

mühürle

de

Güç terminallerinin ayarlanmas›
Röle normalde kapal› (NK) konta¤›

R1C

Röle ortak ucu

COM

Analog ve lojik G/Ç'lar›n ortak ucu

AI1

Analog giriﬂ

5V

Kontrol cihaz› taraf›ndan sa¤lanan +5V besleme

AO1

Analog ç›k›ﬂ

LO1

Lojik ç›k›ﬂ (toplay›c›)

CLO

Ortak lojik giriﬂ (verici)

LI1

Lojik giriﬂ

LI2

Lojik giriﬂ

Not: Kablolar› ba¤lamak için oluklu LI3
tornavida kullan›n 0,6x3,5.
LI4

Lojik giriﬂ

LO1
CLO
COM
LI1
LI2
LI3
LI4
+24V

COM
AI1
5V
AO1

Röle normalde aç›k (NA) konta¤›

R1B

R1A
R1B
R1C

R1A

RJ45

Lojik giriﬂ

+24V Kontrol cihaz› taraf›ndan sa¤lanan +24V besleme
RJ45 SoMove yaz›l›m›, Modbus ve harici panel
için ba¤lant› portu.
ATV12 Kontrol
terminalleri

Uygun kablo boyutu (1)

S›kma momenti (2)

mm∑ (AWG)

N·m (lb.inç)

R1A, R1B, R1C

0.75 - 1.5 (1
18 - 16)

Di¤er terminaller

0.14 - 1.5 (26 - 16)

0.5 - 0.6 (4.4 - 5.3)

(1) Kal›n harflerle verilen de¤er, güvenli¤i garanti edecek minimum kablo boyutlar›d›r.
(2) Maksimum de¤er önerilir.
15
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Kumanda terminallerinin özellikleri ve fonksiyonlar›
Terminal
R1A

Fonksiyon
Röle NO konta¤›

R1B

Röle NC konta¤›

R1C

Röle ortak pimi

COM
AI1

Analog ve lojik G/Ç'lar›n ortak ucu
Gerilim veya ak›m
• çözünürlük: 10 bit
analog giriﬂi
• hassasiyet: 25˚C'de (77˚F) ± %1
• do¤rusall›k: ± %0,3 (tam ölçe¤in)
• örnekleme süresi: 20 ms ± 1 ms
Analog gerilim giriﬂi 0 - +5 V veya 0 - +10 V (maksimum
gerilim 30 V) empedans: 30 kW
Analog ak›m giriﬂi x - y mA, empedans: 250 W
Potansiyometre için • hassasiyet: ± %5
güç kayna¤›
• maksimum ak›m: 10 mA
Gerilim veya ak›m
• çözünürlük: 8 bit
analog ç›k›ﬂ›
• hassasiyet: 25˚C'de (77˚F) ± %1
• do¤rusall›k: ± %0,3 (tam ölçe¤in)
• yenileme süresi: 4 ms (maksimum 7 ms)
Analog gerilim giriﬂi: 0 - +10 V (maksimum gerilim +%1)
• minimum ç›k›ﬂ empedans›: 470 W
Analog ak›m ç›k›ﬂ›: x - 20 mA
• maksimum ç›k›ﬂ empedans›: 800 W
Lojik ç›k›ﬂ (toplay›c›) • gerilim: 24 V (maksimum 30 V)
• empedans: 1 kW, maksimum 10 mA (100 mA aç›k
toplay›c›da)
• do¤rusall›k: ± %1
• yenileme süresi: 20 ms ± 1 ms
Lojik ç›k›ﬂ ortak ucu (verici)
Lojik giriﬂler
Programlanabilir lojik giriﬂler
• +24 V güç kayna¤› (maksimum 30 V)
• empedans: 3.5 kW
• durum: 0, < 5 V ise; durum 1, > 11 V ise; pozitif lojik
• durum: 1, < 10 V ise; durum 0, > 16 V veya kapal› ise
(ba¤l› de¤il); negatif logic
• örnekleme süresi: < 20 ms ± 1 ms.
Kontrol cihaz›
+ 24 V -%15 +%20 k›sa devrelere ve aﬂ›r› yüklere karﬂ›
taraf›ndan sa¤lanan korumal›.
+24V besleme
Mevcut maksimum müﬂteri 100 mA

5V
AO1

LO1

CLO
LI1
LI2
LI3
LI4

+24V

Elektriksel özellikler
Minimum anahtarlama kapasitesi:
• 24 V c için 5 mA
Maks. anahtarlama kapasitesi:
• Endüktif yükte 250 V a ve 30 V c için 2 A
(cos j = 0,4 ve L/R = 7 msn)
• Resistif yükte 250 V a için 3 A ve 30 V c için 4 A
(cos j = 1 ve L/R = 0)
• yan›t süresi: maks. 30 msn
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Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
ÖNEML‹: Kontrol cihaz›, motor ve kablo ekran› aras›ndaki yüksek frekans eﬂde¤erli
potansiyel toprak ba¤lant›s›, topraklama (PE) iletkenlerini (yeﬂil-sar›) her bir ünitedeki uygun
terminallere ba¤lama gereklili¤ini ortadan kald›rmaz. Bkz. Kablolama konusunda tavsiyeler
sayfa 7.

Önlemler
• Kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar› aras›ndaki topraklarda yüksek frekansl› eﬂ
potansiyellik bulunmal›d›r.
• Motor için ekranl› kablo kullan›rken, bir kablonun motor ile kontrol cihaz› aras›nda
topraklama ba¤lant›s› sa¤layacak ﬂekilde 4 iletkenli kablo kullan›n. Topraklama iletkeninin
boyutu, yerel ve ulusal yasalara uygun ﬂekilde seçilmelidir. Ekran, her iki uçta
topraklanabilir. Süreklilikte bir kesinti olmamas› ﬂart›yla ekran uzunlu¤unun bir parças›
veya tamam› boyunca metal oluk veya boru kullan›labilir.
• Dinamik Fren (DB) dirençleri için ekranl› kablo kullan›rken, bir kablonun DB direncinin
donan›m› ile kontrol cihaz› aras›nda topraklama ba¤lant›s› olacak ﬂekilde 3 iletkenli kablo
kullan›n Topraklama iletkeninin boyutu, yerel ve ulusal yasalara uygun ﬂekilde seçilmelidir.
Ekran, her iki uçta topraklanabilir. Süreklilikte bir kesinti olmamas› ﬂart›yla ekran
uzunlu¤unun bir parças› veya tamam› boyunca metal oluk veya boru kullan›labilir.
• Kontrol sinyalleri için ekranl› kablo kullan›rken, kablonun birbirine yak›n ekipmanlar›
ba¤l›yor olmas› ve topraklaman›n birbirine ba¤l› olmas› durumunda, ekran›n her iki ucu
topraklanabilir. E¤er kablo farkl› bir topraklama potansiyeline sahip olabilecek bir
ekipmana ba¤l›ysa, yüksek ak›m›n ekrandan akmas›n› engellemek amac›yla tek uçtaki
ekran› topraklay›n. Topraklanmam›ﬂ uçtaki ekran, daha yüksek frekansl› parazit için bir yol
yaratmak için, topra¤a bir kapasitör (örne¤in: 10 nF, 100 V veya daha yüksek) ile
ba¤lanabilir. Kumanda devrelerini güç devrelerinden uzak tutun. Kumanda ve h›z referans›
devreleri için, 25 - 50 mm (0,98 - 1,97 inç) aras›nda vida ad›ml› ekranl›, bükülmüﬂ
kablolar›n kullan›lmas›n› tavsiye etmekteyiz.
• Güç kayna¤› kablosu (hat beslemesi) ve motor kablosu aras›ndaki boﬂlu¤un maksimum
olmas›n› sa¤lay›n.
• Motor kablolar› en az 0,5 m (20 inç) uzunlukta olmal›d›r.
• H›z kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›nda dalgalanma siperleri veya güç faktörü düzelticileri kullanmay›n.
• ‹lave bir giriﬂ filtresi kullan›l›rsa filtre, h›z kontrol cihaz›na mümkün oldu¤unca yak›n monte
edilir ve ekrans›z bir kablo arac›l›¤›yla do¤rudan ﬂebekeye ba¤lan›r. Kontrol cihaz›
üzerindeki 1 ba¤lant›s› filtre ç›k›ﬂ kablosu üzerinden olacakt›r.
• Opsiyonel EMC plakas›n›n montaj› ve IEC 61800-3 standard›n›n karﬂ›lanmas› ile ilgili
talimatlar için “EMC plakalar›n›n tak›lmas›” adl› bölüme ve EMC plakalar›n›n üzerindeki
talimatlara bak›n.
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TEHL‹KE
ELEKTR‹K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI R‹SK‹
• Metal kablo rakorlar›nda ve topraklama kelepçelerinde topra¤a ba¤l› olma durumlar›
hariç kablo ekran›n› soymay›n.
• Ekran›n elektrikli bileﬂenlerle temas etmesi riskinin bulunmad›¤›ndan emin olun
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

