Altivar 11
Telemecanique
Asenkron motorlar için
h›z kontrol cihazlar›
Kullan›m k›lavuzu

H›z kontrol cihaz› enerjilendirildi¤inde, güç komponentleri ve baz› kontrol komponentleri ﬂebekeye
ba¤lan›r. Bunlara dokunmak son derece tehlikelidir. H›z kontrol cihaz›n›n kapa¤› kapal› tutulmal›d›r.
Genel bir kural olarak makinenin veya ba¤lant›lar›n elektriksel veya mekanik k›s›mlar›na herhangi bir
müdahalede bulunmadan önce, h›z kontrol cihaz›n›n güç kaynaklar› kapal› tutulmal›d›r.

Altivar’›n enerjisi kesildikten sonra ve ekran› tamamen kapand›ktan sonra, ekipmanlar üzerinde
çal›ﬂmadan önce 10 dakika bekleyiniz. Bu süre, kapasitörlerin deﬂarj olmas› için gereken süredir.
Start komutunu veya h›z referans›n› engelleyerek, çal›ﬂma s›ras›nda motor durdurulabilir. Bu
durumda yolverici hala enerjili kal›r. E¤er personel güvenli¤i, ani tekrar kalk›ﬂlar›n önlenmesini
gerektiriyorsa, bu elektronik kilitleme sistemi yetersiz kal›r: güç devresine bir kesici yerleﬂtiriniz.
H›z kontrol cihaz›, bir hata durumunda, h›z kontrol cihaz›n› kapatabilen ve bunun sonucu olarak
motoru durdurabilen güvenlik cihazlar›yla donat›lm›ﬂt›r. Motorun kendisi mekanik blokaj ile
durdurulabilir. Son olarak, gerilim de¤iﬂimleri, özellikle ﬂebeke hat ar›zalar› kapanmalara neden
olabilir.
E¤er hatan›n nedeni kalkarsa, tekrar kalk›ﬂ riski vard›r - ki bu durum; özellikle, güvenlik
düzenlemelerine uymas› zorunlu olan baz› makineleri veya sistemleri tehlikeye sokar.
Bu durumda, kullan›c›, e¤er motor programlanmam›ﬂ bir duruﬂ gerçekleﬂtiriyorsa, yolvericinin güç
kayna¤›n› kesmek için bir düﬂük h›z detektörü kullanarak, tekrar kalk›ﬂ olas›l›¤›na karﬂ› gereken
önlemleri almak zorundad›r.
Yolverici hem uluslararas› hem de ulusal standartlara uygun olarak monte edilmeli ve kurulmal›d›r.
Cihaz› uyumlu hale getirmek, Avrupa Toplulu¤u içindeki EMC direktiflerine uymas› gereken sistem
integratörünün sorumlulu¤undad›r.
Bu belgede bulunan özellikler, EMC direktiflerinin zorunlu ihtiyaçlar›yla uyumlu olmak için
uygulanmal›d›r.
Altivar 11 bir komponent olarak de¤erlendirilmelidir: Avrupa direktifleriyle (makine direktifleri ve
elektromanyetik uyumluluk direktifleri) tam uyumlu kullan›m› sa¤layan ne haz›r bir cihaz ne de bir
makinedir.
Bu belgede bulunan özellikler, EMC direktiflerinin zorunlu ihtiyaçlar›yla uyumlu olmak için
uygulanmal›d›r.
Bu dökümanda tan›t›lan ürünler veya ekipman, gerek teknik aç›dan gerekse de çal›ﬂma ﬂekilleri
aç›s›ndan, her zaman de¤iﬂtirilebilir veya modifiye edilebilir. Bu ürün veya malzemelerle ilgili
tan›mlamalar hiçbir ﬂekilde taahhüt niteli¤i taﬂ›maz.

H›z kontrol cihaz›n›n kurulum ad›mlar›
1 - H›z kontrol cihaz›n› monte edin
2 - Aﬂa¤›dakileri, h›z kontrol cihaz›na ba¤lay›n:
• Güç kayna¤›:
- h›z kontrol cihaz›n›n gerilim aral›¤›nda oldu¤undan ve
- gerilimsiz oldu¤undan emin olunmal›d›r.
• Motor sarg›lar›n›n hat gerilimine uygun oldu¤undan emin olunmal›d›r
• Lojik giriﬂler üzerinden kumanda
• Lojik veya analog giriﬂler üzerinden h›z referans›

3 - H›z kontrol cihaz›n› enerjilendirin ancak run (çal›ﬂ) komutu vermeyin
4 - Aﬂa¤›dakileri konfigüre edin:
• E serisi için 50 Hz veya U serisi için 60 Hz de¤erlerinden farkl›ysa, motorun anma frekans› (bFr) (sadece, h›z
kontrol cihaz› ilk aç›ld›¤›nda görünür).
• ACC (H›zlanma) ve dEC (Yavaﬂlama) parametreleri.
• LSP (referans s›f›rken düﬂük h›z) ve HSP (referans maksimumken yüksek h›z) parametreleri.
• ltH parametresi (Motor termik korumas›).
• Önceden ayarlanm›ﬂ h›zlar SP2-SP3-SP4.
• 0-5 V d›ﬂ›nda ise h›z referans› (0-10 V veya 0-20 mA veya 4-20 mA).

