
2 Te
 

efesotomasyon.com



3Te

Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Tan›t›m

Uygulamalar

3 fazl› asenkron sincap kafes motorlar için üretilmifl bir h›z kontrol cihaz› olan Altivar 28, en son teknolojik geliflmeleri
bünyesinde toplam›flt›r. Altivar 28 uluslararas› standartlarla uyumlu, güçlü ve kompakt bir cihaz, evrensel bir üründür. H›z
kontrol cihazlar› konusunda bir çok nesil boyunca elde edilmifl deneyimlerin ürünü olup en güncel uygulamalar›n
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak biçimde gelifltirilmifltir: havaland›rma ve iklimlendirme, pompalar ve kompresörler, yatay
malzeme tafl›ma, ambalajlama ve paketleme gibi.
Kontrol  algoritmas›ndaki geliflmifl performans›, sa¤laml›k, güvenlik ve montaj kolayl›¤› sa¤lam›flt›r.

Fabrika ayarlar› ve fonksiyonlar›n geniflletilmesi

H›z kontrol cihaz›, uygulamalar›n büyük bir ço¤unlu¤u için kullan›ma haz›rd›r. Ak›  vektör kontrolü ve oto-ayar algoritmas›,
evrensel standart motorlarda optimum çal›flmay› sa¤lar.
‹çerdi¤i dahili ayar terminali ile (4 karakterli, 7 segmentli display ünitesi ve 4 buton) fabrika ayarlar›n› de¤ifltirip, de¤erleri
ihtiyac›n›za uygun biçimde düzenleyebilir ve cihaz›n fonksiyonlar›n› gelifltirebilirsiniz.
Fabrika ayarlar›na dönmek her zaman çok kolayd›r.

Fonksiyonlar

Temel fonksiyonlar› flunlard›r :
- yol verme ve h›z kontrolü, dinamik frenleme ve durufl için frenleme
- enerji tasarrufu
- PI regülatör (ak›fl h›z›, bas›nç vs.)
- h›z kontrol cihaz› ve motor korumas›
- önceden ayar edilmifl h›zlar, jog çal›flma, 2 veya 3 telli kontrol
- rampa ve frekans anahtarlama
- h›z arayarak dönen yükü otomatik yakalama
- düflük h›zda çal›flma zaman›n› otomatik s›n›rland›rma
- müflteri birimlerinde h›z›n gösterimi v.b.

Standart versiyonlar

i ATV-28H h›z kontrol cihaz› 1 : pano içi montaj gibi normal ortamlar için.
Bu h›z kontrol cihaz› son derece kompakt›r ve bir kaç tanesi yan yana monte edilerek yer tasarrufu sa¤lanabilir.

i ATV-28E kutulu h›z kontrol cihaz› 2 :
Bu IP 55  toz ve nem korumal› pano; ATV-28 h›z kontrol cihaz›, d›flar›dan kilitlenebilir kontrollü bir Vario emniyet flalteri
3, h›z kontrolü için bir potansiyometre 4, biri durufl, ikisi çal›flma pozisyonu için olmak üzere üç konumlu bir mandal
buton 5, herhangi bir ilave kontrol veya sinyalizasyon ünitesi için iki bofl slot 6 ve RS485 seri ba¤lant›ya eriflmek için
bir kapak 7 içermektedir.
Panonun alt k›sm›na, kablolara ulaflmak üzere kablo rakorlar› yerlefltirilebilir.

Display paneli, ayar ve konfigürasyon butonlar› panonun ön panelindedir ve direkt ulafl›labilir.
Kablo ba¤lant›lar› yap›lm›fl ve kullan›ma haz›r olan kutulu h›z kontrol cihaz› motorun yan›na monte edilebilir.

Opsiyonlar

ATV-28H ve ATV-28E h›z kontrol cihazlar›nda ortak olan opsiyonlar

i Motor yolverme yaz›l›m seti ve PC ba¤lant› kiti :
- Altivar'a ba¤lant› yapmaya gerek duymadan tasar›m ofisinde kurulum
- diskete veya hard disk'e yedekleme
- h›z kontrol cihaz›na download etme
- ç›kt› alma

i RS 485 ba¤lant› kiti, h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki RS 485 multipoint seri hat ba¤lant›s›n›, PLC'lere ve operatör
diyalog terminallerine tafl›mak için kullan›lan bir ba¤lant› kitidir.

i Uza¤a tafl›nabilir display modülü, h›z kontrol cihaz› seri hatt›na ba¤lant› yapmak için soketli bir kablosu olan bir kutu
biçiminde tasarlanm›flt›r. Bu modül, duvara sabitlenebilen veya zemin üzerinde duran pano kap›s›na monte edilebilir
ve h›z kontrol cihaz›, bu sayede uzaktan kontrol edilebilir veya programlanabilir.

i Fren dirençleri ve flok bobinleri
i Uzun kablolar için radyo enterferans filtreler

ATV-28H cihazlar›na özel opsiyonlar

i Motoru, h›z kontrol cihaz›ndan kumanda etmeye yarayan potansiyometreli ve 2 butonlu lokal kontrol opsiyonu
i ( raya montaj plakas›.
i UL NEMA tip 1'e uyumluluk kiti

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

H›z kontrol cihaz›n›n dahili filtreleri vard›r.
Filtrelerin h›z kontrol cihaz›na dahil edilmesi, montaj› basitlefltirmekte ve CE etiketine uyumluluk maliyetini azaltmaktad›r.
Altivar 28 h›z kontrol cihazlar› afla¤›daki standartlara uygundur :
EN 61800-3/IEC 1800-3, ev tipi ve endüstriyel ortamlar.
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Karakteristikler

Ortam

Standartlara uygunluk Altivar 28 h›z kontrol cihazlar›, ulusal ve uluslararas› standartlar ile elektriksel endüstriyel kontrol cihazlar›na
iliflkin tavsiyelere (IEC, EN, NFC, VDE) tamamen uyumlu olarak gelifltirilmifltir. Bunlar :

i Alçak gerilim EN 50178

i EMC ba¤›fl›kl›k:
- IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 seviye 3
- IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 seviye 3
- IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 seviye 4
- IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 seviye 3
- IEC 1800-3/EN 61800-3, 1. ve 2. çevreler

i EMC, iletilen ve yay›lan yay›l›mlar :
- IEC 1800-3/EN 61800-3, çevresel 1 halk sektörü ve 2 endüstriyel sektör, s›n›rland›r›lm›fl da¤›t›m ile
- EN 55011 s›n›f A (radyo enterferans filtreleri dahil)
- EN 55022 s›n›f B, ek filtreler ile

è è  è  è  è  etiketi H›z kontrol cihazlar›, Avrupa düflük gerilim direktifleri (73/23/EEC ve 93/68/EEC) ve EMC (89/336/EEC)
direktifleri ile uyumlu olarak tasarlanm›flt›r. Bu nedenle, Altivar 28 h›z kontrol cihazlar›, èèèèè  Avrupa Toplulu¤u
etiketine sahiptir.

Ürün Sertifikalar› UL ve CSA

Koruma s›n›f› ATV-28H h›z kontrol cihaz› :
IP 21 ve IP 41 üst k›s›mda
IP 20 üstteki koruma kapa¤› olmaks›z›n

ATV-28E h›z kontrol cihaz› (kutulu h›z kontrol cihaz›):
IP 55

Titreflim direnci 3 ile 13 Hz aras›nda 1.5 mm
IEC 68-2-6 ile uyumlu 13 ile 150 Hz aras›nda 1 gn

fiok direnci 11 ms için 15 gn
IEC 68-2-27 ile uyumlu

Maksimum ortam kirlili¤i IEC 664 standard›na göre 2. derece

Maksimum ba¤›l nem Damlayan su ve yo¤unlaflma olmaks›z›n % 93

Cihaz›n Depolama °C ATV-28H h›z kontrol cihaz› ve ATV-28E kutulu h›z kontrol cihaz› için : - 25…+ 65
etraf›ndaki
ortam
s›cakl›¤› Çal›flma °C ATV-28H h›z kontrol cihaz› :
EN 50178 (- 10…+ 40); koruma kapa¤›yla, güç kayb› olmaks›z›n
ile uyumlu (- 10…+ 50); koruma kapaks›z, güç kayb› olmaks›z›n

(- 10…+ 60); koruma kapaks›z, güç kayb›na u¤rayarak (Montaj ve yerlefltirme tavsiyelerine uyunuz)

ATV-28E kutulu h›z kontrol cihaz› :
- 10…+ 40

Maksimum çal›flma yüksekli¤i m Güç kayb› olmaks›z›n 1000 m. 1000 m üzerinde, her 100 m için % 1 ak›m kayb›

Çal›flma pozisyonu Dikey
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Karakteristikler (devam)

Sürücü karakteristikleri

Ç›k›fl frekans aral›¤› 0.5 ... 400 Hz

Maksimum geçici ak›m 60 saniye için nominal h›z kontrol cihaz› ak›m›n›n % 150'si (tipik de¤er)

Geçici afl›r› moment Nominal motor momentinin %150…170’i (tipik de¤er)

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

Gerilim/frekans oran› Fabrika ç›k›fl ayar›, sabit moment uygulamalar›n›n ço¤unlu¤u için uygun olan sensörsüz ak› vektör kontrolü ayar›d›r. fiu
durumlar için düzeltme imkan› vard›r: Pompalar ve  fanlar için özel oranlar, enerji tasarrufu, özel motorlar için sabit
moment U/f

Frekans çevrim kazanc› Fabrika ç›k›fl ayarl›d›r.
Yüksek direnç momentli veya yüksek ataletli makinalar veya k›sa döngülü makinalar için düzeltmeler mümkündür.

Kayma kompanzasyonu Yükten ba¤›ms›z olarak otomatik
‹ptal (veya de¤ifltirme) mümkündür

Anahtarlama frekans› Çal›flma esnas›nda 2 ile15 kHz aras›nda ayarlanabilir.

Elektriksel karakteristikler

Güç kayna¤› Gerilim 200 V - % 15  240 V + % 10 monofaze
200 V - % 15  230 V + % 10 trifaze
380 V - % 15 500 V + % 10 trifaze

Frekans 50/60 Hz ± % 5

Ç›k›fl gerilimi Maksimum gerilim, flebeke gerilimine eflittir

Mevcut dahili kaynaklar Referans potansiyometresi (1 kΩ - 10 kΩ) için bir + 10 V - 0 % + 8  % kaynak, maksimum ak›m 10 mA
Kumanda giriflleri için bir + 24 V kaynak, maksimum ak›m 100 mA

Konfigüre edilebilir analog girifller AI 0 + 10 V aral›kl› 1 analog girilim girifli, empedans 30 kΩ : AI1
0 + 10 V aral›kl› 1 analog gerilim girifli, empedans 30 kΩ : AI2
X-Y mA aral›kl› 1 analog ak›m girifli (X ve Y, 0 - 20 aras›nda programlanabilir), empedans, 450 Ω : AIC

AI2 ve AIC ayn› anda kullan›lamazlar.

Konfigüre edilebilir 0-20 mA veya 4-20 mA aral›kl› bir analog ak›m ç›k›fl›, maksimum yük empedans› 800 Ω
analog  ç›k›fllar AO

Frekans çözünürlü¤ü Ekran ünitesi : 0.1 Hz
Analog girifller : Maksimum 100 Hz için 0.1 Hz

Set de¤eri de¤ifltirilince 4 ms
zaman sabiti
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Karakteristikler (devam)

Elektriksel karakteristikler (devam)

Konfigüre edilebilir lojik girifller LI 3.5 kΩ empedansl› 4 lojik girifl, izole edilmifl
+ 24 V (maksimum 30 V) güç kayna¤›, e¤er 5 V'den küçükse 0 durumu, 11 V'den büyükse 1 durumu

Konfigüre edilebilir röle ç›k›fl› R2 Bir K/A kontak
Minimum anahtarlama kapasitesi : a 5 V için 10 mA
Maksimum anahtarlama kapasitesi : endüktif yükler için : c 250 V (cos ϕ = 0.4) ve a 30 V (L/R = 7 ms) için 1.5 A

H›zlanma ve yavafllama 0.05 - 3,600 sn aras›, birbirinden ba¤›ms›z olarak ayarlanabilen lineer rampalar.
rampalar› Moment kapasitesi afl›l›rsa, rampa süreleri otomatik olarak adapte edilir.

Yavafllama rampa adaptasyonu opsiyonu kald›r›labilir.

