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H›z kontrol cihaz› enerjiliyken varken yolverme komutlar›n› veya h›z referanslar›n› engelleyerek çal›ﬂma
s›ras›nda motoru durdurmak mümkündür. Personel güvenli¤i nedeniyle ani yeniden yolverme iﬂlemlerinin
önlenmesi gerekirse, bu elektronik kilitleme sistemi yeterli olmayacakt›r: güç devresine bir kesici monte
edin.
H›z kontrol cihaz›, bir hata an›nda h›z kontrol cihaz›n› ve bunun sonucunda motoru kapatabilen güvenlik
cihazlar›yla donat›lm›ﬂt›r. Motor bir mekanik blokajla durdurulabilir. Son olarak, baﬂta güç kayna¤› ar›zalar›
olmak üzere dalgalanmalar› da kapanmaya yol açabilir. Kapanma nedeni ortadan kalkarsa, baﬂta güvenlik
mevzuat›na uymas› gerekenler olmak üzere, baz› makina veya tesisatlar için tehlikeli olabilecek yeniden
yolverme riski vard›r.

Bu durumda kullan›c›, motorun program d›ﬂ› kapanmas› durumunda h›z kontrol cihaz›na giden gücü
kesmek için bir düﬂük h›z sensörü kullan›lmas› gibi, yeniden yolverme olas›l›¤›na karﬂ› önlemler almal›d›r.
H›z kontrol cihaz› gerek uluslararas› ve gerekse ulusal standartlara uygun olarak monte edilmeli ve
ayarlanmal›d›r. Cihaz›n standartlara uyumlu hale getirilmesi, Avrupa Birli¤inde yürürlükte olan di¤er
direktiflerin yan›s›ra, EMC direktifine de uygun hareket etmesi gereken sistem entegratörünün
sorumlulu¤undad›r.
Altivar 31 bir komponent olarak düﬂünülmelidir: Avrupa direktiflerine (makina direktifi ve elektromanyetik
uyumluluk direktifi) uygun olarak kullan›ma haz›r bir makina veya cihaz de¤ildir. Makinan›n sözkonusu
standartlara uygun olmas›, son kullan›c›n›n sorumlulu¤undad›r.
H›z kontrol cihaz›, maddi hasar veya kiﬂisel yaralanma riski taﬂ›yan makinalar (örne¤in kald›rma
ekipmanlar›) için bir güvenlik cihaz› olarak kullan›lmamal›d›r. Bu tür uygulamalarda, aﬂ›r› h›z kontrolleri ve
güzergah›n sabit kontrol alt›nda tutulmas›n› sa¤lamaya yönelik kontroller, h›z kontrol cihaz›ndan ba¤›ms›z
olarak çal›ﬂan, ayr› cihazlarla yayp›lmal›d›r.
Bu belgede yer alan ürün ve ekipmanlar, teknik aç›dan veya kullan›l›ﬂ biçimleri aç›s›ndan çeﬂitli
zamanlarda de¤iﬂtirilebilir. Aç›klamalar› hiçbir ﬂekilde ba¤lay›c› olarak kabul edilemez.
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Öneriler
Bu k›lavuzda, h›z kontrol cihaz›n›n fabrika ayarlar› için minimum ayar prosedürleri aç›klanm›ﬂt›r.
Bu belgede aç›klanan tüm iﬂlemler, parametreler ve hatalar, fabrika ayarlar› için verilmiﬂtir CtL-, FUn- veya FLtmenüleri kullan›larak ayarlarda de¤iﬂiklik yap›lmas› durumunda farkl›l›klar meydana gelebilir.
H›z kontrol cihaz› ile birlikte verilen CD-ROM’da, tüm ayar menülerinin yan›s›ra komple aç›klamalar yer
almaktad›r.