5 - Aﬂa¤›dakileri, drC menüsünde konfigüre edin:
H›z kontrol cihaz› fabrika ayarlar›n›n uygun olmamas› durumunda motor parametreleri ayarlanabilir.

6 - H›z kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›n
Fabrika ayarlar›
Altivar 11, birçok ortak iﬂletme koﬂullar›na göre fabrikada ayarlanm›ﬂt›r:
• Lojik giriﬂler:
- LI1, LI2 (2 yönlü çal›ﬂma): 2-telli kumanda, LI1 = ileri, LI2 = geri.
- LI3, LI4: 4 önceden ayarlanm›ﬂ h›z (h›z 1 = h›z referans› veya LSP, h›z 2 = 10 hz, h›z 3 = 25 Hz, h›z 4 =
50 Hz),
• Analog giriﬂ AI1: h›z referans› (0 + 5 V).
• R1 rölesi: hata durumunda (veya h›z kontrol cihaz› kapal›yken) kontak aç›l›r.
• Analog/lojik ç›k›ﬂ DO: motor frekans›n›n analog ç›k›ﬂ olarak görüntüsü.
Fabrika ayarlar›n›n uygun olmamas› durumunda fonksiyonlar› ve I/O atamalar›n› modifiye etmek için FUn
menüsü kulan›labilir.

Boyutlar

H
=

G
a

=

=

=

c

G
a

c

=

=

H

=

4

=

2

ATV 11H

a
b
mm mm

c
mm

G
mm

H
mm

U05pp E, U serileri
U09pp U serileri
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60±1
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U09pp E serisi
U12pp E serisi
U18Mp E serisi

72

142

y138

60±1

120±1 2 x 5

U18Mp U serisi

72
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60±1

131±1 2 x 5

U18F1 U serisi
U29pp E, U serileri
U41pp E, U serileri

117 142
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106±1

131±1 4 x 5
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Montaj ve s›cakl›k koﬂullar›
≥ 50 mm
≥d

≥d

≥ 50 mm

Cihaz› ± 10° içinde dikey olarak monte edin.
Is› kayna¤› elemanlar›n yak›n›na monte etmeyin.
So¤utma amaçl› havan›n, cihaz›n alt ve üst k›s›mlar› aras›nda serbestçe dolaﬂmas›na
yetecek boﬂluk b›rak›lmal›d›r.
Ünite önünde boﬂ alan: minimum 10 mm.
IP20 koruma yeterliyse, h›z kontrol cihaz›n›n üstünde bulunan koruyucu kapa¤›n aﬂa¤›da
gösterilen ﬂekilde kald›r›lmas› önerilir.

• -10°C ... 40°C:

• d ≥ 50 mm: özel hiçbir önleme gerek yok.
• d = 0 (yanyana montaj) aﬂa¤›da gösterildi¤i ﬂekilde h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki
koruyucu kapa¤› kald›r›n. (bu durumda koruma s›n›f› IP 20 olur).
• d ≥ 50 mm: aﬂa¤›da gösterildi¤i ﬂekilde h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki koruyucu
kapa¤› kald›r›n. (bu durumda koruma s›n›f› IP 20 olur)
• d ≥ 50 mm: aﬂa¤›da gösterildi¤i ﬂekilde h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki koruyucu
kapa¤› kald›r›n. (bu durumda koruma s›n›f› IP 20 olur) ve 50 °C üzerinde her bir °C için
h›z kontrol cihaz›n›n anma ak›m›n› %2.2 düﬂürün.

• 40°C ... 50°C:
• 50°C ... 60°C:

.

H›z kontrol cihazlar›n›n makinalara monte edilmesi
ATV 11Ppppppp h›z kontrol cihazlar›, aﬂa¤›daki koﬂullar gözönünde bulundurularak çelik veya alüminyum
makine gövdelerine (veya içine) monte edilebilir:
Maksimum ortam s›cakl›¤›: 40 ˚C.
± 10° içinde dikey montaj.
H›z kontrol cihaz›, kal›nl›¤› en az 10 mm olan ve çelik olmas› halinde 0.12 m2 ve alüminyum olmas› halinde 0.09
m2 so¤utma alan›na (S) sahip, aç›k havada maruz kalan bir ﬂasinin (gövde) ortas›na monte edilmelidir.
H›z kontrol cihaz›n›n montaj alan› (en az 142 x 72), yüzey düzgünlü¤ü maksimum 100 µm ve düzgünsüzlü¤ü
maksimum 3.2 µm olan gövdeye monte edilir.
Çapaklar› almak için diﬂ çekilmiﬂ delikleri frezede iﬂleyin.
H›z kontrol cihaz›n›n montaj yüzeyini termik kontak gres ya¤›yla (veya dengiyle) kaplay›n.

≥10 m

m

2 adet diﬂ
çekilmiﬂ
delik

131 mm
≥142 mm

H›z kontrol cihaz›n› 2 adet
M5 vidas›yla (ayr›ca
tedarik edilmelidir)
.