Hareketsiz konum frenlemesi D.C. enjeksiyonla hareketsiz konum frenlemesi flu flekilde yap›labilir :
- atanabilir bir lojik girifl üzerindeki bir komut ile;
- yavafllama frekans› 0.5 Hz'in alt›na düfler düflmez, sürekli veya 0 ile 25 s aras›nda ayarlanabilen bir süre için otomatik
olarak

H›z kontrol cihaz› korumalar› ve Güç ve kumanda devreleri (girifller, ç›k›fllar, kaynaklar) aras›nda elektriksel yal›t›m
güvenlik özellikleri K›sa devre korumas›

- dahili kaynaklar aras›nda
- ç›k›fl fazlar› aras›nda
- ç›k›fl fazlar› ve toprak aras›nda
Afl›r› ›s›nma ve afl›r› ak›mlara karfl› termik koruma
fiebeke düflük ve afl›r› gerilim korumalar›
Frenleme s›ras›nda afl›r› gerilim korumas›

Motor korumas› H›z kontrol cihaz› taraf›ndan I2t'nin sürekli hesaplanmas›yla termik koruma
Faz kayb›na karfl› koruma

Hata rölesi R1 Ortak noktal› 1 N/K ve 1 N/A kontak
(hata bilgisi ç›k›fl›) Minimum anahtarlama kapasitesi : a 5 V için 10 mA

Maksimum anahtarlama kapasitesi : endüktif yükler için : c 250 V (cos ϕ = 0.4) ve a 30 V (L/R = 7 ms) için 1.5 A

Sinyalizasyon Ön panel üzerinde 1 k›rm›z› LED : Altivar enerjilendi¤inde LED yanar,
7 segmentli ekran ünitesinde 4 karakterlik kodlar ile gösterim

Haberleflme RS 485 multidrop seri ba¤lant›, RJ 45 tip konnektörlü h›z kontrol cihaz›na entegre edilmifl Modbus protokolü.
‹letim h›z› 9600 veya 19200 bps, paritesiz. Birbirine ba¤lanabilir maksimum Altivar say›s› : 8'dir.

- bir terminal ba¤lant›s› (opsiyonel) veya;
- bir mikroifllemci kart› ba¤lant›s› veya;
- bir PC ba¤lant›s› (opsiyonel) veya;
- bir veya daha birden fazla PLC ba¤lant›s›;
kullan›labilir.
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Karakteristikler, özel kullan›mlar

Moment karakteristikleri (tipik grafikler)

Afla¤›daki grafikler, kendili¤inden so¤utmal› veya harici so¤utmal› motorlar›n sürekli ve geçici elde edilebilir afl›r› moment
karakteristiklerini gösterirler. Aradaki tek fark, nominal h›z›n yar›s›ndan daha az h›zda, motorun yüksek bir sürekli moment
sa¤layabilme yetene¤idir.

1 Kendili¤inden so¤utmal› motor: Sürekli kullan›labilir
moment (1)

2 Harici so¤utmal› motor: sürekli kullan›labilir moment

3 Geçici afl›r› moment 1.5 ile 1.7 Tn aras›

4 Sabit güçte, yüksek h›zda moment (2)

Özel kullan›mlar

H›z kontrol cihaz›n›n gücünden farkl› güçteki bir motorla kullan›m

H›z kontrol cihaz›, tasarland›¤› güçten daha küçük güçlü bir motoru besleyebilir.
H›z kontrol cihaz›n›n gücünden daha büyük güçlü motorlarla kullan›mlarda, çekilen ak›m›n, h›z kontrol cihaz›n›n sürekli
ç›k›fl ak›m›ndan büyük olmamas›na dikkat edin.

Motorlar› paralel ba¤lamak

H›z kontrol cihaz›n›n ak›m de¤eri, kendisine ba¤lanacak motorlar›n ak›mlar›n›n toplam›na eflit veya toplam›ndan büyük
olmak zorundad›r.
Bu durumda, her bir motor için termistör veya termik afl›r› yük rölesiyle harici termik koruma yap›lmal›d›r.
E¤er paralel ba¤l› motor say›s› 3 veya daha fazla olursa, motor ile h›z kontrol cihaz› aras›na 3 fazl› bir flok bobini
ba¤lanmas› tavsiye edilir.

Motoru, h›z kontrol cihaz› ç›k›fl›ndan anahtarlamak

Cihaz kilitliyken de veya kilitsizken de anahtarlama yapmak mümkündür. Dönen yükü yakalama esnas›nda (h›z kontrol
cihaz› kilitlenmemifl), motor, kontrollü olarak h›zlanma rampas›na göre  referans h›za do¤ru düzgünce h›zlan›r.
Bu kullan›m, h›z arayarak dönen yükü otomatik yakalama özelli¤inin konfigüre edilmesini ve “motor faz hatas›”
korumas›n›n iptal edilmesini gerektirir.

Örnek : yük taraf› kontaktörün aç›lmas›

t1 : rampas›z yavafllama (serbest durufl)
t2 : rampal› h›zlanma

Tipik uygulamalar : h›z kontrol cihaz›n›n ç›k›fl›ndaki güvenlik freni, bypass fonksiyonu, paralel ba¤l› motorlar›
anahtarlama.

(1) 250 W'tan küçük veya eflit güçler için  kay›p azd›r (çok düflük frekanslarda % 50 yerine % 20 de¤er kayb› olur).
(2) Motor nominal frekans› ve maksimum ç›k›fl frekans› 40 ile 400 Hz aras›nda ayarlanabilir.

Uyar›: seçilen motorun, afl›r› h›zlardaki mekaniksel yeterlili¤ini motor imalatç›s› ile kontrol edin.

N (Hz)

T/Tn
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
0.37 - 15 kW veya 0.5 - 20 HP asenkron motorlar için

Referanslar

0.5 - 400 Hz frekans aral›kl› h›z kontrol cihazlar›

Motor Besleme kayna¤› Altivar 28
Plakada Hat Maks. Nominal Maks. Nominal Referans A¤›rl›k
belirtilen Ak›m› (2) Hat Isc ak›m geçici yükte
güç U1'de U2'de (k›sa devre ak›m harcanan
(1) ak›m›) (3) güç
kW Hp A A kA A A W kg

Monofaze besleme gerilimi : 200…240 V (4) 50/60 Hz

0.37 0.5 7.3 6.1 1 3.3 3.6 32 ATV-28HU09M2 1.800

0.75 1 9.8 8.2 1 4.8 6 45 ATV-28HU18M2 1.800

1.5 2 16 13.5 1 7.8 10.9 75 ATV-28HU29M2 2.500

2.2 3 22.1 18.6 1 11 15 107 ATV-28HU41M2 3.800

Trifaze besleme gerilimi: 200…230 V (4) 50/60 Hz

3 – 17.6 15.4 5 13.7 18.5 116 ATV-28HU54M2 3.800

4 5 21.9 19.1 5 17.5 24.6 160 ATV-28HU72M2 3.800

5.5 7.5 38 33.2 22 27.5 38 250 ATV-28HU90M2 6.100

7.5 10 43.5 36.6 22 33 49.5 343 ATV-28HD12M2 6.100

Trifaze besleme gerilimi : 380…500 V (4) 50/60 Hz
Motor Besleme kayna¤› Altivar 28
Plakada Hat Maks. Nominal   Maks. Nominal Referans A¤›rl›k
belirtilen Ak›m› (2) Hat Isc ak›m   geçici yükte
güç U1'de U2'de (k›sa - 380- 500 V'da  ak›m (4) harcanan
(1) devre 460 güç (5)

ak›m›) V'da

kW Hp A A kA A A A W kg

0.75 1 3.9 3.5 5 2.3 2.1 3.5 33 ATV-28HU18N4 2.500

1.5 2 6.5 5.7 5 4.1 3.8 6.2 61 ATV-28HU29N4 2.500

2.2 3 8.4 7.5 5 5.5 5.1 8.3 81 ATV-28HU41N4 3.800

3 – 10.3 9.1 5 7.1 6.5 10.6 100 ATV-28HU54N4 3.800

4 5 13 11.8 5 9.5 8.7 14.3 131 ATV-28HU72N4 3.800

5.5 7.5 22.1 20.4 22 14.3 13.2 21.5 215 ATV-28HU90N4 6.100

7.5 10 25.8 23.7 22 17 15.6 25.5 281 ATV-28HD12N4 6.100

11 15 39.3 35.9 22 27.7 25.5 41.6 401 ATV-28HD16N4 9.600

15 20 45 40.8 22 33 30.4 49.5 543 ATV-28HD23N4 9.600
(1) Bu güç de¤erleri , sürekli çal›flma esnas›nda, 4kHz maksimum anahtarlama frekans› için verilmifltir. Anahtarlama
frekans› 2 ile 15 kHz aras›nda ayarlanabilir.
4 kHz’nin üstü için nominal h›z kontrol cihaz› ak›m› düflük hesaplanmal› ve nominal motor ak›m› flu de¤erleri
geçmemelidir:
- 12 kHz'e kadar % 10 ak›m kayb›;
- 12 kHz'in üstü için % 20 ak›m kayb›
(2) 4 kutuplu motor ve 4 kHz’lik maksimum anahtarlama frekans› için, ilave flok bobinleri olmaks›z›n, tipik de¤erlerdir
(3) 60 saniye için
(4) Nominal besleme gerilimi minimum U1, maksimum U2

ATV-28HU09M2
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
0.37 - 4 kW veya 0.5 - 5 HP asenkron motorlar için kutulu h›z kontrol cihazlar›

Referanslar

0.5 - 400 Hz frekans aral›kl› h›z kontrol cihazlar›

Monofaze besleme gerilimi 200…240 V (4) 50/60 Hz
Motor Besleme kayna¤› Altivar 28
Plakada Hat Ak›m› (2) Maks. Hat Nominal ak›m Maks. Referans A¤›rl›k
belirtilen U1'de U2'de Isc (k›sa geçici
güç (1) devre ak›m›) ak›m (3)
kW HP A A kA A A kg

0.37 0.5 7.3 6.1 1 3.3 3.6 ATV-28EU09M2 5.000

0.75 1 9.8 8.2 1 4.8 6 ATV-28EU18M2 5.000

1.5 2 16 13.5 1 7.8 10.9 ATV-28EU29M2 6.500

2.2 3 22.1 18.6 1 11 15 ATV-28EU41M2 9.500

Trifaze besleme gerilimi 200…230 V (4) 50/60 Hz

3 – 17.6 15.4 5 13.7 18.5 ATV-28EU54M2 9.500

4 5 21.9 19.1 5 17.5 24.6 ATV-28EU72M2 9.500

Trifaze besleme gerilimi 380…500 V (4) 50/60 Hz
Motor Besleme kayna¤› Altivar 28
Plakada Hat ak›m› (2) Maks. Hat Nominal ak›m Maks. Referans A¤›rl›k
belirtilen U1'de U2'de Isc (k›sa 380 - 500 V'da geçici
güç (1) devre ak›m›) 460 V'da ak›m (3)
kW HP A A kA A A A kg

0.75 1 3.9 3.5 5 2.3 2.1 3.5 ATV-28EU18N4 6.500

1.5 2 6.5 5.7 5 4.1 3.8 6.2 ATV-28EU29N4 6.500

2.2 3 8.4 7.5 5 5.5 5.1 8.3 ATV-28EU41N4 9.500

3 – 10.3 9.1 5 7.1 6.5 10.6 ATV-28EU54N4 9.500

4 5 13 11.8 5 9.5 8.7 14.3 ATV-28EU72N4 9.500

(1) Bu güç de¤erleri , sürekli çal›flma esnas›nda, 4kHz maksimum anahtarlama frekans› için verilmifltir. Anahtarlama
frekans› 2 ile 15 kHz aras›nda ayarlanabilir.
4 kHz’nin üstü için nominal h›z kontrol cihaz› ak›m› düflük hesaplanmal› ve nominal motor ak›m› flu de¤erleri
geçmemelidir:
- 12 kHz’e kadar %10 ak›m kayb›
- 12 kHz’in üstü için % 20 ak›m kayb›
(2) 4 kutuplu motor ve 4 kHz’lik maksimum anahtarlama frekans› için, ilave flok bobinleri olmaks›z›n, tipik de¤erlerdir
(3) 60 saniye için
(4) Nominal besleme gerilimi minimum U1, maksimum U2

ATV-28EU09M2
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Opsiyonlar : diyalog

Referanslar

Motor yolverme yaz›l›m seti

Aç›klama Altivar 28 Referans A¤›rl›k
kg

ATV-28 ve ATV-58 için tasarlanm›fl ATV-28 tüm referanslar VW3-A8104 –
kurulum yaz›l›m› içeren
bir CD-ROM

PC ba¤lant› kiti

Kit içeri¤i: ATV-28 tüm referanslar VW3-A8106 –
- PC için 9 yol SUB-D soketli ve ATV-28 için

RJ 45 tip soketli 3 m ba¤lant› kablosu,

- Di¤er h›z kontrol cihazlar›na ba¤lant›
yapma imkan› sa¤layan 9 yol SUB-D
RJ 45 adaptör

Lokal kontrol opsiyonu

Bu opsiyon, h›z kontrol cihaz› üzerine tak›labilir ve motor direkt olarak h›z kontrol cihaz›ndan kontrol edilebilir.

Opsiyon içeri¤i: ATV-28H tüm referanslar VW3-A28100 –
- 1 referans potansiyometre;
- 2 kumanda butonu

RS 485 ba¤lant› kiti

Bu kit, h›z kontrol cihaz›n›n ve PLC’lere veya operatör diyalog terminallerine vb.  RS 485 multidrop seri hat ba¤lant›s› için
kullan›l›r. H›z kontrol cihaz›n›n konfigürasyonu, ayarlanmas›, kontrolü ve diyagnosti¤i için kullan›l›r. Modbus RTU
protokolü kullan›l›r.