Montaj ﬂemas› (örnek)
1 Hata rölesi kontaklar›n›n ç›k›ﬂ› için ekrans›z
kablolar

7

2 Çelik plaka topraklama muhafazas› kontrol
cihaz› ile birlikte verilmez (kullan›m k›lavuzuna
bak›n), ﬂemada gösterilen ﬂekilde tak›lacakt›r.
3 PA ve PC terminalleri, fren modülü DC baras›na
4 Kontrol/sinyalleme kablolar›n› ba¤lamak için
ekranl› kablo.
Birden fazla iletken gerektiren uygulamalar için
küçük kesitler kullan›n (0,5 mm2, 20 AWG).
Ekran her iki uçtan topra¤a ba¤lanmal›d›r.
Ekran sürekli olmal› ve orta terminaller EMC
ekranl› metal kutularda bulunmal›d›r.
5 Motor ba¤lant›s› için ekran›n her iki ucu toprakl›
ekranl› kablo
Bu ekranlama kesintisiz olmal›, ara terminallerin
bulunmas› halinde bunlar, EMC ekranl› metal
kutular içinde olmal›d›r. Motor kablosu PE
topraklama iletkeni (yeﬂil-sar›) topraklama
muhafazas›na ba¤lanmal›d›r.

2

6 Topraklama iletkeni, IEC 61800-5-1
standard›na göre kesit 10 mm∑ (6 AWG).

3

7 Güç giriﬂi (ekrans›z kablo)

1
6

4

5

Kontrol ve motor kablolar›n›n ekranlar›n› kontrol cihaz›na mümkün oldu¤unca yak›n ﬂekilde
ba¤lay›n ve topraklay›n:
- ekran› soyun
- bunlar› muhafazaya ba¤lamak için ekranlar›n soyuldu¤u yerlerde uygun boyutlarda
kablo kelepçeleri kullan›n.
Do¤ru konta¤› sa¤lamak için ekran, metal plakaya yeterince s›k› ﬂekilde
kelepçelenmelidir.
- kelepçe tipleri: paslanmaz çelik (opsiyonel EMC plakas› ile birlikte).
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ATV12••••M2 için EMC koﬂullar›
C1 EMC kategorisine ekranl› kablo uzunlu¤unun 5 metre (16,4 ft) maksimum ve anahtarlama
frekans› SFr'nin 4, 8 veya 12 kHz olmas› durumunda ulaﬂ›l›r.
C2 EMC kategorisine ekranl› kablo uzunlu¤unun 10 metre (32,8 ft) maksimum ve
anahtarlama frekans› SFr'nin 4, 8 veya 12 kHz olmas› ve di¤er anahtarlama frekans› SFr
de¤erleri için ekranl› kablo uzunlu¤unun 5 metre (16,4 ft) maksimum olmas› durumunda
ulaﬂ›l›r.

ATV12••••M2'de dahili EMC filtresi
Tüm ATV12••••M2 kontrol cihazlar›nda dahili EMC filtresi bulunur. Bunun sonucu olarak
topra¤a kaçak ak›m söz konusudur. E¤er kaçak ak›m› tesisat ile uyumluluk sorunu
yarat›yorsa (rezidüel ak›m cihaz› ve di¤erleri), IT jumper'› açarak kaçak ak›m›n›
azaltabilirsiniz (bkz. bölüm Halka terminal ba¤lant›s› için ﬂebeke besleme terminaline eriﬂim,
gösterge A sayfa 11). Bu konfigürasyonda EMC uyumlulu¤u garanti edilmez.

D‹KKAT
KONTROL C‹HAZI KULLANIM ÖMRÜNDE AZALMA
ATV12••••M2 referanslar›nda filtre ba¤lant›lar› kesildi¤inde, kontrol cihaz› anahtarlama
frekans› 4 kHz'i geçmemelidir. Anahtarlama Frekans› parametresi SFr'ye bak›n
(ayarlama için kullan›m k›lavuzuna bak›n).
Bu talimatlara uyulmamas› durumunda ekipman zarar görebilir.
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Kontrol listesi
Kullan›m k›lavuzun, k›salt›lm›ﬂ k›lavuz ve katalogdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun.
Kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›rmadan önce mekanik ve elektrik tesisat› ile ilgili aﬂa¤›daki hususlar›
kontrol edin; kontrol cihaz›n› daha sonra kullan›n ve çal›ﬂt›r›n.
Belgelerin tamam› için bkz. www.schneider-electric.com.

1. Mekanik tesisat
• Kontrol cihaz› montaj tipleri ve ortam s›cakl›¤› ile ilgili öneriler için bkz. basitleﬂtirilmiﬂ
k›lavuz ve kullan›m k›lavuzu, Montaj talimatlar, sayfa 6.
• Kontrol cihaz›n› belirtilen ﬂekilde monte edin; bkz. basitleﬂtirilmiﬂ k›lavuz ve kullan›m
k›lavuzu Montaj talimatlar, sayfa 6.
• Kontrol cihaz›, 60721-3-3 standard› ile belirlenen ortamlara uygun ﬂekilde ve katalogda
tan›mlanan seviyeler dahilinde kullan›lmal›d›r.
• Uygulaman›z için gerekli olan opsiyonlar› monte edin, katalogtan yararlan›n.

2. Elektrik tesisat›
• Kontrol cihaz›n› topra¤a ba¤lay›n; bkz. basitleﬂtirilmiﬂ k›lavuz ve kullan›m k›lavuzu
Ekipman Topraklama sayfa 7.
• Giriﬂ gücü geriliminin kontrol cihaz› nominal fabrika gerilimi ile ayn› oldu¤undan emin olun
ve basitleﬂtirilmiﬂ k›lavuz ve kullan›m k›lavuzu Fabrika ayarlar› için kablo ba¤lant› ﬂemas›
sayfa 9'de gösterilen ﬂekilde hat beslemesini ba¤lay›n.
• Uygun giriﬂ gücü sigortalar›n›n ve devre kesicinin kataloga göre tak›lm›ﬂ oldu¤undan emin
olun.
• Kontrol terminali kablolamas›n› gereken ﬂekilde yap›n; bkz. basitleﬂtirilmiﬂ k›lavuz ve
kullan›m k›lavuzu Kontrol terminalleri sayfa 15. Güç kablosunu ve kontrol kablosunu EMC
uyumluluk kurallar›na göre ay›r›n.
• ATV12••••M2 serisinde EMC filtresi bulunur. Kaçak ak›m, basitleﬂtirilmiﬂ k›lavuz ve
kullan›m k›lavuzu paragraf ATV12••••M2'de dahili EMC filtresi sayfa 19'de aç›klanan
ﬂekilde IT jumper kullan›larak azalt›labilir.
• Motor ba¤lant›lar›n›n gerilime karﬂ›l›k geldi¤inden emin olun (y›ld›z, delta).

3. Kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›n
• Kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›n, ilk çal›ﬂt›rmada Standart motor frekans› bFr görülecektir.
Frekans bFr (fabrika ayar› 50 Hz) taraf›ndan tan›mlanan frekans›n motor frekans›na uygun
olup olmad›¤›n kontrol edin; basitleﬂtirilmiﬂ k›lavuz ve kullan›m k›lavuzu ilk paragraf
sayfa 21.
• Sonraki çal›ﬂt›rmada HMI'da rdY görülecektir.
• MyMenu menüsü (CONF modu üst k›sm›) ile kontrol cihaz›n› birçok uygulamaya
ayarlayabilirsiniz (bkz. sayfa 29).
•

Herhangi bir zamanda Fabrika / kullan›c› parametre setini ça¤›r FCS fonksiyonu, kontrol
cihaz›n› fabrika ayarlar›na s›f›rlayabilmenizi sa¤lar (bkz. sayfa 31).
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Fabrika Konfigürasyonu
Kontrol cihaz› fabrika ayarlar›
Altivar 12, en s›k kullan›lan çal›ﬂma koﬂullar› için fabrika ayar›yla elinize ulaﬂmaktad›r:
• Ekran: kontrol cihaz› haz›r (rrdY) motor durdurulmuﬂ veya çal›ﬂma s›ras›nda motor frekans
referans›.
• Standart motor frekans› bFr: 50 Hz (bkz. sayfa 29).
• Nominal motor gerilimi UnS: 230 V.
• H›zlanma süresi ACC ve Yavaﬂlama süresi dEC: 3 saniye
• Düﬂük h›z LSP: 0 Hz
• Yüksek h›z HSP: 50 Hz
• Motor kontrol tipi Ctt: Std (U/F standart kontrol)
• IR kompanzasyonu (kanun U/F) UFr: %100
• Motor termik ak›m› Ith: nominal motor ak›m›na eﬂit (de¤er, kontrol cihaz› de¤erine göre
belirlenir)
• Otomatik DC enjeksiyon ak›m› SdC1: 0.7 x nominal motor ak›m›, 0,5 saniye için.
• Yavaﬂlama Rampas› Adaptasyon atamas› brA: EVET (Fren s›ras›nda aﬂ›r› gerilim
durumunda yavaﬂlama rampas›n›n otomatik adaptasyonu).
• Belirlenen hatan›n silinmesi sonras›nda otomatik yeniden baﬂlatma yok
• Anahtarlama frekans› SFr: 4 kHz
• Logic giriﬂler:
- LI1: ileri (2 kablolu geçiﬂli kontrol)
- LI2, LI3, LI4: atama yok
• Logic ç›k›ﬂ›: LO1: atama yok
• Analog giriﬂ: AI1 (0 - + 5 V) h›z referans›
• Röle R1: Varsay›lan ayar hatad›r. Bir hata belirlendi¤inde veya hat gerilimi
bulunmad›¤›nda R1A aç›l›r ve R1B kapan›r.
• Analog ç›k›ﬂ AO1: atama yok
Yukar›daki de¤erlerin uygulama ile uyumlu olmas› durumunda, kontrol cihaz› ayarlar
de¤iﬂtirilmeden de kullan›labilir.
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Programlama
HMI aç›klamalar›
Ekran ve tuﬂlar›n iﬂlevleri
• REFERANS modu LED'i

• De¤er LED'i
• 4"7 bölmeli"
ekranlar

• Birim LED'i (1)
• ﬁarj LED'i

• ‹ZLEME modu LED'i

KONF‹GÜRASYON

modu

• MOD dü¤mesi
Kontrol/programlama
modlar› aras›nda geçiﬂ
yapar. MOD dü¤mesine
yaln›zca HMI kapa¤›
aç›kken ulaﬂ›labilir.

• ESC dü¤mesi: Bir
menü veya
parametreden
ç›kar veya
görüntülenen
de¤eri iptal ederek
haf›zadaki önceki
de¤ere geri döner.
• STOP dü¤mesi:
motoru durdurur
(fonksiyonun
devre d›ﬂ› olmas›
durumunda kapat.
"RUN/STOP"
kapak
ç›karma
talimatlar›na

• Jog kadran›
- Yerel modda potansiyometre olarak iﬂlev görür.
- Saat yönünde veya saatin ters yönünde çevrildi¤inde gezinme
ve bas›ld›¤›nda seçme / onaylama için.
Bu iﬂlem, bu simge ile ifade edilir

• RUN dü¤mesi:
Fonksiyonun
konfigüre edilmesi
durumunda
çal›ﬂmay› baﬂlat.
(fonksiyonun devre
d›ﬂ› olmas›

(1) Yand›¤›nda bir birimin görüntülendi¤ini gösterir; örn. AMP "Amper" için görüntülenir
(2) Yand›¤›nda bir de¤erin görüntülendi¤ini gösterir, örn 0.5 "0,5" için görüntülenir

‹lk aç›l›ﬂ
‹lk aç›l›ﬂta Standart motor frekans› bFr ayarlaman›z istenir, sayfa 29. Sonraki aç›l›ﬂta rdY
görüntülenir. Aﬂa¤›da ayr›nt›l› olarak anlat›lan ﬂekilde çal›ﬂma modu seçimi, MODE veya
ENTER tuﬂlar›na bas›larak yap›labilir.

Menü yap›s›
Menüler ve parametreler üç dalda (modda) s›n›fland›r›l›r: Referans rEF sayfa 23, ‹zleme MOn
sayfa 24 ve Konfigürasyon COnF sayfa 27; aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r. MODE tuﬂu veya Jog
Kadran› kullan›larak bu modlar aras›nda geçiﬂ yap›labilir. MODE tuﬂuna ilk bas›ld›¤›nda
geçerli konumdan dal›n en üstüne gidilir. ‹kinci bas›ﬂta sonraki moda geçilir.
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Referans Modu rEF
Jog kadran›n› çevirerek gerçek referans de¤eri izlemek ve yerel kontrol devrede ise
(Referans kanal 1 Fr1 = AIU1) ayarlamak için referans modunu kullan›n.
Yerel kontrol devrede iken HMI jog kadran›, di¤er parametreler (LSP ve HSP) taraf›ndan
ayarlanan limitler dahilinde referans de¤eri de¤iﬂtiren bir potansiyometre olarak iﬂlev görür.
Referans de¤iﬂikli¤ini onaylamak için ENT tuﬂuna bas›lmas› gerekli de¤ildir.
E¤er yerel komut modu devre d›ﬂ› ise, Komut kanal› 1 Cd1 kullan›larak yaln›zca referans
de¤erler ve birimler görüntülenir. De¤er yaln›zca "salt okunur" olacakt›r ve jog kadran›
kullan›larak de¤iﬂtirilemez (referans jog kadran›ndan de¤il AI veya di¤er bir kaynaktan verilir).
Görüntülenen gerçek referans Referans kanal 1 Fr1 ile yap›lan seçime ba¤l›d›r.

Organizasyon a¤ac›
(1) Aktif referans
kanal›na ba¤l› olarak.
Olas› de¤erler:
LFr
AIU1
FrH
rPI
rPC

ESC

(1)

LFr
(1)

ENT

ESC

görüntülenen
parametre
de¤eri ve ﬂemadaki birim
örnek olarak verilmiﬂtir

Kod

de¤er
birim

rEF

ENT

51.
3

HErt

2 s veya ESC

Ad/Aç›klama

Harici referans de¤eri

Ayar aral›¤›

Fabrika
ayarlar›

0 - 400 Hz

-

Bu parametre, jog kadran› ile frekans referans›n›n de¤iﬂtirilebilmesini sa¤lar.

AIU1

Analog giriﬂ sanal

FrH

H›z referans›

rPI

Dahili PID referans›

%0 - 100

-

Bu parametre, analog giriﬂ ile frekans referans›n›n de¤iﬂtirilebilmesini sa¤lar.
0 Hz - HSP

-

%0 - 100

-

Bu parametre salt okunur moddad›r.

(1)
rPC

Bu parametre, jog kadran› ile PID dahili referans›n›n de¤iﬂtirilebilmesini
sa¤lar.

PID referans de¤eri

%0 - 100

-

Bu parametre salt okunur moddad›r.
(1) Referans de¤iﬂikli¤ini onaylamak için ENT tuﬂuna bas›lmas› gerekli de¤ildir.
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‹zleme modu MOn
Bu mod, uygulama de¤erlerinin izlenebilmesini sa¤lar. Ayn› zamanda izlenecek istenen
parametreyi seçmek de mümkündür. Kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken, seçilen parametrenin de¤eri
görüntülenir. ‹stenen yeni izleme parametresinin de¤eri görüntülenirken birimleri
görüntülemek için jog kadran›na ikinci kez bas›n.
Görüntülenen varsay›lan de¤er motor Ç›k›ﬂ frekans› rFr de¤eridir; sayfa 25.
Jog kadran›na 2 saniyeden daha uzun süre basarak varsay›lan de¤er de¤iﬂtirilebilir.