S
Minimum
iﬂlenmiﬂ
alan
60 mm
≥72 mm

H›z kontrol cihaz›n›n do¤ru biçimde monte edildi¤ini teyit etmek amac›yla tHd parametresini (SUP
menüsü) kontrol ederek, h›z kontrol cihaz›n›n termik durumunu do¤rulay›n.
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Güç klemensleri
Altivar ATV 11p

Maksimum ba¤lant› kapasitesi

Nm cinsi s›kma momenti

mm2

AWG
U05ppp, U09ppp, U18Mpp

AWG 14

1.5

0.75

U18F1p, U29ppp, U41ppp

AWG 10

4

1

Güç kayna¤›

Güç kayna¤›

Motora

Frenleme
modülüne

Frenleme
modülüne

Motora

+ 15V

LI 4

LI 3

LI 2

LI 1

DO

+ 5V

AI 1

0V

Not used

RA

RC

Kumanda klemenslerinin düzeni, spesifikasyonlar› ve fonksiyonlar›

- Maksimum ba¤lant› kapasitesi:
1.5 mm2 - AWG 16
- Maksimum s›kma momenti:
0.5 Nm.

Klemens Fonksiyonu

Elektriksel karakteristikleri

RC
RA

Hata röle konta¤›
(hata varken veya h›z
kontrol cihaz› ba¤lant›s›
kesikken aç›l›r).

Minimum anahtarlama kapasitesi: 24 V c için 10 mA
Maksimum anahtarlama kapasitesi:
• endüktif yükte: 250 V a ve 30 V c için 2 A cos ϕ = 0.4 - L/R = 7 ms)
• dirençli yükte: 250 V a ve 30 V c için 5 A (cos ϕ = 1- L/R = 0)

0V

I/O ortak

0V

AI1

Gerilim veya ak›m analog
giriﬂi

Analog giriﬂ 0 + 5V veya 0 + 10 V: empedans 40 kΩ, 30 V maks.
Analog giriﬂ 0 - 20mA veya 4 - 20mA: empedans 250 Ω (ek direnç
yoktur)

+5V

2.2 to 10 kΩ referans
potansiyometre için güç
kayna¤›

• hassasiyet: - 0 + %5
• maks. mevcut ak›m: 10 mA

DO

Analog veya lojik olarak
konfigüre edilebilen ç›k›ﬂ

2 kHz’de PWM aç›k kolektör analog ç›k›ﬂ:
• gerilim 30 V maks., empedans 1 kΩ, 10 mA maks.
Aç›k kolektör lojik ç›k›ﬂ:
• gerilim 30 V maks., empedans 100 kΩ, 50 mA maks.

LI1
LI2
LI3
LI4

Programlanabilir lojik giriﬂler • + 15 VGüç kayna¤› (maks. 30 V), Empedans 5 kΩ
• < 5 V ise durum 0, > 11 V ise durum 1

+ 15V

Lojik giriﬂ güç kayna¤›

+ 15 V ± %15 k›sa devrelere ve aﬂ›r› yüklere karﬂ› korumal›.
Kullan›c› için mevcut maksimum ak›m 100 mA.
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Fabrika ayarlar›na uygun ba¤lant› ﬂemas›
• Güç klemensleri üst k›s›mda, motor klemensleri alt k›s›mda yeral›r
• Güç klemenslerinden önce kumanda klemenslerini ba¤lay›n›z

L1

ATV11ppppF1p

N

Monofaze güç kayna¤› 100...120 V

L1

ATV11ppppM2p

L2

Monofaze güç kayna¤› 200...230 V

Trifaze güç kayna¤› 200...240 V

L3

LI4

+15 V
DO

LI2

LI1

LI3
0V

AI1

PC / PB

+5V

PA / +
+
PA

W

U

V

W1

V1

U1

RC

(1)

RA

L1

L2

(2)

ATV11ppppM3p

M
3a
Trifaze motor
200...230 V

Referans
potansiyometre

(3)

Frenleme modülü ve
direnç, opsiyonel

(1) Hata rölesi kontaklar›, h›z kontrol cihaz› durumunun uzaktan gösterilmesi için.
(2) Dahili + 15 V. Harici bir güç kayna¤› kullan›l›yorsa (+ 24 V maks.), güç kayna¤›n›n 0 V’unu 0 V klemensine
ba¤lay›n ve h›z kontrol cihaz›ndaki + 15 V klemensini kullanmay›n.
(3) Galvanometre veya düﬂük seviye rölesi.
Not: H›z kontrol cihaz›n›n yak›n›ndaki veya ayn› devreye ba¤lanm›ﬂ tüm endüktif devrelere (röleler, kontaktörler,
solenoid valfler, v.b.) giriﬂim bast›r›c› monte edin.
‹lgili komponentlerin seçimi:
Bkz. Altivar 11 katalo¤u.

4

Ekran ve tuﬂlar›n fonksiyonlar›
• Bir menü veya
parametreden ç›kmak için
veya bellekteki önceki
de¤ere geri dönmek
üzere gösterilen de¤eri
durdurmak için kullan›l›r.

• 3 adet "7
segmentli" ekran

Altivar 11

ESC

ENT

• Önceki menü veya
parametreye geri dönmek
veya gösterilen de¤eri
art›rmak için kullan›l›r.

veya
Seçimi kaydetmek için:
Örnek:
Parametre

• Bir sonraki menü veya
parametreye geçmek veya
gösterilen de¤eri azaltmak
için kullan›l›r.

tuﬂlar›na basarak, yap›lan seçim kaydedilmez.
ENT

De¤er veya atama

ENT

ACC

015

ESC

ESC

dEC
(Sonraki parametre)

• Bir menü veya parametreye
girmek veya gösterilen
parametre veya de¤eri
kaydetmek için kullan›l›r.

026

1 yan›p
(kay›t)

sönme

Bir de¤er kaydedildi¤inde,
ekran yan›p söner.