Kit içeri¤i: ATV-28 tüm referanslar VW3-A28301 –
- 1 h›z kontrol cihaz› soketli;
- 1 adet 9 yol SUB-D soketli kablodan oluflur

Uza¤a tafl›nabilir display modülü

Bu modül, duvara sabitlenebilen veya zemin üzerinde duran pano kap›s›na monte edilebilir.
Ekran› ve programlama butonlar›, Altivar 28 ile ayn›d›r.  ‹lave olarak, menülere eriflimi engelleyen bir anahtar ve h›z kontrol
cihaz›n› kumanda etmek için  üç buton bulunmaktad›r.

Kit içeri¤i: ATV-28 tüm referanslar VW3-A28101 –
- bir display modülü;
- 2 soketli kablo
- Pano kap›s›na IP 65 montaj›
için mühür ve vidalar

ESC

ENT

RUN
FWO

REV

stop
reset

VW3-A28101

VW3-A28100
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Opsiyonlar : aksesuarlar

Referanslar

( raya montaj için plaka

Aç›klama Altivar 28 Referans A¤›rl›k
kg

(     raya montaj için plaka, ATV-28HU09M2 VW3-A28851 0.300
35 mm geniflli¤inde ATV-28HU18M2

UL NEMA tip 1 uyumlulu¤u için kit  (1)

Altivar 28'in alt k›sm›na ATV-28HU09M2, HU18M2 VW3-A28811 0.600
monte edilen
Mekanik Opsiyon

ATV-28HU29M2, HU18N4, HU29N4 VW3-A28812 0.700

ATV-28HU41M2, HU54M2, HU72M2, VW3-A28813 0.700
HU41N4, HU54N4, HU72N4

ATV-28HU90M2, HD12M2, VW3-A28814 0.800
HU90N4, HD12N4

ATV-28HD16N4, HD23N4 VW3-A28815 1.000

Altivar 18'in yerine kullanmak için adaptasyon kiti

Ayn› güç de¤erindeki (ayn› ATV-28HU09M2, HU18M2 VW3-A28821 –
sabitleme deliklerini kullanarak)
bir Altivar-18 yerine ATV-28
yerlefltirmek için
montaj opsiyonu

ATV-28HU29M2, HU18N4, HU29N4 VW3-A28822 –

ATV-28HU41M2, HU54M2, HU72M2, VW3-A28823 –
HU41N4, HU54N4, HU72N4

ATV-28HU90M2, HD12M2, HU90N4, VW3-A28824 –
HD12N4

ATV-28HD16N4, HD23N4 VW3-A28825 –

(1) Bu cihaz, kablo rakoru veya metal kanallar arac›l›¤›yla kablolar›n direkt olarak h›z kontrol cihaz›na ba¤lanmas›na olanak sa¤lar.

VW3-A2881iiiii
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Opsiyonlar : fren dirençleri

Tan›t›m, karakteristikler

Tan›t›m

Bu direnç, Altivar 28’in durufl için veya yavafllama için frenleme yapt›¤› esnada, frenleme enerjisini harcayarak
Altivar 28’in çal›flmas›n› sa¤lar.

Tan›t›m

‹ki tip mevcuttur:
- EMC uyumlulu¤u için tasarlanm›fl, bir s›cakl›k kontrollü anahtar veya termik afl›r› yük rölesiyle korumal›

IP 30 kutulu model
- Korumas›z IP 00 model, sadece düflük güç de¤erlerine sahip referanslarda kullanmak için

Uygulamalar

Yüksek ataletli makinalar, sürücü yükler ve h›zl› döngülü makinalar.

Karakteristikler

Referanslar VW3-A58702 - VW3-A58732 - VW3-A58736
VW3-A58704 aras› VW3-A58735 aras› ve VW3-A58737

Ortam s›cakl›¤› °C 40 40 40

Koruma s›n›f› IP 00 IP 30 IP 30

Direnç korumas› Yok S›cakl›k kontrollü S›cakl›k kontrollü
anahtarla (1) anahtarla (1)

S›cakl›k kontrollü anahtar

Açma s›cakl›¤› °C – 130 ± 5 % 260 ± 14 %

Maks. gerilim-maks. ak›m – c 110 V - 0.3 A c 220 V - 6 A

Min. gerilim - Min. ak›m – a 24 V - 0.01 A a 24 V - 0.01 A

Maksimum kontak direnci mΩ – 150 50

Direnç yük faktörü Direnç taraf›ndan 40 °C s›cakl›kta harcanan ortalama güç de¤eri, en yayg›n uygulamalar için uygun olan
frenleme esnas›ndaki yük faktörü taraf›ndan belirlenir :
- Her 40 sn için 0.6 Tn momentle 2 saniyelik frenleme
- Her 40 sn için 1.5 Tn momentle 0.8 saniyelik frenleme

H›z kontrol cihaz› yük faktörü Harici dirençler üzerinden frenlemeyi sa¤layan h›z kontrol cihaz› dahili devreleri afla¤›daki de¤erlere göre
boyutland›r›lm›flt›r. Bu de¤erler afl›l›rsa, h›z kontrol cihaz› kilitlenir ve hata verir.
- 140 saniyelik periyod bafl›na 60 saniye için 1.5 Tn
- sürekli Tn

ATV-28 h›z kontrol cihazlar›na ba¤lanan dirençlerin minimum omik de¤erleri

ATV-28iiiii  h›z kontrol cihaz› U09M2 U18M2 U29M2 U54M2 U90M2 U18N4 U41N4 U90N4 D16N4
U41M2 U72M2 D12M2 U29N4 U54N4 D12N4 D23N4

U72N4

Ohm cinsinden minimum direnç 65 45 30 25 10 95 70 45 25
de¤erleri

(1) Kontak seri ba¤lamal›d›r (sinyal vermek veya hat kontaktörünün kumanda için kullan›l›r)
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Opsiyonlar : fren dirençleri

Karakteristikler

Yük faktörü

Ünitedeki, direnç taraf›ndan 40 °C'de  harcanan ortalama güç de¤eri, en yayg›n uygulamalar için geçerli frenleme
esnas›ndaki yük faktörü taraf›ndan belirlenir.

Bu yük faktörü bir önceki sayfadaki tabloda verilmifltir.

Özel uygulamalar için(ör:malzeme tafl›ma), direncin nominal gücü yeni güç faktörü hesaba kat›larak tekrar tan›mlanmal›d›r.

Nominal Güce Karar Vermek

Grafik 1

Bir yük faktörü için frenleme momentine göre ortalama güç de¤eri

Örnek :
Motor gücü Pm = 4 kW
Motor verimi η = 0.85
Frenleme momenti Tb = 0.6 Tn
Frenleme süresi t = 10 s
Çevrim zaman› T = 50 s

t
Yük faktörü  Lf = –– = 20 %

T

Graf ik 1 'den, 0.6 Tn frenleme
momentine ve % 20 yük faktörüne
karfl › l › k  ge len  K1  ka tsay ›s ›n ›
hesaplay›n.
K1 = 0.06

Grafik 2

Zaman faktörüne göre kabul edilebilir direnç afl›r› yükü (tipik e¤ri)

Grafik 2'den, 10 saniye frenleme
süresine karfl›l›k gelen  K2  katsay›s›n›
hesaplay›n.
K2 = 7

Direncin nominal gücü (Pn) afla¤›daki de¤erden büyük olmal›d›r :
1            1

Pn = Pm x K1 x η (1 + –––––––) = 4.103 x 0.06 x 0.85 (1 + ––––––) = 350 W
K2 x Lf             7 x 0.2

t
yük faktörü :   ––

T
t : frenleme süresi
T : çevrim zaman›0

T

t
Zaman

H›z
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Opsiyonlar: fren dirençleri

Referanslar

Korumas›z fren dirençleri

Altivar 28 Direnç 40 °C'de Referans A¤›rl›k
de¤eri kullan›labilir

ortalama
güç (1)

Ω W kg

ATV-28iU09M2, iU18M2, iU29M2, 100 32 VW3-A58702 0.600
ATV-28iU18N4, iU29N4, iU41N4

ATV-28iU41M2, iU54M2 68 32 VW3-A58704 0.600

ATV-28iU54N4, iU72N4 100 40 VW3-A58703 0.850

Korumal› fren dirençleri

ATV-28iU09M2, iU18M2, iU29M2, 100 32 VW3-A58732 2.000
ATV-28iU18N4, iU29N4, iU41N4

ATV-28iU41M2, iU54M2 68 32 VW3-A58733 2.000

ATV-28iU54N4, iU72N4 100 40 VW3-A58734 2.000

ATV-28HU90N4, HD12N4 60 80 VW3-A58735 3.400

ATV-28iU72M2, 28 200 VW3-A58736 5.100
ATV-28HD16N4, HD23N4

ATV-28HU90M2, HD12M2 14 400 VW3-A58737 6.100

(1) 40 °C ortam s›cakl›¤›nda 75 °C maksimum s›cakl›k art›fl›na karfl›l›k gelen, maksimum 115 °C s›cakl›kta, direnç
taraf›ndan harcanan güç.

VW3-A58702

VW3-A5873iiiii
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VW3-A6650●

Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Opsiyonlar : flok bobinleri

Tan›t›m, karakteristikler, referanslar

Tan›t›m

Girifl endüktans bobinleri(flok bobinleri), flebekedeki yüksek gerilimlere karfl› daha iyi koruma sa¤lamak ve h›z kontrol
cihaz› taraf›ndan  üretilen ak›m harmonik bozulmalar›n› azaltmak için kullan›l›r.
Önerilen flok bobinleri, hat ak›m›n› s›n›rland›r›r.
EN 50178 standard›yla (flebekedeki yüksek enerji afl›r› gerilim normu VDE 0160 derece 1) uyumlu olarak tasarlanm›flt›r.
fiok bobini de¤erleri flebeke anma gerilimindeki %3-5 gerilim düflümleri göz önüne al›narak belirlenmifltir. Daha yüksek
de¤erler moment kayb›na sebep olabilir.
fiok bobininin afla¤›daki durumlarda kullan›lmas› önemle tavsiye olunur :
i Di¤er cihazlar taraf›ndan üretilmifl giriflim (gürültü) sahibi flebekelerde ( afl›r› gerilim, dalgalanma)
i Nominal gerilimin %1.8’inden daha büyük faz dengesizli¤ine sahip flebekelerde
i Düflük empedansl› flebekelerden beslenen h›z kontrol cihazlar›nda (h›z kontrol cihaz› gücünden en az 10 kat daha

güçlü transformatörlere yak›n ba¤lant›da)
H›z kontrol cihaz› ba¤lant› noktas›ndaki olas› k›sa devre ak›m›, referans tablosunda verilen maksimum de¤eri
geçmemelidir. fiok bobinlerini kullan›nca afla¤›daki flebeke ba¤lant›lar› yap›lmal›d›r : 
220/240 V için Isc max. 22 kA; 380/500 V için Isc max. 65  kA

i Ayn› flebekeye birçok h›z kontrol cihaz› ba¤land›¤›nda
i E¤er tesis güç faktörü düzeltimine sahipse, cosϕ güç faktörü düzeltimi kapasitörlerinin afl›r› yüklenmesini azaltmak için

Karakteristikler

Standartlarla uyumluluk EN 50178 (flebekedeki yüksek enerji afl›r› gerilim normu VDE 0160 derece 1)

Gerilim düflümü Nominal flebeke geriliminin % 3 ile 5 aras›nda. Daha yüksek bir de¤er moment kayb›na sebep olur

Bobin tipi VZ1-L VZ1-L VZ1-L VW3- VW3- VW3- VW3-
004M010 007UM50 018UM20 A66501 A66502 A66503 A66504

Koruma s›n›f› Bobin IP 00 IP 00 IP 00 P 00 IP 00 IP 00 IP 00

Terminaller IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 10

Endüktans de¤eri (mH) 10 5 2 10 4 2 1

Nominal ak›m (A) 4 7 18 4 10 16 30

Kay›plar (W) 17 20 30 45 65 75 90

Referanslar

Altivar 28 fiok Bobini
Monafaze fiok bobini fiok bobini Referans A¤›rl›k
veya olmaks›z›n ile
trifaze flebeke ak›m› flebeke ak›m›

U min.'de U maks.'da U min.'da U maks.'da
A A A A kg
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Opsiyonlar : ilave radyo enterferans giriflim bast›r›c› filtreler

Tan›t›m, karakteristikler

Tan›t›m

Fonksiyon

Altivar 28, EMC ürünleri standartlar› IEC 1800-3 ve EN 61800-3 ile uyumluluk için, radyo enterferans giriflim bast›r›c›
filtreleri içermektedir. Bu standartlarla uyumluluk sayesinde, EMC konusunda Avrupa Toplulu¤u direktifinin gereklerini
karfl›lar.

‹lave filtreler, kati talimat flartlar›na uyumludur:  bu filtreler, flebekede iletilen emisyonlar›, EN55011 A s›n›f› (1) veya
EN 55022 B s›n›f› standartlar› limitlerinin alt›na çekmek için tasarlanm›flt›r.