Organizasyon a¤ac›
de¤er
birim

görüntülenen
parametre
de¤erleri
ve
ﬂemadaki
birimler
örnek
olarak
verilmiﬂtir

ENT

(1)

HErt
HErt

2 s veya
HErt

2
rpE
rpF

s

veya

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

2 s veya
2 s veya

rpC

2 s veya
2 s veya

2 s veya

MAI-

Bak›m MAI- menüsü ile ilgili ayr›nt›l› bilgi almak için
kullan›m k›lavuzuna bak›n

COd

Kod
LFr

Ad

Birim

Harici referans de¤eri

Hz

Uzak tuﬂ tak›m›ndan gelen h›z referans› görüntülenir.
AIU1

Analog giriﬂ sanal

%

Jog kadran›ndan gelen h›z referans› görüntülenir.
rFr

Ç›k›ﬂ frekans›

Hz

Bu parametre Hz olarak tahmini motor devrini verir
(aral›k -400 Hz - 400 Hz.
Standart kanunda Std, Ç›k›ﬂ frekans› rFr de¤eri tahmini motor stator
frekans› ile ayn›d›r.
Performans kanununda PErFd, Ç›k›ﬂ frekans› rFr de¤eri tahmini motor
rotor frekans› ile ayn›d›r.
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Kod
LCr

Ad

Birim

Motor ak›m›

A

Etkin motor ak›m›n› (kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›) %5 do¤rulukla tahmin etme.
DC enjeksiyon s›ras›nda görüntülenen ak›m, motora enjekte edilen ak›m›n
maksimum de¤eridir.

ULn

Ana gerilim

V

DC baras›, çal›ﬂan motor veya durdurulmuﬂ motor aç›s›ndan hat gerilimi.

tHr

Motor termik durumu

%

Motor termik durumu ekran›. %118'in üzerinde kontrol cihaz› Motor aﬂ›r›
yük OLF ile açar, sayfa 39.
tHd

H›z kontrol cihaz› termik durumu

%

Kontrol cihaz› termik durumu ekran›. %118'in üzerinde kontrol cihaz›
Kontrol cihaz› aﬂ›r› ›s›nma OHF ile açar, sayfa 39.
Opr

Ç›k›ﬂ gücü

%

Parametre, "tahmini motor gücü (mil üzerinde) ile kontrol cihaz› de¤eri"
aras›ndaki oran› gösterir.
Aral›k: kontrol cihaz› nominal gücü %0 - 100'ü.
StAt
rdY
rUn
ACC
dEC
dCb
CLI
nSt
Obr
CtL
tUn
FSt
nLP
MAI-

Ürün durumu

-

Bu parametre kontrol cihaz› ve motorun durumunu gösterir.
• Kontrol cihaz› haz›r
•

Kontrol cihaz› çal›ﬂ›yor, kodun sa¤ taraf›ndaki son basamak yön ve h›z› gösterir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H›zlanma, kodun sa¤ taraf›ndaki son basamak yön ve h›z› gösterir.
Yavaﬂlama, kodun sa¤ taraf›ndaki son basamak yön ve h›z› gösterir.
DC enjeksiyonlu frenleme çal›ﬂ›yor
Ak›m limiti, görüntülenen kod yan›p sönüyor.
Serbest duruﬂ kontrolü
Otomatik uyarlamal› yavaﬂlama
Ana faz kayb›nda kontrollü durma
Otomatik hassas ayar iﬂlemi devam ediyor
H›zl› duruﬂ
Hat gücü yok. Kontrol gücü bulundu¤unda ve ana giriﬂte güç
bulunmad›¤›nda ve çal›ﬂma komutu bulunmad›¤›nda.

Bak›m menüsü
Bak›m MAI- menüsü ile ilgili ayr›nt›l› bilgi almak için kullan›m k›lavuzuna
bak›n.

COd

HMI Parolas›
Mümkün olan durum de¤eri:
KAPALI: fabrika ayar›
AÇLIK: kod etkin
Koruma, SoMove kullan›m› hariç yaln›zca rEF(bkz. sayfa 23) ve MOn (bkz.
sayfa 24) modlar›na eriﬂim sa¤lar.
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Konfigürasyon modu ConF
Konfigürasyon modu 3 parçadan oluﬂur:
1 MyMenu, 11 fabrikada ayarlanm›ﬂ parametre içerir (varsay›lan olarak 9'u görülür).
SoMove yaz›l›m› kullan›larak 25 adete kadar parametre kullan›c› taraf›ndan de¤iﬂtirilebilir.
2 Parametre seti sakla/ça¤›r: bu 2 fonksiyon müﬂteri ayarlar›n›n saklanabilmesini ve
ça¤›r›labilmesini sa¤lar.
3 FULL: Bu menü, di¤er tüm parametrelere eriﬂime izin verir. 6 alt menü içerir:
- Giriﬂ Ç›k›ﬂ menüsü I-O-,
- Motor kontrol menüsü drC-,
- Kontrol menüsü Ctl-,
- Fonksiyon menüsü FUn-,
- Hata alg›lama yönetimi menüsü FLt-,
- ‹letiﬂim menüsü CON-.

Organizasyon a¤ac›
ConF
(1)

1

ﬂemada
görüntülenen
parametre de¤erleri örnek
olarak verilmiﬂtir

de¤er
birim

0

bFr

50

Fr1

AI1

ACC

3

dEC

3

LSP

0

HSp

50

nPr

3

nCr

6

AI1t

5U

2 s veya
2 s veya

2 s veya
2 s veya
2 s veya

2 s veya
2 s veya
2 s veya

HErt
HErt

SEC
SEC
HErt

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

HErt
HP
AMP

14 adet özelleﬂtirilebilir parametre daha ("FULL"
listesinde) SoMove kullan›larak seçilebilir.

2

SCS

nO

FCS

nO

3
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Konfigürasyon Modu - MyMenu bölümü
Kod
LFr

B

Tan›m

Harici referans de¤eri

Ayar aral›¤›
0 Hz - HSP

Fabrika ayar›
-

Bu parametre, jog kadran› ile frekans referans›n›n de¤iﬂtirilebilmesini
sa¤lar.
Aktif referans kanal›n›n uzak ekran olmas› durumunda görülür (Referans
kanal 1 Fr1 LCC olarak ayarlanm›ﬂ).

AIU1

B

Analog giriﬂ sanal

%0 - 100

-

Bu parametre, analog giriﬂ AI1 ile frekans referans›n›n de¤iﬂtirilebilmesini
sa¤lar.
Aktif referans kanal›n entegre ekran olmas› (Referans kanal 1 Fr1 AIU1
olarak ayarlanm›ﬂ) veya yerel zorlaman›n etkin olmas› (Zorlamal› yerel
atama FLO, nO de¤il) durumunda görülür.

bFr
50
60
Fr1
AI1
LCC
Mdb
AIUI
ACC

B

dEC

B

B

Standart motor frekans›

50 Hz

• 50 Hz
• 60 Hz
Motor isim plakas›ndaki nominal h›za karﬂ›l›k gelir.

Referans kanal 1

AI1

Bu parametre referans kanal›n seçilebilmesine izin verir.
• Terminal
• Uzaktan ekran
• Modbus
• Jog kadranl› entegre ekran

H›zlanma süresi

0.0 s - 999.9
s

3 sn

0 Hz - Nominal motor frekans› FrS aras›ndaki h›zlanma süresi.
Bu de¤erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu¤undan emin olun.

Yavaﬂlama süresi

0.1 s - 999.9
s

3 sn

Nominal motor Nominal motor frekans› FrS 0 Hz'ye yavaﬂlama süresi. Bu
de¤erin, tahrik edilen ataletle uyumlu oldu¤undan emin olun.
Çal›ﬂma veya durma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilen parametre.