026
ENT

Hatas›z ve yolvermesiz, normal ekran görüntüsü:
- rdY: H›z kontrol cihaz› haz›r
- 43.0: SUP menüsünde seçilen parametrenin görüntülenmesi (varsay›lan seçim: frekans referans›).
- dcb: DC enjeksiyonlu frenleme devam ediyor
- nSt: Serbest duruﬂ
Hata meydana geldi¤inde, ekran bu durumu yan›p sönerek gösterir.
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1. seviye ayar parametreleri
H›z kontrol cihaz›n›n durumunu gösterir

XXX
ESC

bFr

Menü: Motor kontrolü

1. seviye
ayar
parametreleri

ESC

drC
ESC

Menü: Uygulama fonksiyonlar›

Fun

Menü: ‹zleme

SUP

Menüler

ESC

Beyaz kutulardaki parametreler, sadece h›z kontrol cihaz› durdu¤unda ve kilitli iken de¤iﬂtirilebilir.
Gri kutulardaki parametreler, h›z kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken veya durdu¤unda de¤iﬂtirilebilir.
Kod

Aç›klama

Ayar aral›¤›

Fabrika ayar›

bFr

Motor frekans›

50 Hz
veya
60 Hz

50 (E serisi)
veya
60 (U serisi)

Bu parametre, sadece h›z kontrol cihaz›na ilk enerji verildi¤inde görünür.
FUn menüsünde her zaman modifiye edilebilir.
ACC

H›zlanma rampa süresi

0.1 s ... 99.9 s

3

Aral›k: 0 Hz - motor anma frekans› FrS (parametre, drC menüsündedir) aras›
dEC

Yavaﬂlama rampa süresi

0.1 s ... 99.9 s

3

Aral›k: motor anma frekans› FrS (parametre, drC menüsündedir7 - 0 Hz aras›
LSP

Düﬂük h›z

0 Hz ... HSP

0

LSP ... 200 Hz

= bFr

Motor frekans› - 0 aras›.
HSP

Yüksek h›z

Motor frekans› , maksimum referans aras›.
Bu ayar›n, motor ve uygulamaya uygun oldu¤unu kontrol edin.
ItH

Motor termik ak›m›

0 ... 1.5 In (1)

H›z kontrol cihaz›
de¤erine göre
Motor termik korumas›nda kullan›lan ak›m. ItH de¤erini, motor plakas›nda belirtilen anma ak›m›na
ayarlay›n.
H›z kontrol cihaz› enerjisi kesildi¤inde, motor termik durum belle¤i s›f›rlan›r.

SP2

Önceden ayarl› 2. h›z (2)

0.0 ... 200 Hz

10

SP3

Önceden ayarl› 3. h›z (2)

0.0 ... 200 Hz

25

SP4

Önceden ayarl› 4. h›z (2)

0.0 ... 200 Hz

50

AIt

Analog giriﬂin konfigürasyonu

5U, 10U, 0A, 4A

5U

-5U: gerilim 0 - 5 volt (dahili güç kayna¤›)
-10U: gerilim 0 - 10 volt (harici güç kayna¤›)
- 0A: ak›m 0 - 20 mA
-4A: ak›m 4 - 20 mA
(1) In = h›z kontrol cihaz› anma ak›m›
(2) Önceden ayarl› h›zlar sadece karﬂ›l›k gelen fonksiyonun fabrika ayarlar›nda kalm›ﬂ olmas› veya FUn
menüsünde tekrar konfigüre edilmiﬂ olmas› durumunda görünür.
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drC motor kontrol menüsü
ENT

drC

ENT

UnS
ESC

De¤er

Nominal anma gerilimi

De¤er

Motor anma kosinüs ϕ

ESC

ENT

ESC

COS
ESC

Beyaz kutulardaki parametreler, sadece h›z kontrol cihaz› durdu¤unda ve kilitli iken de¤iﬂtirilebilir.
Gri kutulardaki parametreler, h›z kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken veya durdu¤unda de¤iﬂtirilebilir.
H›z kontrol cihaz›n›n performans›, motor güç plakas›ndaki de¤erler girilerek optimum hale getirilebilir.
Kod

Aç›klama

Ayar aral›¤›

Fabrika ayar›

UnS

Güç plakas›nda belirtilen motor anma gerilimi

100 ... 500 V

Güç de¤erine göre

FrS

Güç plakas›nda belirtilen motor anma frekans›

40 ... 200 Hz

bFr’ye göre
50/60 Hz

StA

Frekans çevrim kazanc›

Durdu¤unda % 0...100 20
Çal›ﬂ›rken %1...100

Çok yüksek bir de¤er tepki süresini uzat›r.
Çok düﬂük bir de¤er aﬂ›r› h›z veya dengesizli¤e neden olur.
FLG

Frekans çevrim kazanc›

Durdu¤unda % 0...100 20
Çal›ﬂ›rken %1...100

Çok yüksek bir de¤er aﬂ›r› h›z veya dengesizli¤e neden olur.
Çok düﬂük bir de¤er tepki süresini uzat›r.
UFr

IR kompanzasyonu
%1...200
Çok düﬂük h›zda momenti optimize etmek veya özel
durumlara uyarlamak için kullan›l›r (örnek: paralel ba¤l›
motorlar için, daha düﬂük Ufr).