Bu ilave radyo enterferans giriflim bast›r›c› filtreleri, ATV-28H h›z kontrol cihaz›n›n arkas›na monte edilir. Bu filtreler, h›z
kontrol cihaz›n› ön tarafa monte edebilmek için difl çekilmifl delikleri vard›r.

Kaynak tipine göre kullan›m

Bu ilave filtreler, sadece TN tip( nötr ba¤lant›l›) ve TT tip(nötr topra¤a) kaynaklarla kullan›labilir.
IEC 1800-3 standard›, k›s›m D2.1’de: IT (empedans toprakl› veya izole nötrlü) tip kaynaklarda, filtrelerin, kaçak ak›m
dedektörlerinin çal›flma güvenirli¤ini azalt›¤› belirtilmifltir.

Buna ek olarak,  bu tip kaynakta, ilave filtrelerin etkisi nötr ve toprak aras›ndaki empedans›n tipine ba¤l›d›r ve bu yüzden
tavsiye edilmez.

IT kayna¤›na ba¤lanmas› gereken makinalarda çözüm; bir yal›t›m transformatörü yerlefltirmek ve makinay› yerel olarak
TN veya TT kaynakla çal›flt›rmakt›r.

Karakteristikler

Standartlara uyumluluk EN 133200

Koruma s›n›f› IP 21 ve IP 41 üst k›s›mda

Maksimum ba¤›l nem % 93 yo¤unlaflma veya damlayan su olmaks›z›n, IEC 68-2-3'e uyumlu

Cihaz›n etraf›ndaki ortam Çal›flma °C -10... + 60
s›cakl›¤›

Depolama °C - 25... + 70

Maksimum çal›flma yüksekli¤i Güç kayb› olmadan m 1000 m (1000 m üzerinde her 100 m için % 1 ak›m kayb›)

Titreflim direnci IEC 68-2-6 ile uyumlu 2 ile 9 Hz aras›nda 0.5 mm
9 ile 200 Hz aras›nda 0.5 gn

Darbe direnci IEC 68-2-27 ile uyumlu 11 ms için 15 gn

Maksimum anma gerilimi 50/60 Hz monofaze V 240 + 10 %

50/60 Hz 3-trifaze V 500 + 10 %

(1) Kablo 5 m'yi geçiyorsa.
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Opsiyonlar : ilave radyo enterferans giriflim bast›r›c› filtreler

Referanslar

H›z kontrol cihaz› Filtre
Referans Maksimum ekranl› In If Kay›p Referans A¤›rl›k

kablo uzunlu¤u (2) (3) (4)
EN 55011 EN 55022
A s›n›f› B s›n›f›
(1) (1)
m m A mA W kg

Monofaze besleme gerilimi : 200...240 V - 50/60 Hz

ATV-28iU09M2, iU18M2 50 20 10 100 8 VW3-A28401 1.500

ATV-28iU29M2 50 20 16 150 7.5 VW3-A28402 1.800

ATV-28iU41M2 50 20 25 80 10 VW3-A28404 1.900

Trifaze besleme gerilimi : 200...230 V - 50/60 Hz

ATV-28iU54M2, iU72M2 50 20 22 350 12 VW3-A28405 2.700

ATV-28iU90M2, iD12M2 50 20 45 400 20 VW3-A28406 4.300

Trifaze besleme gerilimi : 380...500 V - 50/60 Hz

ATV-28iU18N4, iU29N4 50 20 16 150 2.5 VW3-A28403 2.000

ATV-28iU41N4, iU54N4, 50 20 22 350 12 VW3-A28405 2.700
iU72N4

ATV-28iU90N4, iD12N4 50 20 45 400 20 VW3-A28406 4.300

ATV-28iD16N4, iD23N4 50 20 45 400 20 VW3-A28407 – 5.600

(1) Filtre seçim tablolar›, 2 - 15 kHz aras›ndaki bir anahtarlama frekans› için, motorlar› h›z kontrol cihazlar›na ba¤layan
ekranl› kablolar›n maksimum uzunluklar›n› vermektedir. Bu limitler, motorlar›n enterferans kapasitesine ve kullan›lan
kablolara ba¤›ml› oldu¤undan sadece bilgilendirmek amac›yla verilmifltir. Paralel ba¤lanan motorlar için, toplam
uzunluklar hesaba kat›lmal›.
(2) In : Filtrenin nominal ak›m›
(3) 50 Hz'de maksimum toprak kaçak ak›m›
(4) Is› da¤›l›m›
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Boyutlar

Boyutlar
ATV-28Hiiiii EMC montaj› için plaka (h›z kontrol cihaz› ile birlikte verilir)

ATV-28H a b c G H 2Ø 4Ø ATV-28H Δb Ø (3)
U09M2, U18M2 105 130 140 93 118 5 – U09M2, U18M2, U29M2, 48 4
U29M2, U18N4, U29N4 130 150 150 118 138 – 5 U41M2, U54M2, U72M2,
U41M2, U54M2, U72M2, 140 195 163 126 182 – 5 U18N4, U29N4, U41N4, U54N4, U72N4
U41N4, U54N4, U72N4 U90M2, D12M2, 79 4
U90M2, D12M2, 200 270 170 180 255 – 6 U90N4, D12N4, D16N4, D23N4
U90N4, D12N4 (1) H›z kontrol cihaz›
D16N4, D23N4 245 330 195 225 315 – 6 (2) Plaka

(3) EMC k›skaçlar›n› sabitlemek için M4 delikler

ATV-28EUiiii (kutulu)

ATV-28E a b c G H Ø
U09M2, U18M2 219 297 177 202 280 5.5
U29M2, U18N4, U29N4 219 297 201 202 280 5.5
U41M2, U54M2, U72M2,
U41N4, U54N4, U72N4 230 347 222 212 320 5.5

2 vida

Δb

4xØ (3) (2)

s

(1)

c

b

a
G

2xØ

= =
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=
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Boyutlar (devam)

UL NEMA tip 1 uyumlulu¤u için kit Korumas›z fren dirençleri
VW3-A2881i VW3-A58703 VW3-A58702 ve A58704

2-telli ç›k›fl, 0.5 m 2-telli ç›k›fl, 0.5 m

VW3- Δ b
A28811 - A28813 68
A28814 ve A28815 96

(1) H›z kontrol cihaz›
(2) Kit VW3-A2881i
Korumal› fren direnci
VW3-A58732 - A58734 VW3-A58735 - A58737

VW3- a b c H
A58735 163 340 61 320
A58736, A58737 156 434 167 415

Monofaze flok bobinleri Trifaze flok bobinleri
VZ1-Liiiiiii VW3-A66501 - A66504

a b c G H Ø VW3- a b c c1 G G1 H Ø
VZ1-L004M010 60 100 80 50 44 4 x 9 A66501 100 135 55 60 40 60 42 6 x 9
VZ1-L007UM50 60 100 95 50 60 4 x 9 A66502 130 155 85 90 60 80.5 62 6 x 12
VZ1-L018UM20 85 120 105 70 70 5 x 11 A66503 130 155 85 90 60 80.5 62 6 x 12

A66504 155 170 115 135 75 107 90 6 x 12
Radyo enterferans giriflim bast›r›c› filtreler (EMC)
VW3-A28401 - A28407

VW3- a b c G H Ø
A28401 105 185 50 85 170 4
A28402 130 205 60 110 190 4
A28403 130 205 60 110 190 4
A28404 140 250 60 140 230 4
A28405 140 250 60 140 230 4
A28406 200 355 60 160 330 5
A28407 245 425 60 205 360 5
(1) H›z kontrol cihaz›na ba¤lant› için kablo.
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Montaj ve yerlefltirme tavsiyeleri

H›z kontrol cihaz›n›n kullan›laca¤› flartlara ba¤l› olarak, kurulum, uygun aksesuarlar›n yan›s›ra, baz› montaj  önlemleri
gerektirir.

ATV-28H h›z kontrol cihazlar› için montaj tavsiyeleri

Dikey olarak yerlefltirin, ±10°.

- Is› yayan elemanlar›n yak›n›na yerlefltirmeyiniz.
- So¤utma ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla, ünitenin alt k›sm›ndan üst k›sm›na do¤ru hava sirkülasyonuna izin verecek

yeterli bofl alan b›rakt›¤›n›zdan emin olunuz.

Tek h›z kontrol cihaz› Yan yana monte edilmifl h›z kontrol cihazlar›

- 10 °C ile + 40 °C aras›

i d ≥ 50 mm
Özel bir gereklilik yoktur.

i d = 0 mm (yanyana monte edilmifl h›z kontrol cihazlar›)
H›z kontrol cihaz›n›n üst k›sm›ndaki koruyucu kapa¤› afla¤›da gösterildi¤i gibi ç›kar›n (koruma s›n›f› IP 20 olur).

+ 40 °C ile + 50 °C aras›

i d ≥ 50 mm
H›z kontrol cihaz›n›n üst k›sm›ndaki koruyucu kapa¤› afla¤›da gösterildi¤i gibi ç›kar›n (koruma s›n›f› IP 20 olur). E¤er,
koruyucu kapak cihaz üzerinde b›rak›lacak olursa, 40˚C üzerindeki her ̊ C için, nominal h›z kontrol cihaz› ak›m›n› % 2.2 düflük
hesaplay›n.

i d = 0 mm
H›z kontrol cihaz›n›n üst k›sm›ndaki koruyucu kapa¤› afla¤›da gösterildi¤i gibi ç›kar›n (Koruma s›n›f› IP20 olur) ve 40
°C’nin üzerindeki her °C, için h›z kontrol cihaz›n›n nominal ak›m›n› % 2.2 düflük hesaplay›n.

+ 50 °C ile + 60 °C aras›

i d ≥ 50 mm
H›z kontrol cihaz›n›n üst k›sm›ndaki koruyucu kapa¤› afla¤›da gösterildi¤i gibi ç›kar›n (koruma s›n›f› IP 20 olur) ve 50°C’nin
üzerindeki her °C için h›z kontrol cihaz›n›n nominal ak›m›n› % 3 düflük hesaplay›n.

d

≥ 10 mm

d

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m

≥ 
50

 m
m
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Montaj ve yerlefltirme tavsiyeleri (devam)

ATV-28H h›z kontrol cihaz›n› panoya yerlefltirirken uyulmas› gereken özel önlemler

Bir önceki sayfadaki montaj tavsiyelerine uyunuz.
Havan›n rahatça h›z kontrol cihaz›n›n içinde dolaflt›¤›ndan emin olmak için :
- Havaland›rma ›zgaras› temin ediniz.
- Yeterli havaland›rma olmas›na dikkat ediniz, e¤er yoksa filtreli harici so¤utma kullan›n›z. Izgaralar›n ve/veya
fanlar›n, (afla¤›da gösterildi¤i gibi) en az h›z kontrol cihaz›n›n havaland›rma fan› kadar so¤utma yapmas› gereklidir.
- Özel IP 54 filtrelerini kullan›n›z.
- H›z kontrol cihaz›n›n üst k›sm›ndaki kapa¤› ç›kar›n›z.

H›z kontrol cihaz› referanslar›na göre fan hava ak›m›
H›z kontrol cihaz› Hava ak›m›
ATV-28H m3/dak
U09M2, U18M2, U29M2, U18N4, U29N4 0.25
U41M2, U54M2, U72M2, U41N4, U54N4, U72N4 0.65
U90M2, D12M2, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4 1.5

Duvara sabitlenen veya zeminde duran toz ve nem korumal› pano (koruma s›n›f› IP 54)

Toz, yo¤unlaflma ve su damlamas› riski tafl›yan yüksek nem, afl›nd›r›c› gazlar ve s›çrayan s›v›lar gibi belirli ortam
koflullar›nda h›z kontrol cihaz›n› bir toz ve nem korumal› panoya yerlefltirmek gereklidir.
Bu düzenleme h›z kontrol cihaz›n›n, iç s›cakl›¤› maksimum 50°C’ye ulaflan pano içinde çal›flmas›na imkan sa¤lar.

Pano boyutlar›n›n hesaplanmas›

Maksimum termik direnç Rth (°C/W)

θ° – θe θ = °C cinsinden pano içinde maksimum s›cakl›k
Rth = –––––– θe = °C cinsinden maksimum harici s›cakl›k

P P = W cinsinden pano içinde harcanan toplam güç

H›z kontrol cihaz› taraf›ndan harcanan güç için: bak›n›z sayfa 8.
Cihaz›n di¤er bileflenlerinin harcad›¤› gücü de hesaba kat›n›z.

Panonun etkin ›s› de¤iflim yüzeyi S (m2)
(duvara monte edilme durumunda, yan yüzler+üst+ön panel)

KS = –––– K = pano yüzey alan›ndaki termik direnç
Rth

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

Dikkat : düflük iletkenlikleri nedeniyle yal›t›lm›fl pano kullanmay›n›z.

ATV-28E kutulu h›z kontrol cihazlar› için montaj tavsiyeleri

Üniteyi dikey olarak yerlefltirin, ± 10°.
Is› yayan elemanlar›n yak›n›na yerlefltirmeyiniz.
So¤utma ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla, ünitenin alt
k›sm›ndan üst k›sm›na do¤ru hava sirkülasyonuna izin
verecek yeterli bofl alan b›rakt›¤›n›zdan emin olunuz.