27

efesotomasyon.com

Kod
LSP

B

HSP

B

nPr

Tan›m

Düﬂük h›z

Ayar aral›¤›

Fabrika ayar›

0 Hz - HSP

0 Hz

Minimum referansta motor frekans›.
Motor h›z aral›¤›n›n alt limitinin ayarlanabilmesini sa¤lar.

Yüksek h›z

LSP - tFr Hz

50 Hz

Maksimum referansta motor frekans›.
Motor h›z aral›¤›n›n üst limitinin ayarlanabilmesini sa¤lar.
Bu ayar›n motor ve uygulama için uygun olup olmad›¤›n› kontrol edin.

Nominal Motor Gücü

Kontrol cihaz›
de¤erlerine
göre

Kontrol cihaz›
de¤erlerine
göre

‹sim plakas›nda yaz›l› olan nominal motor gücü. Yaln›zca Motor parametre
seçene¤inin MPC nPr olarak ayarlanmas› durumunda görülür. Performans
1 farkl› de¤er içinde optimize edilir (maksimum). Ayarlama aral›¤› ile ilgili
daha fazla bilgi almak için kullan›m k›lavuzuna bak›n.
nCr

Nominal motor ak›m›

0,20 - 1,5 In (1)

Kontrol cihaz›
de¤erlerine
göre

‹sim plakas›nda yaz›l› olan nominal motor ak›m›. E¤er nCr de¤eri
de¤iﬂtirilirse Motor termik ak›m›IIth de¤eri de de¤iﬂir (kullan›m k›lavuzuna
bak›n).
A11t

5U
10U
0A

AI1t tipi

5U

Kontrol cihaz› donan›m gerilimi ve ak›m› AI. Bu parametre istenen modun
seçilebilmesini sa¤lar
• Gerilim: 0 - 5 vdc (yaln›zca dahili güç kayna¤›)
• Gerilim: 0 - 10 vdc
• Ak›m: x - y mA. Aral›k AI1 ak›m ölçeklendirme parametresi 0% CrL1 ve
AI1 ak›m ölçeklendirme parametresi 100% CrH1 ayarlar› taraf›ndan
belirlenir. Varsay›lan ayar 0 - 20 mA ﬂeklindedir (kullan›m k›lavuzuna
bak›n).

(1) In = nominal kontrol cihaz› ak›m›

B

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

Kontrol cihaz›n›n yerel olarak kontrol edilmesi
Fabrika ayar›nda "RUN", "STOP" dü¤meleri ve jog kadran› aktif de¤ildir. Kontrol cihaz›n›
yerel olarak kontrol etmek için aﬂa¤›daki parametreyi ayarlay›n:
• Referans kanal 1 Fr1 = AIU1 (Jog kadranl› entegre ekran). Bkz. sayfa 23.
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Konfigürasyon Modu - Parametreleri sakla/
yeniden yükleme
Kod

Tan›m

SCS
nO
Str1
2s

FCS
nO
rEC1

InI
InI1

Ayar aral›¤›

Kullan›c› parametre setini sakla

Fabrika ayar›
nO

Bu fonksiyon mevcut konfigürasyonun yede¤ini oluﬂtur:
• Fonksiyon devre d›ﬂ›
• Kontrol cihaz› belle¤indeki geçerli konfigürasyonu kaydeder. Kay›t iﬂlemi
tamamland›ktan sonra SCS, otomatik olarak nO’ya geçer.
H›z kontrol cihazlar›n›n geçerli konfigürasyonu ve yedek konfigürasyonu,
fabrika konfigürasyonuyla baﬂlat›lm›ﬂ olarak gelir.

Fabrika / kullan›c› parametre setini ça¤›r

nO

Bu fonksiyon konfigürasyonun geri yüklenebilmesini sa¤lar.
• Fonksiyon devre d›ﬂ›.
Aﬂa¤›daki iﬂlemlerden biri gerçekleﬂtirildikten sonra FCS otomatik olarak
nO olarak de¤iﬂir.
• Geçerli konfigürasyon daha önce SCS'ye kaydedilen yedek
konfigürasyon ile ayn› olur. Bu iﬂlem gerçekleﬂtirildikten sonra FCS
otomatik olarak nO olarak de¤iﬂir. rEC1 yaln›zca yedeklemenin
gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› durumunda görülür. Bu de¤er görüntülenirse
Ini1 görülemez.
• Geçerli konfigürasyon fabrika ayar›yla ayn› olur. Bu de¤er görüntülenirse
Ini1 görülemez.
• Geçerli konfigürasyon daha önce SoMove yaz›l›m› taraf›ndan
tan›mlanan yedek konfigürasyon ile ayn› olur. Bu de¤er görüntülenirse
Ini ve reC1 görülemez.

2s

TEHL‹KE
‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹◊LEM‹
Ak›m konfigürasyonu de¤iﬂikli¤inin kullan›lan
ﬂemas›yla uyumlu olup olmad›¤›n› kontrol edin.

kablo

ba¤lant›

Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden
olabilir.

2s

Bu parametrenin atamas›n› de¤iﬂtirmek için 2 sn boyunca “ENT” tuﬂuna
bas›l› tutun.
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Konfigürasyon Modu - Tam menü (FULL)
Makro konfigürasyon
Giriﬂ / ç›k›ﬂ veya parametre

Baﬂlatma /
Durdurma

AI1

Ref. kanal 1

AIV1
AO1
LO1
R1
L1h (2 telli)
L2h (2 telli)

Hay›r

L3h (2 telli)

Hay›r

L4h (2 telli)
L1h (3 telli)
L2h (3 telli)
L3h (3 telli)

Hay›r

L4h (3 telli)

Hay›r

Fr1 (Referans kanal 1)
Ctt (Motor kontrol tipi)
rIn (Geri önleme)
SFS (PID baﬂlatma h›z)
AI1t (AI1t tip)
LFLl (4-20 mA kay›p davran›ﬂ›)
SP2 (Ön ayarl› h›z 2)
SP3 (Ön ayarl› h›z 3)
SP4 (Ön ayarl› h›z 4)
MPC (Motor parametre seçimi)
AdC (Otomatik DC enjeksiyon)

PID
düzenlemesi
PID geri
besleme

H›z
Hay›r

Referans kanal 1
Hay›r
Hay›r
Belirlenen kontrol cihaz› hatas› yok
‹leri
Hay›r
Geri
Otomatik/
2 ön ayarl› h›z
Manuel
4 ön ayarl› h›z
Stop
‹leri
Hay›r
Geri
Otomatik /
2 ön ayarl› h›z
Manuel
AIUI
AIUI
POMPA
VAR
10.0
0A
V AR
10.0
25.0
50.0
COS
VAR
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Kod

Tan›m

CFG

Ayar aral›¤›

Makro konfigürasyon

Fabrika
ayar›
Yolverme/
Durdurma

2s

TEHL‹KE
‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
Seçili makro konfigürasyonun kullan›lan kablo ba¤lant› ﬂemas›yla
uyumlu olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden
olabilir.

StS
PId
SPd

2s

Makro konfigürasyonu, belirli bir uygulama alan› için uygun
parametrelerin k›sa yoldan konfigüre edilebilmesini sa¤lar.
3 makro konfigürasyonu bulunmaktad›r:
• Yolverme/Durdurma. Yaln›zca ileri atanm›ﬂt›r
• PID düzenlemesi. PID fonksiyonunu etkinleﬂtirin, AI1'i geri beslemelere
ve AIV1'i referansa atay›n.
• H›z. LI'y› ön ayarl› h›za atama (ATV11 ile ayn› atama), belirli bir
uygulama alan› için fonksiyonlar›n konfigürasyonunu h›zland›rma
araçlar› sa¤lar.
Bir makro konfigürasyonunu seçmek, bu makro konfigürasyonundaki
parametrelerin atamas›n› yapar.
Her makro konfigürasyonu di¤er menülerden de¤iﬂtirilebilmeye devam
eder.

Bu parametrenin atamas›n› de¤iﬂtirmek için 2 sn boyunca “ENT” tuﬂuna
bas›l› tutun.
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Geçiﬂ ATV11 - ATV12
ATV12, ATV11 (en son sürüm) ile uyumludur, ancak iki kontrol cihaz› aras›nda baz› farkl›l›klar
vard›r.
Her iki model (ATV11 ve ATV12) so¤utma bloklu veya gövde plakal› olarak bulunmaktad›r.