50

nCr

Güç plakas›nda belirtilen motor anma ak›m›

0.25 ... 1.5 In (1)

Güç de¤erine göre

CLI

Ak›m s›n›rlama

0.5 ... 1.5 In (1)

1.5 In

nSL

Motor anma kaymas›

0 ... 10.0 Hz

Güç de¤erine göre

Hesaplamada kullan›lacak formül: nSL = parametre FrS x (1 - Nn/Ns)
Nn = güç plakas›nda belirtilen motor anma h›z›
Ns = motor senkron h›z›
SLP

Kayma kompanzasyonu

0...%150 (nSL)

100

Motor anma kaymas› nSL ile ayarlanan de¤er çevresinde kayma kompanzasyonunu ayarlamak veya
özel durumlar uyarlamak için kullan›l›r (örnek: paralel motorlar için, daha düﬂük SLP).
COS

Güç plakas›nda belirtilen motor anma kosinüs ϕ de¤eri 0.50 - 1.00

Güç de¤erine göre

(1) In = h›z kontrol cihaz› anma ak›m›.
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FUn uygulama fonksiyonlar› menüsü
ENT

FUn

ESC

tCC

Kontrol tipi

ENT

ESC

ESC

ESC

FCS

Konfigürasyon hat›rlat›c›

ENT

Beyaz kutulardaki parametreler, sadece h›z kontrol cihaz› durdu¤unda ve kilitli iken de¤iﬂtirilebilir.
Gri kutulardaki parametreler, h›z kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken veya durdu¤unda de¤iﬂtirilebilir.
Fonksiyon
kodu
tCC

Aç›klama

Fabrika ayarlar›

Kontrol tipi
ACt 2C = 2-telli kontrol
2C
3C= 3-telli kontrol
2-telli kontrol. Giriﬂin aç›k veya kapal› durumu, çal›ﬂma vey adurmay›
kontrol eder.
+15 V LI1 LIx
Ba¤lant› örne¤i:
LI1: ileri
LIx: geri
3-telli kontrol (darbeli kontrol): yolverme komutu için bir "ileri" veya "geri"
sinyal, durdurma komutu için bir "durma" sinyali yeterlidir.
Ba¤lant› örne¤i:
+15 V LI1 LI2 LIx
LI1: dur
LI2: ileri
LIx: geri
tCC atamas›n› de¤iﬂtirmek için 2 s süreyle "ENT" tuﬂuna bas›n. Bu
yolla fabrika ayarlar›na geri dönen fonksiyonlar ﬂunlard›r: rrS, tCt,
Atr, PS2 (LIA, LIb).
tCt 2-telli kontrol tipi
trn
(parametreye, sadece tCC = 2C olmas› durumunda eriﬂilebilir):
LEL: run (çal›ﬂ) veya stop (dur) için durum 0 veya 1 dikkate al›n›r.
trn: güç kayna¤›ndaki bir kesinti sonras› otomatik yeniden kalk›ﬂ›n
önlenmesi amac›yla, çal›ﬂmay› baﬂlatmak için bir ek durum de¤iﬂikli¤i (geçiﬂ
veya uç) gerekir.
PFO: LEL ile ayn›d›r, ancak "ileri" giriﬂi, her zaman için "geri" giriﬂine
göre önceliklidir.

rrS

PS2

Geri
nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
LI1 - LI4: geri çal›ﬂma komutuna atanm›ﬂ giriﬂ seçimi
Önceden ayarl› h›zlar
LIA ve LIb = 0: ise h›z = AI1’deki referans
LIA = 1 ve LIb = 0 ise h›z = SP2
LIA = 0 ve LIb = 1 ise h›z = SP3
LIA = 1 ve LIb = 1 ise h›z = SP4
LIA LIA giriﬂinin atanmas›
- nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
- LI1 ... LI4: LIA için atanan giriﬂ seçimi
LIb LIb giriﬂinin atanmas›
- nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
- LI1 ... LI4: LIb için atanan giriﬂ seçimi
SP2, sadece LIA atand›¤›nda eriﬂilebilir, SP3 ve SP4 ise LIA ve LIb
atand›¤›nda eriﬂilebilir.
SP2 Önceden ayarl› 2. h›z, 0.0 - 200 Hz aras› atanabilir (1)
SP3 Önceden ayarl› 3. h›z, 0.0 - 200 Hz aras› atanabilir (1)
SP4 Önceden ayarl› 4. h›z, 0.0 - 200 Hz aras› atanabilir (1)

(1) Önceden ayarl› h›zlara ayr›ca 1. seviye ayar parametrelerinden de eriﬂilebilir.
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e¤er tCC = 2C: LI2
e¤er tCC = 3C: LI3

e¤er tCC = 2C: LI3
e¤er tCC = 3C: LI4
e¤er tCC = 2C: LI4
e¤er tCC = 3C: nO

10
25
50

Fonksiyon
kodu

Aç›klama

Fabrika ayar›

rSF

Hata resetleme
- nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
- LI1 ... LI4: bu fonksiyon için atanm›ﬂ giriﬂ seçimi
Resetleme, giriﬂteki de¤iﬂim ile gerçekleﬂir (0 ucu 1’e yükselir).
Resetlemeye, sadece hatan›n ortadan kalkmas› durumunda izin verilir.

nO

rP2
LI

‹kinci rampa
2. rampa kontrol giriﬂinin atanmas›
- nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
- LI1 - LI4: atanan giriﬂ seçimi
AC2 ve dE2 sadece LI atand›¤›nda eriﬂilebilir.