H›z kontrol cihaz›n› enerjilendirmeden ve parametreleri ayarlamadan önce
yap›lmas› gerekenler
- Besleme geriliminin, h›z kontrol cihaz› gerilim aral›¤›yla uyumlu oldu¤unu kontrol edin. Besleme
gerilimi uyumlu de¤ilse h›z kontrol cihaz› hasar görebilir.
- ‹stenmeyen yolvermeyi önlemek için lojik giriﬂlerin kapal› (durum 0) oldu¤undan emin olun. Aksi
takdirde, run (çal›ﬂt›r) komutuna atanm›ﬂ olan bir giriﬂ, ayar menülerinden ç›kar ç›kmaz motora
yolverilmesine neden olabilir.

Kullan›c› ayarlar› ve fonksiyonlar›n›n art›r›lmas›
Gerekti¤inde, gösterge ve butonlar› kullanarak ayarlar de¤iﬂtirilebilir ve fonksiyonlar art›r›labilir. drCmenüsündeki, FCS parametresini kullanarak fabrika ayarlar›na gerekti¤inde kolayca geri dönülür.
Üç tip parametre bulunmaktad›r:
- Gösterge: H›z kontrol cihaz›n›n gösterdi¤i de¤erler.
- Ayar: Çal›ﬂma s›ras›nda veya cihaz durdu¤unda de¤iﬂtirilebilir.
- Konfigürasyon: Sadece cihaz durdu¤unda ve frenleme yap›lmad›¤›nda de¤iﬂtirilebilir. Çal›ﬂma s›ras›nda
görüntülenebilir.
- Mevcut çal›ﬂma ayarlar›nda yap›lan de¤iﬂikliklerin herhangi bir tehlikeye neden olmad›¤›n›
kontrol edin. De¤iﬂiklikler tercihen h›z kontrol cihaz› durdu¤unda yap›lmal›d›r.

Baﬂlatma
Önemli not: Fabrika ayarlar› modunda, h›z kontrol cihaz› enerjilendirildi¤inde veya bir manuel hata resetleme
iﬂleminde veya bir stop (durdur) komutu verildikten sonra, motora sadece "forward" (ileri) ve "reverse" (geri)
komutlar› resetlendikten sonra enerji verilebilir. Bu komutlar›n resetlenmemesi durumunda, h›z kontrol cihaz›
"nst" mesaj›n› gösterir ancak baﬂlat›lamaz.

Düﬂük güçlü bir motor üzerinde veya motorsuz gerçekleﬂtirilen test
Fabrika ayarlar› modunda, motor faz kayb› alg›lama aktiftir. H›z kontrol cihaz›n› bir test veya bak›m ortam›nda,
h›z kontrol cihaz› ile ayn› güç de¤erine sahip bir motora ba¤lamadan, düﬂük güçlü bir motora ba¤layarak
(özellikle yüksek güçlü h›z kontrol cihazlar› için kullan›ﬂl›d›r) kontrol etmek için, motor faz kayb› alg›lama
fonksiyonunu devre d›ﬂ› b›rak›n ve gerilim/frekans oran›n› Uft=L olarak konfigüre edin (bkz. CD-ROM).

Bir IT sisteminde kullan›lmas›
IT sistemi: Yal›t›ml› veya empedans toprakl› nötr.
Do¤rusal olmayan yüklere uyumlu bir kal›c› yal›t›m izleme cihaz› kullan›n: (örne¤in, Merlin Gerin XM200 tipi).
ATV 31pppM2 ve N4 h›z kontrol cihazlar›nda dahili RFI filtreler bulunur. Bu filtrelerin, bir IT sisteminde çal›ﬂmak
istendi¤inde toprakla ba¤lant›s› kesilebilir:
Lütfen, h›z kontrol cihaz› ile birlikte verilen CD-ROM’a baﬂvurunuz.
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H›z kontrol cihaz› ayar prosedürü
1 - H›z kontrol cihaz›n›n teslimat›
• Etikette bas›l› olan h›z kontrol cihaz› referans›n›n, irsaliyede belirtilen ile ayn› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
• Altivar 31’i ambalaj›ndan ç›kar›n ve nakliye s›ras›nda hasar görüp görmedi¤ini kontrol edin.