Terminaller
Güç
• Güç terminallerine kablo çekmeden önce ç›k›ﬂ terminallerinin alt›nda bulunan topraklama
vidalar›n›n topraklama terminalini, koruyucu topra¤a ba¤lay›n (bkz. gösterge B sayfa 10).
• Güç ba¤lant›lar›, güç terminali kapa¤› ç›kar›lmadan yap›labilir. Ancak, gerekli olmas›
durumunda, uygun bir araç kullan›larak ç›kar›labilirler (IP20 koruma gereksinimi). Halka
terminali kullan›lmas› durumunda ç›kar›lacak olan kapak (bas›nç gerilimi 1 boyu için 14 N,
2 ve 3 boylar› için 20 N'dir).
• Konektörün sa¤ taraf›nda bulunan giriﬂ toprak terminaline dikkat edin (ATV11'de
soldayd›). Toprak terminali, giriﬂ güç terminali kapa¤›nda aç›kça belirtilmiﬂtir ve vida rengi
yeﬂildir.

Kontrol

+15V

LI4

LI3

LI2

LI1

DO

+5V

AI1

0V

not used

RA

RC

Önemli: Kontrol terminalleri farkl› ﬂekilde düzenlenmiﬂ ve iﬂaretlenmiﬂtir:

COM
AI1
5V
AO1

R1A
R1B
R1C

ATV11

ATV12

LO1
CLO
COM
LI1
LI2
LI3
LI4
+24

(1)

ATV11'de «DO» logic ç›k›ﬂ olarak konfigüre edilebilen bir analog ç›k›ﬂt›r. ATV12'de DO,
konfigürasyona ba¤l› olarak LO1 veya AO1'e ba¤lanabilir.
ATV11'de 15V dahili besleme gerilimi bulunurken ATV12'de dahili besleme 24V'dir.
Montaj delikleri ve ebatlar ile ilgili bilgi almak için kullan›m k›lavuzuna bak›n.
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Ayarlar
Aﬂa¤›da, de¤iﬂtirme s›ras›nda yard›mc› olmas› amac›yla ATV11 ile ATV12 aras›ndaki farklar
anlat›lmaktad›r. Bu bilgiler, kontrol cihaz› dahili HMI's›n›n yönetimi ile ilgili olarak da yard›mc›
olabilir (RUN, STOP tuﬂ tak›m› ve dahili potansiyometresi).
• ATV11…E de¤iﬂtirme
ATV11 dahili HMI's›, ATV 12 gibi (fabrika ayar›) yönetim h›z›nda de¤ildir, eﬂde¤eri için
de¤iﬂiklik söz konusu de¤ildir.
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmam›ﬂt›r.
• ATV11…U de¤iﬂtirme
Ana de¤iﬂiklik bFr ve HSP ayarlar›ndad›r. ATV12'de fabrika ayar› olarak 50 Hz'dir.
EMC filtreleri ATV12ppppM2'de entegredir.
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmam›ﬂt›r.
• ATV11…A de¤iﬂtirme
EMC filtreleri ATV12ppppM2'de entegredir.
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmam›ﬂt›r.
ATV12'de aktif komut kanal› terminallerdedir (ATV11…A'da ön tuﬂ tak›m›yd›).
Dahili HMI'y› etkinleﬂtirmek için Referans kanal 1 Fr1 = AIU1 ayar› yap›lmal›d›r (in COnF
menüsünde bulunur). Bkz. sayfa 29.
• ATV11…E327 de¤iﬂtirme («A» versiyonu ile ayn›)
LI2 - LI4 ve AO1, ATV12'de atanmam›ﬂt›r.
ATV12'de aktif komut kanal› terminaldedir (ATV11…A'da ön tuﬂ tak›m›yd›).
ATV12 fabrika ayar› özellikleri: bkz. sayfa 21.
Kullan›m k›lavuzunda daha ayr›nt›l› bilgiler bulunmaktad›r (bkz. www.schneider-electric.com)
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Teﬂhis ve Sorun Giderme
Kontrol cihaz› çal›ﬂm›yor, hata görüntülenmiyor
• Ekran›n yanmamas› halinde, kontrol cihaz›na giden güç kayna¤›n› kontrol edin
(topraklama ve giriﬂ fazlar› ba¤lant›s›, bkz. sayfa 7).
• "H›zl› duruﬂ" veya "serbest duruﬂ" fonksiyonlar›n›n atanmas›, logic giriﬂlerin güç almamas›
durumunda kontrol cihaz›n›n baﬂlat›lmas›n› önleyecektir. ATV12 bu durumda nSt serbest
duruﬂta ve FSt h›zl› duruﬂta gösterir. Kablo kopmas› durumunda kontrol cihaz›n›
durduracak ﬂekilde bu fonksiyonlar s›f›rda aktif olduklar›ndan bu normaldir. LI atamas›
COnF/F
FULL/F
FUn-/S
Stt- menüsünde kontrol edilecek (kullan›m k›lavuzuna bak›n).
• Çal›ﬂma komutu giriﬂinin seçilen kontrol moduna göre etkinleﬂtirilmiﬂ oldu¤undan emin
FULL/ I-O-menüsü).
olun (Kontrol tipi tCC ve 2 kontrol kablosu tipi tCt parametreleri COnF/F
• Güç kayna¤› ba¤l›yken Modbus'a referans kanal› veya komut kanal› atanm›ﬂsa kontrol
nSt" serbest duruﬂ görüntüleyecek ve haberleﬂme baras› bir komut gönderene
cihaz› "n
kadar duruﬂ modunda kalacakt›r.
• Fabrika ayarlar›nda "RUN" ve "STOP" dü¤meleri aktif de¤ildir. Kontrol cihaz›n› yerel olarak
kontrol etmek için Referans kanal 1 Fr1 sayfa 29 ve Komut kanal› 1 Cd1 parametrelerini
ayarlay›n (COnF/FULL/CtL-menüsü). Bkz. Kontrol cihaz›n›n yerel olarak kontrol edilmesi
bölümü, sayfa 30.

Otomatik olarak resetlenemeyen hata alg›lama kodlar›
Kontrol cihaz› gücünü kapat›p açmadan önce hata nedeni ortadan kald›r›lmal›d›r.
SOF ve tnF hatalar› ayn› zamanda logic giriﬂ kullan›larak uzaktan s›f›rlanabilir (Alg›lanan hata
FULL/F
FLt-menüsü).
s›f›rlama atamas› rSF parametre, COnF/F
InFb, SOF ve tnF kodlar› bir logic giriﬂ kullan›larak uzaktan engellenebilir ve temizlenebilir
(Alg›lanan hata engelleme atamas› InH parametresi).
Kod

Tan›m

Olas› nedenler

Çözüm

CrF1

Ön ﬂarj

• ◊arj rölesi uygun ﬂekilde
çal›ﬂm›yor veya ﬂarj
rezistöründe hasar

• Kontrol cihaz›n› kapat›n
ve tekrar aç›n
• Ba¤lant›lar› kontrol edin
• Ana beslemenin
stabilitesini kontrol edin
• Yerel Schneider Electric
temsilcisi ile iletiﬂim kurun.

InFI

Bilinmeyen
kontrol cihaz›
de¤eri

• Güç kart›, depolanan
karttan farkl›

• Yerel Schneider Electric
temsilcisi ile iletiﬂim kurun.

InF2

Bilinmeyen veya
uyumsuz güç
panosu

• Güç kart›, kumanda
kart›yla uyumsuz

• Yerel Schneider Electric
temsilcisi ile iletiﬂim kurun.

InF3

Dahili seri
ba¤lant›

• Dahili kartlar aras›nda
haberleﬂme hatas›

• Yerel Schneider Electric
temsilcisi ile iletiﬂim kurun.
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Otomatik olarak resetlenemeyen hata alg›lama kodlar› (devam›)
Kod

Tan›m

Olas› nedenler

Çözüm

InF4

Geçersiz sanayi
bölgesi

• Dahili veriler tutars›z

• Yerel Schneider Electric
temsilcisi ile iletiﬂim kurun.