AC2 2. h›zlanma rampa süresi, 0.1 - 99.9 s aras› ayarlanabilir.
dE2 2. yavaﬂlama rampa süresi, 0.1 - 99.9 s aras› ayarlanabilir.

nO

5.0
5.0

StP

Güç kayna¤› kayb›nda kontrollü duruﬂ
nO
- nO: h›z kontrol cihaz›n›n kilitlenmesi ve motorun serbest duruﬂ yapmas›
- FrP: geçerli rampaya göre duruﬂ (dEC veya dE2)
- FSt: h›zl› duruﬂ, rampa süresi atalete ve h›z kontrol cihaz›n›n frenleme
kapasitesine ba¤l›d›r.

brA

Yavaﬂlama rampas› adaptasyonu
- nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
- YES: Bu fonksiyon, yük ataletinden ço düﬂük bir de¤ere ayarlanm›ﬂ
olmas› durumunda, yavaﬂlama süresini otomatik olarak art›rmak ve bu
sayede h›z kontrol cihaz›n›n bir aﬂ›r› gerilim hatas› üretmesini önlemek
için kullan›l›r.

AdC

Otomatik DC enjeksiyon
ACt Çal›ﬂma modu:
YES
- nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
- YES: çal›ﬂman›n art›k kontrol edilmedi¤i ve motor h›z›n›n s›f›r oldu¤u
durumda, durma s›ras›nda otomatik DC enjeksiyonu, süresi tdC ile
ayarlan›r. Bu ak›m›n de¤eri, SdC ile ayarlanabilir.
- Ct: Çal›ﬂman›n art›k kontrol edilmedi¤i ve motor h›z›n›n s›f›r oldu¤u
durumda, durma s›ras›nda sürekli DC enjeksiyonu. Bu ak›m›n de¤eri, SdC
ile ayarlanabilir. 3-telli kontrolde enjeksiyon, sadece LI1, 1
konumundayken aktiftir.
tDC, sadece Act=YES ise eriﬂilebilir ve SdC, sadece Act=YES veya CT
ise eriﬂilebilir.

YES

tdC Durma s›ras›nda enjeksiyon süresi 0.1 - 30.0 s aras› ayarlanabilir.
0.5
SdC Enjeksiyon ak›m› 0-1.2 In aras› ayarlanabilir (In=h›z kontrol cihaz› anma ak›m›) 0.7 In
SFt

Anahtarlama frekans›
ACt Frekans aral›¤›
- LFr: SFr’ye göre 2 veya 4 kHz civar›nda rastgele frekans
- LF: SFr’ye göre 2 veya 4 kHz sabit frekans
- HF: SFr’ye göre 8, 12 veya 16 kHz sabit frekans
SFr Anahtarlama frekans›:
- 2: 2 kHz (e¤er ACt = LF veya LFr ise)
- 4: 4 kHz (e¤er ACt = LF veya LFr ise)
- 8: 8 kHz (e¤er ACt = HF ise)
-12: 12 kHz (e¤er ACt = HF ise)
-16: 16 kHz (e¤er ACt = HF ise)
SFr = 2 kHz iken, yüksek h›zda frekans otomatik olarak 4 kHz olarak
de¤iﬂir.
SFt = HF iken, h›z kontrol cihaz›n›n termik durumu çok yüksekse, seçilen
frekans otomatik olarak düﬂük frekansa geçer. Termik durum izin
verdi¤inde, otomatik olarak SFr frekans›na geri döner.

LF

4
(e¤er ACt = LF veya
LFr)
12
(e¤er ACt = HF)
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Fonksiyon
kodu

Aç›klama

FLr

Dönen yükü yakalama
nO
Aﬂa¤›daki olaylardan sonra run (çal›ﬂ) komutu verildi¤inde, yumuﬂak
tekrar yolverme sa¤lamak için kullan›l›r:
- güç kayna¤› kayb› veya ba¤lant›n›n kesilmesi
- hata resetleme veya otomatik tekrar yolverme
- serbest duruﬂ.
H›z kontrol cihaz› taraf›ndan verilen h›z, tekrar yolverme s›ras›nda
motorun tahmini h›z›ndan devam eder, ard›ndan referans h›za do¤ru
rampay› izler.
Bu fonksiyon için 2-telli kontrol (tCC=2C) ve tCt=LEL veya PFO gerekir.
nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
YES: fonksiyon devrede
Fonksiyon her bir run komutunda devreye girer ve küçük bir zaman
gecikmesine (maks. 1 saniye) neden olur.
Sürekli otomatik enjeksiyonlu frenleme konfigüre edilmiﬂse (Ct), bu
fonksiyon devreye al›namaz.