2 - Besleme geriliminin, h›z kontrol cihaz› gerilim aral›¤›yla uyumlu oldu¤unu
kontrol edin (h›z kontrol cihaz›n›n güç plakas›na bak›n).
- Besleme gerilimi uyumlu de¤ilse h›z kontrol cihaz› hasar görebilir.

3 - H›z kontrol cihaz›n› monte edin
4 - Aﬂa¤›daki parçalar› h›z kontrol cihaz›na ba¤lay›n:
• Besleme kayna¤›, aﬂa¤›dakileri kontrol edin:
- h›z kontrol cihaz›n›n gerilim aral›¤› ile uyumludur
- enerji kapal›d›r
• Motor, ba¤lant›s›n›n besleme gerilimine karﬂ›l›k geldi¤inden emin olun
• Lojik giriﬂler üzerinden kontrol
• Lojik veya analog giriﬂler üzerinden h›z referans›

5 - H›z kontrol cihaz›n› enerjilendirin ancak run (çal›ﬂt›r) komutu vermeyin
6 - Motor frekans› 50 Hz’den farkl›ysa motorun nominal frekans›n› (bFr)
ayarlay›n:
7 - drC- menüsünde aﬂa¤›dakileri ayarlay›n:
H›z kontrol cihaz›n›n fabrika ayar›n›n uygun olmamas› durumunda, motor parametreleri.

8 - I-O- menüsünde aﬂa¤›dakileri konfigüre edin:
Kontrol modu (sadece, fabrika ayar›n›n uygun olmamas› durumunda): 3 telli veya 4 telli geçiﬂ alg›lama veya 2
telli seviye alg›lama veya ileri yön öncelikli olmak üzere 2 telli seviye alg›lama veya ATV31pppA için lokal
kontrol.
Kullan›c›, programlanan fonksiyonlar›n kullan›lan kablo ba¤lant› ﬂemas›yla uyumlu oldu¤undan emin
olmal›d›r.

9 - SEt- menüsünde aﬂa¤›dakileri ayarlay›n:
- ACC (H›zlanma) ve dEC (Yavaﬂlama) parametreleri
- LSP (referans s›f›rken düﬂük h›z) ve HSP (referans maksimumken yüksek h›z) parametreleri
- ItH parametresi (motor termik korumas›)

10 - H›z kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›n
Pratik öneriler
¥ drC- (sayfa 12) veya I-O- (sayfa 13) menülerinde FCS parametresini (FCS= Inll olarak ayarlay›n) kullanarak
fabrika ayarlar›na geri dönmek her zaman mümkündür.
¥ drC- menüsünde (sayfa 11) tUn parametresini kullanarak gerçekleﬂtirilen otomatik ince ayarlama, do¤ruluk
ve tepki süresi bak›m›ndan performans› optimum hale getirmek için kullan›labilir.
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Fabrika ayarlar›
Altivar 31, en yayg›n çal›ﬂma koﬂullar›na göre fabrikada ayarlanm›ﬂt›r:
• Gösterge: Motor dururken h›z kontrol cihaz› haz›r (rdY) ve motor çal›ﬂ›rken motor frekans›.
• Motor frekans› (bFr): 50 Hz
• Sabit moment uygulamas›, sensörsüz ak› vektör kontrolü ile (UFt = n)
• Yavaﬂlama rampas›nda normal durma modu
• Hata durumunda durma modu: Serbest duruﬂ
• Do¤rusal rampalar (ACC, dEC): 3 saniye
• Düﬂük h›z (LSP): 0 Hz
• Yüksek h›z (HSP): 50 Hz
• Motor termik ak›m› (ItH)= nominal motor ak›m› (h›z kontrol cihaz› güç de¤erine göre de¤eri de¤iﬂir)
• Duruﬂ s›ras›nda enjeksiyonlu frenleme ak›m› (SdC1)= 0.7 X h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›, 0.5 saniye için
• Frenleme s›ras›nda aﬂ›r› gerilim olmas› durumunda yavaﬂlama rampas›n›n otomatik adaptasyonu
• Bir hata sonras› otomatik yeniden yolverme olmaz
• Anahtarlama frekans›; 4 kHz
• Lojik giriﬂler:
- LI1, LI2 (2 çal›ﬂma yönü): 2 telli geçiﬂ alg›lama kontrolü
LI1 = ileri, LI2 = geri, ATV 31ppppppA h›z kontrol cihazlar›nda aktif de¤ildir (atanmam›ﬂt›r)
- LI3, LI4: 4 önceden ayarl› 16 h›z
(h›z 1 = h›z referans› veya LSP, h›z 2 = 10 Hz, h›z 3 = 15 Hz, h›z 4 = 20 Hz)
- LI5 - LI6: Aktif de¤il (atanmam›ﬂt›r)
• Analog giriﬂler:
- AI1: H›z referans› 0-10 V, ATV 31ppppppA (atanmam›ﬂt›r)
- AI2: H›z referans› toplam› 0±10 V
- AI3: 4-20 mA aktif de¤il (atanmam›ﬂt›r)
• Röle R1: Bir hata (veya h›z kontrol cihaz›n›n kapanmas›) durumunda kontak aç›l›r
• Röle R2: Aktif de¤il (atanmam›ﬂt›r)
• Analog ç›k›ﬂ AOC: 0-20 mA aktif de¤il (atanmam›ﬂt›r)