InF9

Ak›m ölçüm
devresi ar›zas›

• Donan›m devresine göre
ak›m ölçümü do¤ru de¤ildir

• Yerel Schneider Electric
temsilcisi ile iletiﬂim kurun.

Uygulama
bellenimi ile
sorun

• Çoklu Yükleyici ile
uygulama bellenim
güncellemesinde yanl›ﬂl›k

• Ürünün uygulama
bellenimini tekrar yükleyin

InFb

Dahili termik
sensör ar›zas›

• Kontrol cihaz› s›cakl›k
sensörü düzgün ﬂekilde
çal›ﬂm›yor
• Kontrol cihaz› k›sa
devrededir veya aç›kt›r

• Yerel Schneider Electric
temsilcisi ile iletiﬂim kurun.

InFE

Dahili iﬂlemci

• Dahili mikro iﬂlemci
hatas›

• Kontrol cihaz›n› kapat›n
ve tekrar aç›n
• Yerel Schneider Electric
temsilcisi ile iletiﬂim kurun.

OCF

Aﬂ›r› Ak›m

• Motor kontrol
menüsündeki drCparametreler do¤ru de¤il
• Atalet veya yük çok
yüksek
• Mekanik kilitlenme

• Parametreleri kontrol
edin
• Motor/kontrol cihaz›/yük
boyutlar›n› kontrol edin
• Mekanizma durumunu
kontrol edin
• Hat motor bobinlerini
ba¤lay›n
• Anahtarlama frekans›n›
SFr düﬂürün
• Kontrol cihaz›, motor
kablosu ve motor yal›t›m›
toprak ba¤lant›s›n› kontrol
edin.

SCFI

Motor k›sa
devresi

SCF3

Toprak k›sa
devresi

• Kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›na
k›sa devre veya
topraklama
• Çal›ﬂma durumu
s›ras›nda toprak hatas›
• Çal›ﬂma durumu
s›ras›nda motor de¤iﬂtirme
• Birden fazla motorun
paralel ba¤lanmas›
durumunda topra¤a önemli
ölçüde ak›m kaça¤›

• Kontrol cihaz›n› motora
ba¤layan kablolar› ve
motor yal›t›m›n› kontrol
edin
• Motor bobinlerini
ba¤lay›n

SCF4

IGBT k›sa
devresi

• Güç açma s›ras›nda
dahili güç bileﬂeni k›sa
devresi alg›land›

• Yerel Schneider Electric
temsilcisi ile iletiﬂim kurun.

----
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Otomatik olarak resetlenemeyen hata alg›lama kodlar› (devam›)

Kod

Tan›m

Olas› nedenler

Çözüm

SOF

Aﬂ›r› h›z

• Dengesizlik
• Uygulama ataleti ile aﬂ›r›
h›z ba¤lant›s›

• Motor ve ba¤l› mekanik
ekipman› kontrol edin
• Maksimum frekans tFr
de¤erini %10'dan fazla
aﬂan aﬂ›r› h›z, gerekiyorsa
parametreyi ayarlay›n
• Bir frenleme rezistörü
ekleyin
• Motor/kontrol cihaz›/yük
boyutlar›n› kontrol edin
• H›z döngüsü
parametrelerini kontrol
edin (kazan›m ve stabilite)

Otomatik ince
ayar

• Motor, kontrol cihaz›na
ba¤l› de¤il
• Bir motor faz› kayb›
• Özel motor
• Motor dönmede (örne¤in
yük ile)

• Motor/kontrol cihaz›n›n
uyumlu oldu¤undan emin
olun
• Motorun, otomatik
hassas ayar iﬂlemi
s›ras›nda bulundu¤undan
emin olun
• Bir ç›k›ﬂ kontaktörü
kullan›l›yorsa, otomatik
hassas ayar s›ras›nda
bunu kapat›n
• Motorun tamamen
durmuﬂ olup olmad›¤›n
kontrol edin

tnF
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Hata nedeni ortadan kalkt›ktan sonra otomatik s›f›rlama fonksiyonuyla s›f›rlanabilen hata alg›lama kodlar›
Bu hatalar, kapat›p açarak veya bir logic giriﬂ ile s›f›rlanabilir (Alg›lanan hata s›f›rlama
atamas› rSF parametre).
OHF, OLF, OPF1, OPF2, OSF, SLF1, SLF2, SLF3 ve tJF hatalar› bir logic giriﬂ kullan›larak
uzaktan engellenebilir ve temizlenebilir (Alg›lanan hata engelleme yönetimi InH parametre).
Kod

Tan›m

Olas› nedenler

Çözüm

LFF1

AI ak›m kayb›
hatas›

• Aﬂa¤›daki durumda
alg›lama:
• Analog giriﬂ AI1 ak›mda
konfigüre edilmiﬂtir
• AI1 ak›m ölçekleme
parametresi %0 CrL1
3mA'dan büyük
• Analog giriﬂ ak›m› 2
mA'dan düﬂük

• Terminal ba¤lant›s›n›
kontrol edin

ObF

Aﬂ›r› fren

• Frenleme çok ani veya
tahrikleyen yük çok yüksek

• Yavaﬂlama süresini art›rma
• Gerekli olursa frenleme direnci
bulunan bir modül tak›n
• ‹zin verilen maksimum de¤erin
alt›nda olundu¤undan emin
olmak için ana besleme
gerilimini kontrol edin (çal›ﬂma
durumu s›ras›nda maksimum
ana beslemenin %20 üzeri)
• Yavaﬂlama rampas› otomatik
adaptasyonunu brA EVET
olarak ayarlay›n

OHF

Kontrol cihaz›
aﬂ›r› ›s›nma

• Kontrol cihaz› s›cakl›¤›
çok yüksek

• Motor yükünü, kontrol
cihaz› havaland›rmas›n› ve
ortam s›cakl›¤›n› kontrol
edin. Çal›ﬂt›rmadan önce
kontrol cihaz›n›n
so¤umas›n› bekleyin. Bkz.
Montaj ve s›cakl›k koﬂullar›
sayfa 6.

OLC

Aﬂ›r› yük iﬂlemi

• Aﬂ›r› yük iﬂlemi

• Proses ve kontrol cihaz›
parametrelerinin faz içinde
olup olmad›¤›n› kontrol edin

OLF

Motor aﬂ›r› yük

• Aﬂ›r› motor yükü
taraf›ndan tetiklenir

• Motor termik korumas›n›n
ayar›n› ve motor yükünü
kontrol edin.

1 ç›k›ﬂ faz› kayb›

• Kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›ndaki
bir fazda kay›p

• Kontrol cihaz›ndan
motora giden ba¤lant›lar›
kontrol edin
• Yük taraf› kontaktör
kullan›lmas› durumunda
ba¤lant›, kablo ve
kontaktörün do¤ru olup
olmad›¤›n kontrol edin

OPF1
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Hata nedeni ortadan kalkt›ktan sonra otomatik s›f›rlama fonksiyonuyla s›f›rlanabilen hata alg›lama kodlar› (devam›)
Tan›m

Olas› nedenler

Çözüm

OPF2

3 ç›k›ﬂ faz› kayb›

• Motor ba¤l› de¤il
• Motor gücü çok düﬂük,
kontrol cihaz› nominal
ak›m›n›n %6's›n›n alt›nda
• Ç›k›ﬂ kontaktörü aç›k
• Motor ak›m›nda anl›k
dengesizlik

• Kontrol cihaz›ndan
motora giden ba¤lant›lar›
kontrol edin
• Düﬂük güçlü bir motorla
veya motorsuz deneyin:
Fabrika ayarlar› modunda
motor faz kayb› alg›lamas›
aktif Ç›k›ﬂ faz› kayb›
alg›lama
OPL = EVET. Kontrol
cihaz›yla ayn› de¤erdeki bir
motoru kullanmadan kontrol
cihaz›n› test veya bak›m
ortam›nda kontrol etmek
için, motor faz kayb›
alg›lamas›n› devre d›ﬂ›
b›rak›n Ç›k›ﬂ faz› kayb›
alg›lama OPL = nO
• ◊u parametreleri kontrol
ve optimize edin: IR
kompanzasyon UFr,
Nominal motor gerilimi UnS
ve Nominal motor ak›m› nCr
ve Otomatik ayar tUn yap›n.