dO

Fabrika ayar›

Analog/lojik ç›k›ﬂ DO
ACt Atama
rFr
- nO: atanmam›ﬂt›r
- OCr: analog ç›k›ﬂ = motordaki ak›m. Tam sinyal, h›z kontrol cihaz›
anma ak›m›n›n %200’üne karﬂ›l›k gelir.
- rFr: analog ç›k›ﬂ = motor frekans›. Tam sinyal, HSP’nin %100’üne
karﬂ›l›k gelir.
- FtA: lojik ç›k›ﬂ = frekans eﬂik de¤erine ulaﬂ›ld›. Motor frekans›
ayarlanabilir Ftd eﬂik de¤erini aﬂt›¤›nda kapan›r (durum 1).
- SrA: lojik ç›k›ﬂ = .referans de¤erine ulaﬂ›ld›. Motor frekans› referans
de¤erine eﬂit oldu¤unda kapan›r (durum 1).
- CtA: lojik ç›k›ﬂ = ak›m eﬂik de¤erine ulaﬂ›ld›. Motor ak›m› ayarlanabilir
Ctd eﬂik de¤erini aﬂt›¤›nda kapan›r (durum 1).
Ftd sadece ACt = FtA ise eriﬂilebilir; Ctd sadece ACt = CtA ise eriﬂilebilir.
Ftd Frekans eﬂik de¤eri 0-200 Hz aras› ayarlanabilir.
= bFr
Ctd Ak›m eﬂik de¤eri 0 - 1.5 In aras› ayarlanabilir (In=h›z kontrol cihaz› anma In
ak›m›).

Atr

Otomatik tekrar yolverme
nO
- nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
- YES: Hatan›n ortadan kalkmas› ve di¤er çal›ﬂma koﬂullar›n›n tekrar
yolvermeye izin vermesi durumunda, hata üzerine kilitleme sonras› otomatik
tekrar yolverme. Tekrar yolverme, giderek artan bekleme süreleriyle
birbirinden ayr›lan bir dizi otomatik giriﬂimle sa¤lan›r: 1 s, 5 s, 10 s, sonra
izleyen süreler için 1 dakika, 6 dakika sonunda tekrar yolverme
gerçekleﬂmezse, prosedürden ç›k›l›r ve h›z kontrol cihaz›, ba¤lant›s› kesilip
tekrar ba¤lanana kadar kilitli kal›r.
Bu fonksiyona izin veren hatalar ﬂunlard›r: OHF, OLF, ObF, OSF, PHF.
Bu fonksiyon aktifse, h›z kontrol cihaz› hata rölesi enerjili kal›r. H›z
referans› ve çal›ﬂma yönü korunmal›d›r.
Bu fonksiyona 2 telli kontrol (tCC = 2C) ve tCt = LEL veya PFO iken
eriﬂilebilir.
Kazaen yolvermenin, ne ekipman üzerinde ne de personel
üzerinde bir tehlike yaratmayaca¤›ndan emin olun.

bFr

Motor frekans›
50 (E serisi)
(bFr 1. seviye ayar parametresi ile ayn›d›r)
veya
50 hz veya 60 Hz olarak ayarlanm›ﬂt›r, motor güç plakas›ndan al›nm›ﬂt›r. 60 (U serisi)

IPL

Güç kayna¤› faz kayb› hata konfigürasyonu
Bu parametreye sadece 3-fazl› h›z kontrol cihazlar›nda eriﬂilebilir.
- nO: ﬂebeke faz kayb› hatas›n›n önlenmesi
- YES: ﬂebeke faz kayb› hatas›n›n izlenmesi
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YES

Fonksiyon
kodu

Aç›klama

Fabrika ayar›

SCS

nO
Konfigürasyon yedeklemesi
- nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
- YES: geçerli konfigürasyonu EEPROM belle¤ine kaydeder. Kay›t iﬂlemi
gerçekleﬂtikten sonra SCS otomatik olarak nO’ya geçer. Bu fonksiyon,
geçerli konfigürasyona ek olarak bir baﬂka konfigürasyonu yedekte tutmak
için kullan›l›r. H›z kontrol cihazlar›n›n geçerli konfigürasyonlar› ve yedek
konfigürasyonlar›, fabrika ç›k›ﬂ› olarak fabrika konfigürasyonunda
baﬂlat›l›r.

FCS

Konfigürasyon hat›rlat›c›
nO
- nO: fonksiyon devre d›ﬂ›
- rEC: geçerli konfigürasyon, SCS taraf›ndan önceden kaydedilen yedek
konfigürasyonla ayn› olur. rEC sadece yedekleme yap›lm›ﬂsa görünür.
- InI : geçerli konfigürasyon, fabrika konfigürasyonuyla ayn› olur. Bu
iﬂlem gerçekleﬂtirildikten sora, FCS otomatik olarak nO’ya geçer.
rEC ve InI parametrelerinin geçerli olmas› için 2 s süreyle ENT
tuﬂuna bas›n.

SUP izleme menüsü
ENT

SUP

ESC

FrH

De¤er

Frekans referans›

De¤er

H›z kontrol cihaz› termik durumu

ENT

ESC

ESC

ESC

tHd
ENT

H›z kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken, izleme parametrelerinden birine ait bir de¤er gösterilir. Gösterilen varsay›lan de¤er
motor referans›d›r (FrH parametresi).
‹stenen yeni izleme parametresinin de¤eri gösterilirken, izleme parametresi de¤iﬂikli¤ini do¤rulamak ve
kaydetmek için (ENT) butonuna ikinci kez bas›n. Bu andan itibaren, h›z kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken (daha sonra
ba¤lant›s› kesilse dahi) bu parametreye ait de¤er gösterilecektir.
(ENT) butonuna ikinci kez basarak yeni seçimin onaylanmamas› durumunda, h›z kontrol cihaz› ba¤lant›s›
kesildikten sonr önceki parametreye geri döner.
Aﬂa¤›daki parametrelere, h›z kontrol cihaz› durdu¤unda veya çal›ﬂ›rken eriﬂilebilir.
Kod