(1) ≥ 100 mm

(1
)

(1
)
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Ba¤lant› fiemalar›

fiemalar
ATV-28Hiiiii trifaze kaynak ATV-28Hiiiii monofaze kaynak

(1) E¤er kullan›l›yorsa, flok bobini
(2) H›z kontrol cihaz›n›n durumunun uzaktan gösterimi için hata rölesi kontaklar›
(3) Dahili + 24 V. Harici bir + 24 V kaynak kullan›l›rsa, harici kaynak üzerindeki 0 V'u COM terminaline ba¤lay›n›z. (h›z kontrol cihaz üzerindeki + 24 V'u
kullanmay›n›z) LI girifllerinin ortak ucunu harici kayna¤›n + 24 V'una ba¤lay›n›z.
Not :
- Bütün klemensler h›z kontrol cihaz›n›n alt k›sm›ndad›r.
- H›z kontrol cihaz› ile ayn› devreye ba¤l› veya cihaz civar›ndaki tüm endüktif devrelere (röleler, kontaktörler, selenoid valfler, fluoresan ayd›nlatma gibi) giriflim
bast›r›c›lar ba¤lay›n›z.

ATV-28EUiiii Di¤er ba¤lant›lar
Harici 24 V kaynak

Uyumlu parçalar (tamamlanm›fl referanslar için, lütfen ürün kataloglar›m›za bak›n›z)
Kod Tan›mlama
Q1 GV2-L veya Compact NS (sonraki sayfalara bak›n›z)
KM1 LC1-Dii + LA4-DA2U (sonraki sayfalara bak›n›z)
S1, S2 XB2-B veya XA2-B buton
T1 100 VA trafo, 220 V ikincil gerilim
Q2 T1 trafosunun birincil anma ak›m›n›n 2 kat›na denk düflen GV2-L
Q3 GB2-CB05

24 V kaynak

veya

Referans
potansiyometre

kullan›l›yorsa
fren direnci Referans

potansiyometre

kullan›l›yorsa
fren direnci

Monofaze kaynak

Trifaze kaynak
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

Ba¤lant› flemalar›, prensipler, montaj flemas›

Ba¤lant› flemalar›

‹lave girifl filtreleri, VW3-A2840i radyo enterferens filtreleri
Monofaze kaynak Trifaze kaynak

Prensipler

i H›z kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar› aras›ndaki toprak ba¤lant›lar› “yüksek frekans” efl-potansiyeli olmal›d›r.
i Motor kablosunda, fren drenci (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›n bir k›sm› için metal borula
kullan›labilir.

i Besleme kablolar› ile motor kablolar› aras›nda maksimum boflluk b›rakt›¤›n›zdan emin olunuz.

Ba¤lant› flemas›

1 H›z kontrol cihaz›na monte edilecek (cihaz ile birlikte sa¤lan›r) düz çelik plaka(topraklanm›fl).
2 Altivar 28.
3 Ekrans›z güç kayna¤› kablolar›.
4 Hata rölesi kontak ç›k›fllar› için ekrans›z kablolar.
5 6, 7 ve 8 numaral› kablolar›n ekran›n›n topraklamas› ve sabitlenmesi mümkün oldu¤unca h›z kontrol cihaz›na yak›n

olmal›d›r :
- Kablo ekran›n› soyunuz.
- Ekran›n soyulmufl k›s›mlar›n› 1 nolu plakaya, iyi bir temas sa¤layacak s›k›l›kta sabitlemek için do¤ru boyutlardaki
k›skaçlar› kullan›n›z.
- K›skaç tipi : paslanmaz çelik

6 Motor ba¤lant›s› için, her iki uçta, ekran› topra¤a ba¤lanm›fl ekranl› kablo. Bu ekran kesikli olmamal›d›r ve e¤er ara terminaller
varsa, bu terminaller EMC ekranl› metal kutular içinde olmal›d›r.

7 Kontrol/kumanda sistemi ba¤lant›s› için ekranl› kablo. Bir çok iletken kullan›lmas›n› gerektiren uygulamalar için küçük
kesitli iletkenler (0.5 mm2) kullan›n›z.
Ekranl› kablonun, ekran k›sm› her iki ucundan topra¤a ba¤l› olmal›d›r. Bu ekranlama kesikli olmamal›d›r ve e¤er ara
terminaller varsa bu terminaller EMC ekranl› metal kutular içinde olmal›d›r.

8 (E¤er kullan›lm›flsa) fren direnci ba¤lant›s› için ekranl› kablo. Bu ekranlama kesikli olmamal›d›r ve e¤er ara terminaller
varsa bu terminaller EMC ekranl› metal kutular içinde olmal›d›r.

9 So¤utucu gövdedeki vidaya eriflilemedi¤i için, düflük güç cihazlarda motor kablosu için topraklama vidas›.

Not :
1 H›z kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar› aras›ndaki HF efl-potansiyelli topraklamas›n›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.
2 E¤er ilave bir girifl filtresi kullan›lm›flsa, filtre h›z kontrol cihaz›n›n arkas›na monte edilir ve ekrans›z kablo kullan›larak
güç kayna¤›na direkt ba¤lan›r. 3 nolu ba¤lant› bu durumda, filtre kablosu kullan›larak yap›l›r.
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Motor yolverme kombinasyonlar›

Müflteri taraf›ndan birlefltirilebilen uyumlu ürünler

Uygulamalar

Afla¤›da önerilen kombinasyonlar, bir devre kesici, bir kontaktör ve bir Altivar28 h›z kontrol cihaz› içeren tam bir motor
yolverici sa¤lar.

Devre kesici, k›sa devreye karfl› koruma, yal›t›m ve görsel takip imkan› sa¤lar.
Kontaktör,güvenlik uygulamalar›n› kumanda eder, bunun yan› s›ra durufl esnas›nda motor yal›t›m›n› sa¤lar.
Altivar28 h›z kontrol cihaz›n›n içerisindeki elektronik ekipman, fazlar aras›, faz ve toprak aras› k›sa devreye karfl› koruma,
servis devaml›l›¤› ve motor termik korumas› sa¤lar.

Monofaze (200 - 240 V) veya trifaze (200 - 230 V) kaynak gerilimi

0.37 - 7.5 kW veya 0.5 - 10 HP motorlar için

Motor devre kesici
NS80HMA : ürün Merlin Gerin markas› alt›nda sunulmaktad›r.

Kontaktör kombinasyonu
LC1-K06 ve LC1-K09 : 3 kutup + 1 “N/A” yard›mc› kontak
LC1-D12 - LC1-D32 aras› : 3 kutup+ 1 “N/A” yard›mc› kontak
LC1 D40 : 3 kutup  + 1 “N/A” yard›mc› kontak, + 1 “N/K” yard›mc› kontak

3 fazl›, Devre kesici Maks. Besleme H›z kontrol cihaz›
4 kutuplu, Referans Ak›m k›sa devre gerilimi kodu Referans
50/60 Hz, 230 V de¤eri ak›m› Isc ile tamamlanacak
motorlar›n standart kontaktör
güçleri (1) referans›

(2)
kW HP A kA

0.37 0.5 GV2-L14 10 1 LC1-K0610ii ATV-28HU09M2

0.75 1 GV2-L14 10 1 LC1-K0610ii ATV-28HU18M2

1.5 2 GV2-L20 18 1 LC1-K0610ii ATV-28HU29M2

2.2 3 GV2-L22 25 1 LC1-D12iiii ATV-28HU41M2

3 – GV2-L20 18 5 LC1-D09iiii ATV-28HU54M2

4 5 GV2-L22 25 5 LC1-D12iiii ATV-28HU72M2

5.5 7.5 NS80HMA50 50 22 LC1-D32iiii ATV-28HU90M2

7.5 10 NS80HMA50 50 22 LC1-D32iiii ATV-28HD12M2

(1) HP cinsinden belirtilen de¤erler NEC (Ulusal Elektrik kodu) standartlar›na uygundur.
(2) Kumanda devresi gerilimleri
a.c. kumanda devresi

Gerilim (V) c 24 48 110 220 230 240

LC1-D 50 Hz B5 E5 F5 M5 P5 U5
60 Hz B6 E6 F6 M6 – U6
50/60 Hz B7 E7 F7 M7 P7 U7

Gerilim (V) c 24 48 110 220/ 230 230/
230 240

LC1-K 50/60 Hz B7 E7 F7 M7 P7 U7

24 ve 660 V aras› gerilim de¤erleri haricindeki a.c. veya d.c. kumanda devresi gerilimleri için Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.

GV2-L
+
LC1-K
+
ATV-28
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Motor yolverme kombinasyonlar›

Müflteri taraf›ndan birlefltirilebilen uyumlu ürünler (devam)

Trifaze kaynak gerilimi (380 - 415 V)

0.75 - 15 kW veya 1 - 20 HP motorlar için

Motor devre kesici
NS80HMA : ürün Merlin Gerin Markas› alt›nda sunulmaktad›r.

Kontaktör kombinasyonu
LC1-K06 ve LC1-K09 : 3 kutup + 1 “N/A” yard›mc› kontak
LC1-D18 - LC1-D32 aras› : 3-kutup + 1 “N/A” yard›mc› kontak

3 fazl›, 4 kutuplu Devre kesici Maks. Besleme H›z kontrol cihaz›
50/60 Hz, Referans Ak›m k›sa gerilimi Referans
230 V de¤eri devre kodu ile
motorlar›n ak›m› tamamlanacak
standart Isc kontaktör
güçleri (1) referans› (2)
kW HP A kA

0.75 1 GV2-L08 4 5 LC1-K0610ii ATV-28HU18N4

1.5 2 GV2-L10 6.3 5 LC1-K0610ii ATV-28HU29N4

2.2 3 GV2-L14 10 5 LC1-K0610ii ATV-28HU41N4

3 – GV2-L14 10 5 LC1-K0610ii ATV-28HU54N4

4 5 GV2-L16 14 5 LC1-K0610ii ATV-28HU72N4

5.5 7.5 GV2-L22 25 22 LC1-D09iiii ATV-28HU90N4

7.5 10 NS80HMA50 50 22 LC1-D18iiii ATV-28HD12N4

11 15 NS80HMA50 50 22 LC1-D32iiii ATV-28HD16N4

15 20 NS80HMA50 50 22 LC1-D32iiii ATV-28HD23N4

(1) HP cinsinden belirtilen de¤erler NEC (Ulusal Elektrik kodu) standartlar›na uygundur.
(2) Kumanda devresi gerilimleri
a.c. kumanda devresi

Gerilim (V) c 24 48 110 220 230 240

LC1-D 50 Hz B5 E5 F5 M5 P5 U5
60 Hz B6 E6 F6 M6 – U6
50/60 Hz B7 E7 F7 M7 P7 U7

Gerilim (V) c 24 48 110 220/ 230 230/
230 240

LC1-K 50/60 Hz B7 E7 F7 M7 P7 U7

24 ve 660 V aras›ndaki gerilim de¤erleri haricindeki a.c. veya d.c. kumanda devresi gerilimleri için Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.

GV2-L
+
LC1-K
+
ATV-28
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28

Uygulama ve fonksiyon kombinasyonlar›

Uygulamalar Pompalar ve kompresörler Fanlar
Santrifüj pompalar, dozajlama pompalar›, Kurutucular, kurutucu f›r›nlar, tüneller, çekme bacalar›
Vidal› kompresörler Havaland›rma sistemleri

“Sürücü” fonksiyonlar›

Maksimum frekans 400 Hz – –

Gerilim/frekans U/f oran› seçimi (1) :
- de¤iflken moment i –
- sensörsüz ak› vektör
  kontrol – –
- enerji tasarrufu – i

Anahtarlama frekans› 4 - 15 kHz 15 kHz
Duruflta otomatik
d.c. enjeksiyon – –
Dinamik, dirençli
frenleme – –
Oto-ayar – –
Atlama frekans› i i

Gürültü azalt›m› i i

Düflük gerilimde çal›flma (- % 40) i i

Uygulama ve kontrol
sistem fonksiyonlar›

Yavafllama rampas›n›n
otomatik adaptasyonu i i

Dönen yükü otomatik yakalama
(uçarak tekrar yol alma) i i

Otomatik tekrar yol verme i i

fiebeke kesildi¤inde kontrollü durufl – –
Düflük h›zda çal›flma süresinin
s›n›rland›r›lmas› i –

Analog girifller
- Toplama – –
- PI regülatörü i i

Lojik girifller
- 2 çal›flma yönü – –
- d.c. enjeksiyon – i

- H›zl› durufl – –
- Serbest durufl – –
- Ad›m ad›m çal›flma (JOG) – –
- Önceden ayarlanm›fl h›zlar – i

- Rampa anahtarlama i i

- Referans anahtarlama i i

Röle ç›k›fllar›
- H›z referans›na ulafl›ld› i i

- Frekans eflik de¤erine ulafl›ld› i –
- Ak›m eflik de¤erine ulafl›ld› i –
- Motor termik eflik de¤erine ulafl›ld› i –
- Analog ç›k›fl (moment, h›z, ak›m
 güç) i i–