OSF

Ana aﬂ›r› gerilim

• Hat gerilimi çok yüksek:
- Yaln›zca kontrol
cihaz›n›n gücü
aç›ld›¤›nda besleme,
kabul edilebilir
maksimum gerilimin
%10 üzerindedir
- Çal›ﬂma emri
olmadan açma,
maksimum ana
beslemenin %20
üzerinde
• Kesintili ana ﬂebeke
beslemesi

• Hat gerilimini kontrol edin

PHF

Giriﬂ faz› kayb›

• Kontrol cihaz› beslemesi
hatal› veya sigorta yanm›ﬂ
• Bir fazda ar›za
• Monofaze hat
beslemesinde trifaze
ATV12 kullan›lmakta
• Dengesiz yük
• Bu koruma sadece yüklü
kontrol cihaz›nda çal›ﬂ›r

• Güç ba¤lant›s›n› ve
sigortalar› kontrol edin.
• Trifaze hat beslemesi
kullan›n.
• Hatay› Giriﬂ faz› kayb› ile
devre d›ﬂ› b›rak›n
IPL = nO.

Kod
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Hata nedeni ortadan kalkt›ktan sonra otomatik s›f›rlama fonksiyonuyla s›f›rlanabilen hata alg›lama kodlar› (devam›)
Kod

Tan›m

Olas› nedenler

Çözüm

SCF5

Motor k›sa
devresi

• Kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›nda
k›sa devre
• E¤er parametre IGBT test
Strt = YES ise çal›ﬂma emri
veya DC enjeksiyon
emrinde k›sa devre
alg›lama

• Kontrol cihaz›n› motora
ba¤layan kablolar› ve motor
yal›t›m›n› kontrol edin

SLF1

Modbus
haberleﬂme

• Modbus ﬂebekesindeki
haberleﬂmede kesinti

• Haberleﬂme baras›
ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
• Zaman aﬂ›m›n kontrol
edin (Modbus zaman aﬂ›m›
ttO parametre)
• Modbus kullan›m
k›lavuzuna baﬂvurun

SLF2

SoMove
iletiﬂimi

• SoMove yaz›l›m› ile
iletiﬂim kayb›

• SoMove ba¤lant›
kablosunu kontrol edin.
• Süre aﬂ›m›n› kontrol edin

SLF3

HMI
haberleﬂmesi

• Harici ekran terminaliyle
iletiﬂim kayb›

• Terminal ba¤lant›s›n›
kontrol edin

ULF

Düﬂük yük
iﬂlem hatas›

• Düﬂük yük iﬂlemi
• Uygulaman›n korunmas›
için motor ak›m› Uygulama
düﬂük yük eﬂi¤i LUL
parametresi de¤erinin
Uygulama düﬂük yük
zaman gecikmesi ULt
süresi boyunca alt›nda.

• Proses ve kontrol cihaz›
parametrelerinin faz içinde
olup olmad›¤›n› kontrol edin

tJF

IGBT aﬂ›r›
›s›nma

• Kontrol cihaz› aﬂ›r›
›s›nmas›
• Ortam s›cakl›¤› ve yüke
göre IGBT dahili s›cakl›¤›
çok yüksek

• Yük/motor/kontrol cihaz›
boyutlar›n› kontrol edin.
• Anahtarlama frekans›n›
SFr düﬂürün.
• Çal›ﬂt›rmadan önce
kontrol cihaz›n›n
so¤umas›n› bekleyin
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Nedenleri ortadan kalkar kalkmaz s›f›rlanacak hata alg›lama kodlar›
USF hatas› logic giriﬂ kullan›larak uzaktan engellenebilir ve silinebilir (Alg›lanan hata önleme
yönetimi InH parametre).
Kod

Tan›m

Olas› nedenler

Çözüm

CFF

Yanl›ﬂ
konfigürasyon

• HMI blok yerine
yerleﬂtirilen HMI blok,
kontrol cihaz› üzerinde farkl›
bir de¤erle konfigüre edilmiﬂ
• Müﬂteri parametrelerinin
geçerli konfigürasyonu
tutars›z

• Fabrika ayarlar›na geri
dönün veya e¤er geçerliyse
yedek konfigürasyonu
kullan›n.
• E¤er fabrika ayar›
sonras›nda varsay›lanlar
kal›rsa, yerel Schneider
Electric temsilcisi ile iletiﬂim
kurun.

CFI

Geçersiz
konfigürasyon

• Geçersiz konfigürasyon
Kontrol cihaz›na bara veya
haberleﬂme a¤› üzerinden
yüklenmiﬂ konfigürasyon
tutars›z.

• Daha önceden yüklenmiﬂ
olan konfigürasyonu kontrol
edin.
• Uyumlu bir konfigürasyon
yükleyin

USF

Düﬂük gerilim

• Hat beslemesi çok düﬂük
• Geçici gerilim en düﬂük
seviyesinde

• Gerilimi ve Düﬂük Gerilim
Faz Kayb› Menüsü USbparametrelerini kontrol edin

HMI blok de¤iﬂtirildi
HMI blo¤u, farkl› bir de¤ere sahip bir kontrol cihaz›nda konfigüre edilmiﬂ bir HMI blo¤uyla
de¤iﬂtirilirse kontrol cihaz›, aç›l›ﬂ s›ras›nda Hatal› konfigürasyon CFF hata moduyla kilitlenir.
Kart bilerek de¤iﬂtirildiyse hata, tüm fabrika ayarlar›n›n geri yüklenmesini sa¤layan ENT
tuﬂuna iki kez bas›larak silinebilir .
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Tavsiye edilen devre korumas›
Referans

Gerilim
(Y)

Giriﬂ
dayan›m›
de¤eri
(1)

Ç›k›ﬂ
kesinti
de¤eri
(X) (2)

Devre korumas›
(Z1)

De¤er
(Z2)

V

kA

kA

ATV12H018F1

100 - 120

1

5

Ferraz HSJ

15

ATV12H037F1

100 - 120

1

5

Ferraz HSJ

25

ATV12H075F1

100 - 120

1

5

Ferraz HSJ

40

1

5

200 - 240

H››zl›› Tepki Verebilen
S››n››f CC
Ferraz ATDR

7

ATV12H018M2
ATV12H037M2

200 - 240

1

5

Ferraz HSJ

15

ATV12H055M2

200 - 240

1

5

Ferraz HSJ

25

ATV12H075M2

200 - 240

1

5

Ferraz HSJ

25

ATV12HU15M2

200 - 240

1

5

Ferraz HSJ

40

ATV12HU22M2

200 - 240

1

5

Ferraz HSJ

45

5

5

200 - 240

H››zl›› Tepki Verebilen
S››n››f CC
Ferraz ATDR

7

ATV12H018M3

5

5

200 - 240

H››zl›› Tepki Verebilen
S››n››f CC
Ferraz ATDR

7

ATV12H037M3
ATV12H075M3

200 - 240

5

5

Ferraz HSJ

15

ATV12HU15M3

200 - 240

5

5

Ferraz HSJ

25

ATV12HU22M3

200 - 240

5

5

Ferraz HSJ

25

ATV12HU30M3

200 - 240

5

5

Ferraz HSJ

40

ATV12HU40M3

200 - 240

5

5

Ferraz HSJ

45

A

___Z 2___ maksimum de¤erinde ___Z1___ ile korundu¤unda, ___X___rms simetrik kilo
Amper de¤erini aﬂmayan, ___Y___Volt maksimum de¤ere ulaﬂan devre üzerinde kullan››ma
uygundur.
(1) Giriﬂ dayan››m›› de¤eri, ürünün termik olarak tasarlanm››ﬂ oldu¤u de¤erdir. Bu seviyenin
üzerinde beslemenin söz konusu oldu¤u bir tesisatta ek endüktans gerekli olacakt››r.
(2) Ç››k››ﬂ kesinti de¤eri, dahili dijital k››sa devre korumas››n›› temel al››r ve devre korumas››
sa¤lamaz. Devre korumas››, Ulusal Elektrik Yasas›› ve ilgili yerel yasalara uygun ﬂekilde
sa¤lanmal››d››r ve yal››t››m tipine ba¤l››d››r.
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