Parametre

FrH

Frekans referans göstergesi (fabrika konfigürasyonu)

Birim
Hz

rFr

Motora uygulanan ç›k›ﬂ frekans› göstergesi

Hz

LCr

Motor ak›m› göstergesi

A

ULn

Hat gerilimi göstergesi

V

tHr

Motor termik durumunun göstergesi: %100, motorun anma termik durumuna karﬂ›l›k gelir. %
%118’in üzerinde, h›z kontrol cihaz› bir OLF hatas› gösterir (motor aﬂ›r› yükte)
%100’ün alt›nda resetlenebilir.

tHd

H›z kontrol cihaz› termik durumu: %100, h›z kontrol cihaz›n›n anma termik durumuna
%
karﬂ›l›k gelir.
%118’in üzerinde, h›z kontrol cihaz› bir OHF hatas› gösterir (h›z kontrol cihaz› aﬂ›r› ›s›n›r).
%80’in alt›nda resetlenebilir.
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Hatalar - Olas› sebepleri - Düzeltme yöntemleri
Yolverici yolvermiyor, hata gösterilmiyor
• Run (çal›ﬂ) komutu giriﬂlerinin, seçilen kontrol moduna göre aktifleﬂtirildi¤ini kontrol edin.
• H›z kontrol cihaz› enerjilendirildi¤inde veya manuel hata resetlemesi s›ras›nda veya bir stop komutundan
sonra motor, ancak "ileri" ve "geri" komutlar› resetlendikten sonra güç ile beslenebilir. Resetlenmemeleri
durumunda, h›z kontrol cihaz göstergesinde "rdY" veya "nSt" gösterilir ancak yolverilmez.

Gösterilen hatalar
Resetlemeden önce hata nedeni ortadan kald›r›lmal›d›r.
SOF, OHF, OLF, OSF, ObF, ve PHF hatalar›, bu fonksiyonun konfigüre edilmiﬂ olmas› durumunda, bir lojik giriﬂ
üzerinden resetlenebilir. OHF, OLF, OSF, ObF ve PHF hatalar›, bu fonksiyonun konfigüre edilmiﬂ olmas›
durumunda, otomatik tekrar yolverme fonksiyonu ile resetlenebilir. H›z kontrol cihaz› enerjisini kesip, tekrar
enerjilendirerek bütün hatalar› resetlemek mümkündür.
Hata

Düzeltme yöntemleri

OCF
aﬂ›r› ak›m

• Rampa çok k›sa, ayarlar› kontrol edin.
• Atalet veya yük çok yüksek, motor / h›z kontrol cihaz› / yük boyutlar›n› kontrol edin.
• Mekanik kilitleme, mekanizman›n durumunu kontrol edin.

SCF
motor k›sa devre

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

InF
dahili hata

• Ortam koﬂullar›n› (elektromanyetik uyumluluk) kontrol edin.
• H›z kontrol cihaz›n› de¤iﬂtirin.

CFF
konfigürasyon
hatas›

• Fabrika ayarlar›na geri dönün veya geçerli ise yedek konfigürasyonu ça¤›r›n. FUn
menüsünde FCS parametresini kontrol edin.

SOF
aﬂ›r› h›z

• Dengesizlik, motor, kazan›m ve denge parametrelerini kontrol edin.
• H›z kontrol cihaz› yükü çok yüksek, bir fren direnci ve modülü ekleyin ve motor/h›z
kotrol cihaz› / yük boyutlar›n› kontrol edin.

OHF
h›z kontrol cihaz›
aﬂ›r› yük

• Motor yükünü, h›z kontrol cihaz› havaland›rmas›n› ve ortam koﬂullar›n› kontrol edin.
Tekrar yolvermeden önce h›z kontrol cihaz›n›n so¤umas›n› bekleyin.

OLF
motor aﬂ›r› yük

• Motor termik koruma ayarlar›n› ve motor yükünü kontrol edin. Tekrar yolvermeden
önce h›z kontrol cihaz›n›n so¤umas›n› bekleyin.

OSF
aﬂ›r› gerilim

• Hat gerilimini kontrol edin.

ObF
yavaﬂlama
s›ras›nda aﬂ›r›
gerilim

• Çok sert frenleme veya yük tahriki. Yavaﬂlama süresini art›r›n. Gerekirse bir frenleme
modülü ve bir frenleme direnci monte edin. Uygulamayla uyumlu ise brA fonksiyonunu
etkinleﬂtirin.

PHF
güç kayna¤› faz
hatas›

Bu koruma sadece yüklü h›z kontrol cihazlar› için geçerlidir.
• Güç kayna¤› ba¤lant›s›n› ve sigortalar› kontrol edin.
• Resetleyin.
• Güç kayna¤› / h›z kontrol cihaz› uyumlulu¤unu kontrol edin.
• Dengesiz yük durumu varsa, IPL=nO (FUn menüsü) olarak ayarlayarak, hatay› devre
d›ﬂ› b›rak›n.

USF
düﬂük gerilim

• Check the voltage and the voltage parameter.

CrF
ﬂarj devresi

• H›z kontrol cihaz›n› de¤iﬂtirin.
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Zaman içerisinde standartlar, flartnameler ve tasar›mlar de¤iflikli¤e u¤rad›¤›ndan lütfen bu yay›nda
verilen bigilerin teyidini isteyiniz.
De¤ifliklik yapma hakk›m›z sakl›d›r.
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