(1) Gerilim/frekans U/f oran› seçimi : Paralel ba¤l› motorlar için veya özel motorlar için (ör: yüksek direnç kafesli motorlar) 4. kadran (sabit moment) kullan›l›r.
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Yatay malzeme tafl›mac›l›¤› Ambalaj/Paketleme Özel makinalar
Sürekli konveyör, Dairesel konveyörler Çember kutulama, Paletleyiciler Ahflap iflleme makinalar› Mikserler
bant, kay›fl, vida Transfer masalar› Ambalajlama ve Palet çözücüler Tekstil makinalar› Yo¤urucular
zincir konveyörler Aktarma kollar› Etiketleme makinalar›

– – – – i –

– – – – – –

i i i i i i

– – – – – –
4 kHz 4 kHz 4 kHz 4 kHz 4…15 kHz 4 kHz

i i i i i i

i i i i i –
i i i i i i

– – – – – i

i i i i – i

– – – – – i

i – i – i i

i – i – i i

– – – – – –
i – – – i i

– – – – – –

i – i – i –
– – – – – –

i i i i i i

– – – – – i

i – – – i –
– i – – i –
i i i i i i

i i i i i i

– i – – i –
– i – – – –

i – – – i i

– – i i – i

– – – – – i

i i – i – –

i i i i i i
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Fonksiyonlar

Tan›mlar

Fonksiyonlar›n özeti

Fonksiyon ayarlar› ve konfigürasyonu

H›z kontrol cihaz› fabrika ç›k›fl ayarlar› sayfa 29
Lokal kontrol opsiyonu sayfa 29
Kullan›c› ayarlar› ve ek fonksiyonlar sayfa 29
PC -Bilgisayar opsiyonu sayfa 29
H›zlanma ve yavafllama sayfa 30
Çal›flma h›z aral›¤› sayfa 30
Yavafllama rampas›n›n otomatik adaptasyonu sayfa 30
Motora uygulanan gerilim/frekans oran› sayfa 31
Gerilim/frekans oran›n tipi sayfa 31
Oto-ayar (Auto-tuning) sayfa 31
Anahtarlama frekans›, gürültü azalt›m› sayfa 32
Atlama frekanslar› sayfa 32
Besleme kayb›nda kontrollü durufl sayfa 32
H›z arayarak dönen yükü otomatik yakalama sayfa 32
Otomatik tekrar yol verme sayfa 33
Düflük h›zda çal›flma zaman›n›n otomatik s›n›rland›r›lmas› sayfa 33
Hata rölesi, kilitsiz hale geçifl sayfa 33
Motorun termik korunmas› sayfa 34
H›z kontrol cihaz›n›n termik korunmas› sayfa 34
Güç kayna¤›nda % 40 kay›p durumunda çal›flma sayfa 34

Lojik girifl uygulama fonksiyonlar›

‹leri/geri çal›flma sayfa 35
2-telli kontrol sayfa 35
3-telli kontrol sayfa 35
Rampa anahtarlama sayfa 35
Ad›m ad›m çal›flma (JOG) sayfa 35
Önceden ayarlanm›fl h›zlar sayfa 36
Referans anahtarlama sayfa 36
d.c. enjeksiyon durufl sayfa 37
H›zl› durufl sayfa 37
Hata reseti sayfa 37
Zorlanm›fl lokal mod, seri ba¤lant›y› kullanarak sayfa 37

Analog girifl uygulama fonksiyonlar›

H›z referans› sayfa 38
PI regülatör sayfa 38
PI ile Manuel/Otomatik çal›flma sayfa 38

Röle ve analog ç›k›fl uygulama fonksiyonlar›

R2 rölesi sayfa 39
Analog ç›k›fl AO sayfa 39

Konfigüre edilebilir I/O

Konfigüre edilebilir I/O fonksiyonlar›n›n uyumlulu¤u sayfa 40
Konfigüre edilebilir I/O atamalar›n›n özeti sayfa 41
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Fonksiyon konfigürasyon ve ayarlar›

Aç›klamalar

H›z kontrol cihaz› fabrika ç›k›fl ayarlar›

H›z kontrol cihaz› afla¤›daki fonksiyon ve ayarlarla beraber fabrika ç›k›fll› olarak, bir çok uygulama için kullan›ma haz›rd›r:

- kaynak : 50 Hz
- motor gerilimi : 230 V (ATV28iiiiM2) veya 400 V (ATV28iiiiN4)
- rampalar : 3 saniye
- düflük h›z : 0 Hz, yüksek h›z : 50 Hz
- motor termik ak›m› = h›z kontrol cihaz› anma ak›m›
- durufl için enjeksiyonla frenleme ak›m›:0.5 saniye için h›z kontrol cihaz› anma ak›m›n 0.7 kat›
- sensörsüz vektör kontrollü sabit moment çal›flma
- lojik girifller :

2 dönüfl yönü (LI1, LI2), 2 telli kontrol
önceden ayar edilmifl 4 h›z (LI3, LI4) : 0 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 50 Hz

- analog girifller :
AI1 h›z referans› 0 + 10 V
AI2 (0 + 10 V) veya AIC (0, 20 mA) AI1 girifline toplama

- R2 rölesi : h›z referans›na ulafl›ld›
- AO analog ç›k›fl: motor frekans›
- afl›r› frenleme durumunda yavafllama rampas›n›n otomatik s›n›rland›r›lmas›
- 4 kHz anahtarlama frekans›
- düflük gürültüde çal›flma için uygun anahtarlama frekans›

Lokal kontrol opsiyonu

Bu opsiyon bir potansiyometreden oluflur ve h›z kontrol cihaz› üzerindeki 2 ilave butona eriflim sa¤lar:
- RUN butonu: Motora yolvermeyi kontrol eder.  Çal›flma yönü, ayarlar menüsündeki bir parametre taraf›ndan belirlenir
- STOP/RESET butonu: Motorun duruflunu kontrol eder ve hatalar›n resetlenmesine(silinmesine) imkan tan›r.

Referans potansiyometrenin verdi¤i referans analog girifl AI1 ile toplan›r.

Bu opsiyonun kullan›lmas›, belli bir I/O için özel bir fabrika ayar› gerektirir:
- LI1 = no : tekrar atanamaz
- LI2'den LI4'e : 8 önceden ayarlanm›fl h›z, tekrar atanabilir

Kullan›c› ayarlar› ve ek fonksiyonlar

Display ünitesi ve butonlar, ayarlar› ve daha sonraki sayfalarda aç›klanan ek fonksiyonlar› ayarlamak için kullan›labilir.
Fabrika ç›k›fl ayarlar›na geri dönmek çok kolayd›r.

Motor yolverme yaz›l›m seti

Fonksiyon :
PC diyalog opsiyonu, Altivar ile bir bilgisayar aras›nda RS 232 C standart ba¤lant›s› kurmak için kullan›l›r.
CD-ROM'da bulunan yaz›l›m afla¤›daki imkanlar› sunar :
- birçok dilde mesaj gösterimi
- Altivar'› bilgisayara ba¤lamaya gerek duymadan, tasar›m ofisinden kurulum
- Konfigürasyonu ve ayarlar› diskete veya hard diske yedekleme ve h›z kontrol cihaz›na uzaktan yükleme
- ç›kt› alma opsiyonu
- Altivar 18'den yedeklenen dosyalar›n, Altivar 28'e transfer etmek için geri yüklenmesi
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Fonksiyon konfigürasyon ve ayarlar›

Aç›klamalar (devam)

Çal›flma h›z aral›¤›

Fonksiyon :
‹ki frekans limiti olan HSP (yüksek h›z) ve LSP (düflük h›z), makinan›n gerçek çal›flma koflullar›nda izin verilen h›z aral›¤›n›
tan›mlar.

Uygulamalar :
Tüm uygulamalar. HSP ayar›n›n motorunuza uygun oldu¤undan emin olunuz.

Ayarlar :

LSP : 0 ile HSP aras›, fabrika ayar› 0
HSP : LSP ile 400 Hz, fabrika ayar› 50

H›zlanma ve yavafllama rampalar›

Lineer h›zlanma ve yavafllama rampa süreleri ayr› ayr› 0.05 ile 3600 saniye aras›nda ayarlanabilir.
Fabrika ayar› : 3 saniye.

Rampa anahtarlama

Fonksiyon :
Ayr› ayr› ayarlanabilen iki h›zlanma ve yavafllama rampas›n›n zamanlar›n› anahtarlama.
Aktiflefltirme: Tekrar atanmas› gereken bir lojik girifl veya ayarlanabilir bir frekans eflik de¤eri ile.

Uygulamalar :
Sars›nt›s›z yolverme ve yaklafl›m ile malzeme tafl›ma.
H›zl› durgun durum h›z düzeltimi yapan makinalar.

Ayarlar :
H›zlanma ve yavafllama.

LI4 giriflini kullanarak anahtarlama örne¤i

H›zlanma 1 ve Yavafllama 1 :
- 0.05 ile 3600 saniye aras›nda ayarlanabilir
- 3 sn fabrika ayar›

H›zlanma 2 ve Yavafllama 2 :
- 0.05 - 3600 saniye aras›nda ayarlanabilir
- 5 sn fabrika ayar›

Referans

‹leri
veya
geri

Acc 2 Dec 2

Acc 1 Dec 1

10 V
20 mA
20 mA
YmA

HSP

f (Hz)

0 V
0 mA
4 mA
XmA

LSP
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Fonksiyon konfigürasyon ve ayarlar›

Aç›klamalar (devam)

Yavafllama rampas›n›n otomatik adaptasyonu

Fonksiyon :
E¤er bafllang›ç ayar›, yükün ataletine oranla çok k›saysa, yavafllama rampa süresi otomatik olarak adapte edilir. Bu
fonksiyon, h›z kontrol cihaz›n›n olas› afl›r› frenleme afl›r› frenleme afl›r› frenleme afl›r› frenleme afl›r› frenleme hatas›nda kendisini kilitlemesini engeller.

Uygulamalar :
Fren direnci kullan›lmayan ve çok hassas durdurma gerektirmeyen tüm uygulamalar.

Ayarlar :
Yes (evet) veya  No (hay›r). Fabrika ayar› : yes (evet).
Fren direnci kullan›lan ve bir rampa ile durarak pozisyon kontrolü yap›lan uygulamalarda otomatik adaptasyon fonksiyonu
iptal edilmelidir.

Motora uygulanan gerilim/frekans oran›

Fonksiyon :
fiebekenin, motorun ve uygulaman›n karakteristiklerine ba¤l› olarak gerilim/frekans oran›n›n s›n›r de¤erlerinin belirlenmesi.

Uygulamalar :
Normal veya yüksek h›zl› tüm sabit veya de¤iflken moment uygulamalar›.

Ayar noktalar› :
fiebekeye ba¤l› olarak ana frekans bFr, önce ayarlanmal›d›r.(fabrika ç›k›fl ayar› : 50 Hz).
- FrS : nominal motor frekans› (Hz)
- UnS : nominal motor gerilimi (V)
- tFr : h›z kontrol cihaz›n›n maksimum ç›k›fl frekans› (Hz)

Ayarlar :
UnS :
- ATV-28iiiiM2 h›z kontrol cihazlar›nda : 200-230-240, fabrika ayar› 230
- ATV-28iiiiN4 h›z kontrol cihazlar›nda : 380-400-460-500, Fr = 50 ise fabrika ayar› 400, bFr = 60 ise 460
FrS : 40 - 400 Hz aras›. Fabrika ç›k›fl ayar› = bFr
tFr : 40 - 400 Hz aras›. Fabrika ç›k›fl ayar›= 1.2 bFr

Not : tFr parametresinin fabrika ç›k›fl ayar›, flebeke ve motor 50 Hz’e çekilse bile HSP ayar›n›n s›n›r de¤eri olarak emniyet
sa¤lamak için 60 Hz’de b›rak›labilir.

Gerilim/frekans oran›n›n tipi

Fonksiyon :
Uygulaman›n performans›n› en verimli hale getirmek için gerilim/frekans oran›n›n adaptasyonu.

Uygulamalar :
- Paralel ba¤l› motorlar veya özel motorlar ile sabit moment uygulamalar›nda ( düflük h›zda ortalama yüke sahip
makinalar; örne¤in: yüksek dirençli kafes motorlar): L L L L L oran tipi
- De¤iflken moment uygulamalar›nda (pompalar, fanlar): PPPPP oran tipi
- Sensörsüz ak› vektör kontrollü düflük h›zda yüksek yüklü makinalar, h›zl› döngülü makinalar gibi uygulamalarda: n n n n n oran
tipi
- Moment ve h›zda yavafl de¤iflimli olan makinalar için enerji tasarrufu: nLd.nLd.nLd.nLd.nLd. oran tipi. Gerekli momente göre, gerilim
otomatik olarak en düflük seviyeye çekilir.

Ayar noktalar› :
UFr : IR kompanzasyonunu ayarlayarak gerilim/frekans oran›n›n düzeltilmesi

Ayarlar :
- L, n, nLd, veya P oran tipleri, fabrika ç›k›fl ayar› n oran tipi.
- UFr : 0 - 100 aras›, fabrika ç›k›fl ayar› 20.

20'den 0'a : düflük h›zda elde edilebilir momentte düflüm
20'den 100'e : düflük h›zda elde edilebilir momentte art›fl

Oto-ayar (autotuning) (ak› vektör kontrolü n veya enerji tasarrufu nLd gerilim/frekans oran tipleri için)

Oto-ayar fonksiyonu durma an›nda, dahili ayar ve ekran ünitesi arac›l›¤›yla iste¤e ba¤l› olarak gerçeklefltirilir . H›z kontrol
cihaz› otomatik olarak gerekli motor parametrelerini ölçüp, ilgili h›z kontrol cihaz› parametrelerini uyumlu hale getirir.

Uygulamalar :
Kararl›l›¤›n veya moment performans›n›n yeterli olmad›¤›, performans›n art›r›lmas›n›n istendi¤i durumlarda.
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Fonksiyon konfigürasyon ve ayarlar›

Aç›klamalar (devam)

Anahtarlama frekans›, gürültü azalt›m›

Fonksiyon :
Ara DC gerilimin, yüksek frekans anahtarlanmas›, motoru harmonik bozulumu düflük bir ak›m dalgas›yla beslemek için
kullan›l›r. Anahtarlama frekans› motor taraf›ndan üretilen gürültünün azalt›lmas› için ayarlanabilir. 2 ile 15 kHz aras›nda
ayarlanabilir.
Fabrika ç›k›fl ayar› 4 kHz’dir.

Rezonans fenomenini önlemek için, anahtarlama frekans modülasyonu rastsald›r(random). Bu fonksiyon, e¤er dengesizlik
yarat›yorsa engellenebilir.

Uygulamalar :
Düflük motor gürültüsü gerektiren tüm uygulamalar.

Güç adaptasyonu :
E¤er frekans de¤eri 4 kHz(fabrika ayar›)’in üzerinde ise, h›z kontrol cihaz› ç›k›fl ak›m› düflük hesaplanmal›d›r :
- 4kHz’den 12 kHz’e kadar: % 10 ak›m kayb›
- 12 kHz’den 15 kHz’e kadar: % 20 ak›m kayb›

Atlama frekanslar›

Fonksiyon :
Mekanik rezonansa sebep olan kritik h›zlar›n önlenmesi. Ayarlanan frekans de¤erinin civar›nda, 2 Hz geniflli¤e sahip
frekans band›nda motorun çal›flmas› engellenebilir.

Uygulamalar :
Pompalar ve fanlar.

Fabrika ayar› : JPF = 0 (aktif de¤il)

Besleme kayb›nda kontrollü durufl

Fonksiyon :
Depolanan kinetik enerjinin fonksiyonu olarak kendili¤inden adapte olan bir rampay› izleyerek, motorun duruflunun
kontrol edilmesi.

Uygulamalar :
Malzeme tafl›mac›¤›, yüksek ataletli makinalar, sürekli üretim proses makinalar›.
Fabrika ayar›: aktif de¤il

H›z arayarak dönen yükü otomatik olarak yakalama

Fonksiyon :
K›sa güç kesintilerinde motoru durdurmadan, h›z› arayarak motora tekrar yol verme. Tekrar yolvermede h›z kontrol cihaz›
rampa ile tekrar yolverme ve h›z referans›na geri dönüflü sa¤lamak için motorun etkin h›z›n› arar. Bafllang›ç durumuna
göre h›z arama süresi 3.2 saniyeye kadar ç›kabilir.
Bu fonksiyonun geçerli olabilmesi için enerji kesintisinden sonra dönüfl yönü ve h›z referans› bilgisinin verilmeye devam
edilmesi gerekir.
Fabrika ç›k›fl ayar› : aktif de¤il

Uygulamalar :
fiebeke güç kesintilerinde motor h›z›n›n çabuk düflmedi¤i makinalarda (yüksek ataletli makinalar).

f

JPF 2 Hz

Referans
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Fonksiyon konfigürasyon ve ayarlar›

Aç›klamalar (devam)

Otomatik tekrar yolverme

Fonksiyon :
Hata sonras›, h›z kontrol cihaz›n›n kendini kilitlemesinden sonra, e¤er hata ortadan kalkm›flsa ve di¤er çal›flma koflullar›
izin veriyorsa, otomatik tekrar yol verme.
Tekrar yol verme giriflimleri artan döngülerle otomatik olarak ard›fl›k bir flekilde gerçeklefltirilir :
1 saniye, 5 saniye, 10 saniye ve sonra 1 dakikal›k ard›fl›k giriflimler.
E¤er h›z kontrol cihaz› 6 dakika sonunda hâlâ tekrar yol verememiflse, kilitlenir ve  kapat›l›p tekrar aç›lana kadar ifllem
iptal edilir.
Fabrika ayar› : aktif de¤il

Tekrar yol vermeye izin verilen hatalar, ya flebeke geriliminin çok düflük olmas› ya da afla¤›daki durumlar›n oluflmas›d›r:
- afl›r› frenleme
- yüksek flebeke gerilimi
- motor termik afl›r› yüklenme
- h›z kontrol cihaz› afl›r› yüklenme
- afl›r› düflük flebeke gerilimi
- besleme faz kayb›
- motor faz kayb›
- seri ba¤lant› hatas›
Bu hatalardan herhangi bir tanesi gerçekleflti¤inde, fonksiyon ayarlanm›flsa h›z kontrol cihaz› hata rölesi enerjili olarak
kal›r.
Bu fonksiyon, h›z referans› ve çal›flma yönü bilgisinin verilmesine ihtiyaç duyar.

Uygulamalar :
Gözlemlenmeden sürekli çal›flan, tekrar yol verme s›ras›nda ekipmana veya insanlara zarar verme riski olmayan
makinalar veya uygulamalar (pompalar, fanlar vb.).

Düflük h›zda çal›flma süresinin s›n›rland›r›lmas› (LSP)

Fonksiyon :
H›z referans› LSP’den düflükken ve çal›fl komutu varken,  düflük h›zda(LSP) çal›flma süresi sonunda motor otomatik
olarak durdurulur.
Bu süre 0.1 ile 25.5 saniye aras›na ayarlanabilir.
Süreyi s›f›ra ayarlamak fonksiyonu kullan›m d›fl› b›rak›r ( düflük h›z durdurma yok)
Tekrar yolverme, duruflta veya rampa s›ras›nda, h›z referans›n›n veya çal›flma sinyalinin tekrar verilmesiyle otomatik
olarak sa¤lan›r.

Uygulamalar : Otomatik Start/Stop bas›nç regülasyonlu pompalar.
Fabrika ayar› : aktif de¤il

Hata rölesi, kilitlenmenin aç›lmas›

H›z kontrol cihaz› enerjilendi¤inde ve hata yoksa hata rölesi enerjilenir. Bir ortak uçlu K/A kontak içerir.

H›z kontrol cihaz›, bir  hatadan sonra afla¤›daki durumlarda tekrar çal›flmaya bafllar :
- enerjisini kesip, üzerinde k›rm›z› LED tamamen söndükten sonra, tekrar enerjilendirildi¤inde
- “otomatik tekrar yol verme” fonksiyonu alt›nda aç›klanan durumlarda otomatik olarak
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Fonksiyon konfigürasyon ve ayarlar›

Aç›klamalar

Motorun termik korunmas›

Fonksiyon :Fonksiyon :Fonksiyon :Fonksiyon :Fonksiyon :
I2t'nin sürekli hesaplanmas›yla motorun dolayl› korunmas›.

Bu fonksiyon afla¤›daki koflullarda, h›z kontrol cihaz›n›n termik korunmas›n› sa¤lar :
- motor etraf›ndaki ortam s›cakl›¤› ≤ 40 °C
- kendili¤inden so¤utmal› motorlarda 30 ile 50/60 Hz aras›nda sürekli iflletme durumunda
- 30 Hz’nin üzerinde, hesaplamalar yap›l›rken motorun daha az so¤utuldu¤u varsay›larak
- h›z kontrol cihaz› beslenirken. H›z kontrol cihaz› enerjisi kesildi¤inde,  termik durum bilgisi haf›zadan silinir

Ith : h›z kontrol cihaz›n›n sürekli ç›k›fl ak›m›n›n 0.5 ile 1.15 kat› aras›ndad›r. Fabrika ayar›: 1

Anma ak›m›n›, motor plakas›nda gösterilen de¤ere ayarlay›n›z.

Termik korumay› iptal etmek için, ayar de¤erini en yüksek de¤ere getiriniz.

Birden fazla motorun ayn› h›z kontrol cihaz›na paralel ba¤lanmas› durumunda, motorlar›n dengesiz yük da¤›l›m› riskinden
dolay› her bir motora ayr› termik afl›r› yük rölesi ba¤lay›n›z.

H›z kontrol cihaz›n›n termik korumas›

Fonksiyon :Fonksiyon :Fonksiyon :Fonksiyon :Fonksiyon :
i Ak›m limiti ile h›z kontrol cihaz›n›n dolayl› korunmas›.

Bu fonksiyon, h›z kontrol cihaz›n›n termik korumas›n›, normal ortam s›cakl›¤› koflullar›nda sa¤lar.

Tipik açma de¤erleri :
- motor ak›m›= h›z kontrol cihaz›n›n anma ak›m›n›n %185’i : 2 saniye
- motor ak›m›= h›z kontrol cihaz› maksimum geçici ak›m›: 60 saniye

i Termistör ile koruma so¤utucu gövdeye sabitlenmifltir.

Güç kayna¤›nda % 40 kay›p durumunda çal›flma

Fonksiyon :Fonksiyon :Fonksiyon :Fonksiyon :Fonksiyon :
Güç kayna¤›nda %40 kay›p durumunda çal›flma sa¤lamak için “düflük gerilim” hata eflik de¤erini azalt›r.

Dikkat: fiok bobini kullanmak zorunludur.

Düflük gerilimde çal›fl›rken, h›z kontrol cihaz› performans› düfler.
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Lojik girifl uygulama fonksiyonlar›

Aç›klamalar (devam)

‹leri/geri çal›flma

Fonksiyon:
Tek yönlü motor dönüflüne sahip uygulamalarda geri yönde çal›flma iptal edilebilir.
Örnek : fanlar

2-telli kontrol

Fonksiyon :
Çal›fl “Run” (ileri veya geri) ve dur “Stop”, 1 durumunun (Çal›fl) veya 0 durumunun (Dur), dikkate al›nd›¤› ayn› lojik girifl
taraf›ndan kontrol edilir.

Makinan›n güvenlik gereksinimlerini yerine getirmek için, enerji kayna¤› kayb›ndan sonra tekrar yol verme modu
ayarlanabilir.

3-telli kontrol

Fonksiyon :
Çal›fl “Run” (ileri veya geri) ve dur “Stop”, 2 farkl› lojik girifl taraf›ndan kontrol edilir.
LI1, daima stop-dur fonksiyonuna atal›d›r. Durufl, girifl fonksiyonun aç›lmas›yla gerçekleflir ( 0 durumu).

Dur komutu aç›lana kadar, çal›fl komutunun sinyali haf›zada kal›r.

Enerjilenme durumunda veya manuel ya da otomatik hata resetinden sonra, motor ancak “ileri” , “geri” ve “enjeksiyon
durufl” komutlar› resetlenince enejilenebilir.

Rampa anahtarlama : 1. rampa : ACC, DEC; 2. rampa : AC2, DE2

Fonksiyon :
2 flekilde aktif hale getirilir :
- bir lojik girifl LIx, aktive edilerek
- ayarlanabilir bir frekans eflik de¤eri arayarak

E¤er fonksiyona, bir lojik girifl atanm›flsa, rampa anahtarlama sadece bu girifl taraf›ndan uygulanabilir.

Ad›m ad›m çal›flma (JOG)

Fonksiyon :
Düflük h›z sinyalli çal›flma. 2 sinyal aras› minimum zaman: 0.5 saniye

Uygulamalar :
- Manuel çal›flmada ürün yerlefltirmeli makinalar.
- Bak›m çal›flmas› s›ras›nda mekanizman›n kademeli ilerlemesi.

E¤er JOG konta¤› kapat›l›rsa, sonra çal›flma yönü konta¤› etkinleflirse, ACC, dEC,AC2 ve dE2 ayarlar› ne olursa olsun,
rampa 0.1 s’dir. E¤er çal›flma yönü konta¤› kapat›l›rsa, sonra JOG konta¤› etkinleflirse, tan›mlanm›fl rampalar kullan›l›r.

Ayar menüsünde eriflilen parametre :
- JOG h›z›
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LIx + 24 COM AI1 + 10

Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Lojik girifl uygulama fonksiyonlar›

Aç›klamalar (devam)

Önceden ayarlanm›fl h›zlar

Fonksiyon :
Önceden ayarlanm›fl h›z referanslar›n› anahtarlamak.

Uygulamalar :
Malzeme tafl›mac›l›¤› ve 2 veya 4 çal›flma h›z› gerektiren makinalar.

Atamalar :
2, 4 veya 8 h›z önceden ayarlanabilir; s›ras› ile 1, 2 veya 3 lojik girifl gerektirir.

i 2 h›z
LIx = 0 1. h›z = LSP + referans
LIx = 1 2. h›z= HSP

i 4 h›z
LIx = 0 ve LIy = 0 1. h›z = LSP veya referans (e¤er mevcutsa)
LIx = 1 ve LIy = 0 2. h›z (LSP'den HSP'ye kadar ayarlanabilir)
LIx = 0 ve LIy = 1 3. h›z (LSP'den HSP'ye kadar ayarlanabilir)
LIx = 1 ve LIy = 1 4. h›z = HSP

i 8 h›z
LIx = 0, LIy = 0 ve LIz = 0 1. h›z=LSP veya referans (e¤er mevcutsa)
LIx = 1, LIy = 0 ve LIz = 0 2. h›z (LSP’den HSP’ye kadar ayarlanabilir)
LIx = 0, LIy = 1 ve LIz = 0 3. h›z (LSP’den HSP’ye kadar ayarlanabilir)
LIx = 1, LIy = 1 ve LIz = 0 4. h›z (LSP’den HSP’ye kadar ayarlanabilir)
LIx = 0, LIy = 0 ve LIz = 1 5. h›z (LSP’den HSP’ye kadar ayarlanabilir)
LIx = 1, LIy = 0 ve LIz = 1 6. h›z (LSP’den HSP’ye kadar ayarlanabilir)
LIx = 0, LIy = 1 ve LIz = 1 7. h›z (LSP’den HSP’ye kadar ayarlanabilir)
LIx = 1, LIy = 1 ve LIz = 1 8. h›z = HSP

Fabrika ç›k›fl ayar› : 4 h›z
1.h›z:LSP= 0+ analog referans
2. h›z: 10 Hz
3. h›z: 15 Hz
4. h›z:HSP=50 Hz

Lojik giriflleri iptal etmek için, flu s›ra izlenmelidir: PS8(LIz), sonra PS4(LIy), daha sonra PS2(LIx).

Not : "Önceden ayarlanm›fl h›zlar” fonksiyonu, PI fonksiyonuyla uyumlu de¤ildir.

Referans anahtarlama

Fonksiyon :
‹ki referans de¤eri, lojik giriflteki bir komutla anahtarlan›r. (AI1 referans› ve AI2 veya AIC referans›).

Bu fonksiyon, AI2’yi veya AIC’yi otomatik olarak h›z referans› 2’ye, atar.

Ba¤lant› flemas› :

Kontak aç›k, referans = AI2 veya AIC
Kontak kapal›, referans = AI1

AI2 veya AIC, PI fonksiyonuna atan›rsa, çal›flma her iki fonksiyonu birlefltirir, bak›n›z sayfa 38.

AI 2 veya AI C
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Lojik girifl uygulama fonksiyonlar›

Aç›klamalar (devam)

Serbest durufl

Fonksiyon :
Motoru sadece direnç momentini kullanarak durdurur. Motor güç kayna¤› kesilir.
Serbest durufl, lojik girifl aç›ld›¤›nda (0 durumu) gerçekleflir.

d.c. enjeksiyonla durufl

Fonksiyon :
Afla¤›daki iki çal›flma modu, beraber veya yaln›z, ayn› h›z kontrol cihaz› üzerinde kullan›labilir :
i duruflta otomatik olarak (frekans<0.5 Hz) d.c. enjeksiyonla frenleme

- duruflta otomatik enjeksiyon ak›m seviyesi motor termik ak›m› Ith’in 0.25 kat›yla, h›z kontrol cihaz› sürekli ç›k›fl
ak›m›n›n 1 kat› aras›nda ayarlanabilir. Fabrika ç›k›fl ayar›, h›z kontrol cihaz› sürekli ç›k›fl ak›m›n›n 0.7 kat›d›r.

- duruflta frenleme zaman› : 0 - 25 saniye aras› veya sürekli.
i d.c. enjeksiyonla frenleme LI2, LI3 veya LI4 girifllerinden verilen bir lojik komutla aktif olur:

- frenleme lojik girifl aktifken gerçekleflir
- Sabit frenleme ak›m›: 5 saniye için h›z kontrol cihaz› nominal ak›m› kadar, daha sonra motor termik ak›m›n›n  0.5 kat›
  kadar uygulan›r.

Uygulamalar :
- Yüksek ataletli fanlar›n düflük h›z frenlemesi.
- Hava ak›m› olan yerlerde fanlar›n sürekli sabit durabilmelerinin sa¤lanmas› gereken durumlarda  (0.2 - 0.4 Tn aras›
moment).

Fabrika ç›k›fl ayar›: Yaln›zca duruflta otomatik, 0.5 saniye.

Not: E¤er h›zl› durufl fonksiyonu kullan›l›yorsa, enjeksiyonla frenleme kullan›m d›fl› kal›r.

H›zl› durufl

Aktiflefltirme : LI2, LI3 veya LI4’e atanm›fl bir lojik giriflle. Lojik girifl aç›l›rsa h›zl› durufl aktiftir.(0 durumu).

Fonksiyon :
Afl›r› frenlemeAfl›r› frenlemeAfl›r› frenlemeAfl›r› frenlemeAfl›r› frenleme hatas›yla kendini kilitlemeden, h›z kontrol cihaz›- motor sisteminin kabul edebilece¤i en k›sa sürede,
yavafllama rampa süresi dörde bölünerek frenli durmay› sa¤lar. ( e¤er frenleme kapasitesi afl›l›rsa süre uzat›l›r).

Uygulamalar :
Acil durufl frenlemeli konveyörler ( yüke ba¤l› frenleme süresinin optimizasyonu).

Not : h›zl› durufl s›ras›nda, otomatik veya lojik giriflle enjeksiyonlu frenleme devre d›fl›d›r.

Hata reseti

Fonksiyon :
Haf›zaya al›nm›fl hatay› siler ve hatan›n sebebi ortadan kalkm›flsa, afla¤›daki durumlar haricinde h›z kontrol cihaz›n›
resetler:  OCF (afl›r› ak›m), SCF (motor k›sa devresi), EFF ve InF ( dahili hatalar) h›z kontrol cihaz›n›n kapat›l›p aç›lmas›n›
gerektirir.
Hata, lojik girifl 0’dan 1’e geçti¤inde silinir.

Seri ba¤lant› durumda zorlanm›fl lokal mod (opsiyon)

Fonksiyon :
Hat kontrol modundan (seri ba¤lant›), lokal moda(terminaller arac›l›¤›yla kontrol) geçifli sa¤lar.
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Analog girifl uygulama fonksiyonlar›

Aç›klamalar (devam)

H›z referans›

Fonksiyon :
2 fabrika ayarl› toplama girifl.
i 1 h›z referans girifli + 10 V (AI1)
i 1 ilave analog girifli

- ya 0 + 10 V gerilimle (AI2)
- ya da X-Y mA (AIC) ak›mla, X ve Y, 0 ile 20 mA aras›nda ayarlanabilir.

Uygulamalar :
H›z›n, harici bir parametre ile kontrol edildi¤i makinalarda.

PI regülatör

Referans de¤er, AI1 girifli veya Altivar 28’in programlama terminalinden ayarlanabilen bir dahili referanst›r (rPI).
AI2 veya AIC geri besleme bilgisi olarak atanabilir.

Fonksiyon :
H›z kontrol cihaz›na uygun geri besleme sinyali gönderebilen bir sensör ile, basit bas›nç veya debi regülasyonu gerektiren
uygulamalar.

Uygulamalar :
Pompa ve havaland›rma uygulamalar›

Ayarlanabilen parametreler :
- regülatör oransal kazanc› (rPG)
- regülatör integral kazanc› (rIG)
- PI geri besleme katsay›s› (FbS) : PI regülatör referans›n maksimum de¤erine karfl›l›k gelecek biçimde maksimum geri
besleme de¤erini ayarlar.
- Düzeltim yönünün ters çevrilmesi (PIC): PIC=no ise,  motor h›z›, hata pozitifken artar. PIC=yes ise, motor h›z›, hata
pozitifken azal›r.

Ba¤lant› flemas› :

Bas›nç veya debi sensörü ile geri besleme Debi veya bas›nç ile kontrol edilen h›z referans›

Not : PI fonksiyon, önceden ayarlanm›fl h›zlar ve JOG fonksiyonuyla uyumlu de¤ildir.

PI fonksiyonuyla "manuel/otomatik" çal›flma

Fonksiyon :
Bu fonksiyon, PI regülatörü ve referans anahtarlamay› bir lojik giriflle birbirine ba¤lar. H›z referans›, lojik giriflin durumuna
ba¤l› olarak, AI1 veya PI fonksiyonu taraf›ndan verilir.

Dikkat : e¤er “referans anahtarlamaya” ( bak›n›z sayfa 36) bir lojik girifl atanm›flsa, PI için sadece AI3 girifli kullan›labilir.
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Röle ve analog ç›k›fl uygulama fonksiyonlar›

Aç›klamalar (devam)

R2 rölesi

Frekans eflik de¤erine ulafl›ld› :
Motor frekans›, ayar menüsündeki Ftd taraf›ndan ayarlanan frekans eflik de¤erine eflit veya büyük oldu¤unda, röle
konta¤› kapan›r.

H›z referans›na ulafl›ld› :
Motor frekans›, h›z referans de¤erine eflit veya büyük oldu¤unda, röle konta¤› kapan›r.

Ak›m eflik de¤erine ulafl›ld› :
Motor ak›m›, ayar menüsündeki Ctd taraf›ndan ayarlanan ak›m eflik de¤erine eflit veya büyük oldu¤unda, röle konta¤›
kapan›r.

Termik duruma ulafl›ld› :
Motor termik durumu, ayar menüsündeki ttd taraf›ndan ayarlanan termik durum eflik de¤erine eflit veya büyük oldu¤unda,
röle konta¤› kapan›r.

Analog ç›k›fl AO

Fonksiyon :
AO analog ç›k›fl, 0 ile 20 mA veya 4 ile 20 mA aras›nda ayarlanabilen ak›m ç›k›fl›d›r.

Motor ak›m› :
Motor rms ak›m›n› verir.
20 mA, nominal motor termik ak›m› lth.'nin iki kat›na denk düfler.

Motor frekans› :
H›z kontrol cihaz› taraf›ndan  hesaplanan motor frekans›n› verir.
20 mA, maksimum frekansa karfl›l›k gelir (tFr parametresi).

Motor momenti :
Motor momentinin mutlak de¤erini verir.
20 mA, nominal motor momentinin iki kat›na karfl›l›k gelir (tipik de¤er).

Güç :
H›z kontrol cihaz›n›n motora iletti¤i gücü verir.
20 mA, nominal motor gücünün iki kat›na karfl›l›k gelir.
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Konfigüre edilebilir I/O

Aç›klama

Konfigüre edilebilir I/O fonksiyonlar›n›n uyumlulu¤u

Sadece di¤erleriyle uyumlu olmayan fonksiyonlar bu tabloya al›nm›flt›r.

i Durufl komutlar›n›n çal›flma komutlar›na önceli¤i vard›r.

i Lojik komutlarla iletilen h›z referanslar›n›n, analog referans de¤erlerine önceli¤i vard›r.

Fonksiyon seçimi s›n›rl›d›r :

- Tekrar atanabilir h›z kontrol cihaz› girifl ve ç›k›fllar›n›n say›s› ile

- belirli fonksiyonlar›n di¤erleriyle uyumlu olmamas› ile

d.c. Girifller PI regülatör Referans Serbest H›zl› Jog Önceden
enjeksiyon toplam› anahtarlama durufl durufl çal›flma ayarlanm›fl
frenleme h›zlar

d.c. enjeksiyon frenleme

Girifller toplam›

PI regülatör

Referans anahtarlama

Serbest durufl

H›zl› durufl

Jog çal›flma

Önceden ayarlanm›fl h›zlar

Uyumlu olmayan fonksiyonlar

Uyumlu fonksiyonlar

Uygulanamaz

Öncelikli fonksiyonlar (efl zamanl› aktif olmayacak fonksiyonlar) :

Okun yönü öncelikli fonksiyonu gösterir.

Örnek : “serbest durufl” fonksiyonunun “d.c. enjeksiyon frenleme fonksiyonuna” önceli¤i vard›r.

Fonksiyon
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Asenkron motorlar için h›z kontrol cihazlar›
Altivar 28
Konfigüre edilebilir I/O

Aç›klama (devam)

I/O (Girifl/Ç›k›fl) atamalar›n›n özeti

R2 röle AI2/AIC LI2-LI3-LI4 AO Analog
Analog girifl Lojik giriflleri ç›k›fl

Ters yönde çal›flma

Alternatif rampa anahtarlama

JOG çal›flma

Önceden ayarlanm›fl h›zlar

Referans anahtarlama

Serbest durufl

Enjeksiyon durufl

H›zl› durufl

Zorlanm›fl lokal mod

Hata reseti

Toplama referans›

PI regülatör

2. h›z referans›

Frekans eflik de¤erine ulafl›ld›

Frekans referans›na ulafl›ld›

Ak›m eflik de¤erine ulafl›ld›

Termik eflik de¤erine ulafl›ld›

Motor ak›m›

Motor frekans›

‹letilen güç

Motor momenti

H›z kontrol Cihaz›
Girifl/Ç›k›fllar›

Olas› atamalar
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