ATV 31ppppppA
A serisi
ATV 31ppppppA h›z kontrol cihazlar› fabrikadan, lokal kontrol etkinleﬂtirilmiﬂ olarak ç›karlar: RUN, STOP butonlar› ve
h›z kontrol cihaz› potansiyometresi aktiftir. LI1 ve LI2 lojik giriﬂleri ve AI1 analog giriﬂi aktif de¤ildir (atanmam›ﬂt›r).

Yukar›daki de¤erler uygulama ile uyumluysa, h›z kontrol cihaz› ayarlarda de¤iﬂiklik yap›lmadan kullan›labilir.

ATV28’in ATV 31 ile de¤iﬂtirilmesi
Aﬂa¤›daki tabloda, her iki h›z kontrol cihaz›n›n kontrol terminallerindeki benzerlikler ve farkl›l›klar gösterilmiﬂtir.
ATV 28 kontrol terminalleri

Fabrika ayarlar› modundaki
fonksiyon

ATV 31 kontrol terminalleri

Fabrika ayarlar› modundaki
fonksiyon

R1A - R1B - R1C

Hata rölesi

R1A - R1B - R1C

Hata rölesi

R2A - R2C

H›z referans›na ulaﬂ›ld›

R2A - R2C

Atanmam›ﬂt›r

COM

0V

COM

0V

AI1 (0 - 10 V)

H›z referans›

AI1 (0 - 10 V)

H›z referans›

+10 V

+10 V

10 V

+10 V

AI2 (0 - ± 10 V)

H›z referans› toplam›

AI2 (0 - ± 10 V)

H›z referans› toplam›

AIC (X - Y mA)

Atanmam›ﬂt›r

AI3 (X - Y mA)

Atanmam›ﬂt›r

AO

Motor frekans›

AOC/AOV

Atanmam›ﬂt›r

LI1 - LI2

‹leri / geri

LI1 - LI2

‹leri / geri

LI3 - LI4

Önceden ayarl› h›zlar

LI3 - LI4

Önceden ayarl› h›zlar

+24 V

+24 V

24 V

+24 V

Elektromanyetik uyumluluk
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Genel kurallar
• H›z kontrol cihaz›, motor ve kablo ekran›n›n topraklar›, "yüksek frekans" eﬂ potansiyeline sahip olmal›d›r.
7) her iki ucunda,
• Motor kablolar›nda 6, (varsa) fren direnci kablosunun 8, ve kumanda/sinyal kablolar›n›n (7
ekran› 360°C’de topraklanm›ﬂ ekranl› kablo kullan›n›z.
¥ Hiçbir ﬂekilde kesinti gerçekleﬂmemesi koﬂuluyla, ekran uzunlu¤unun bir k›sm›nda metal kanallar
kullan›labilir. Ara terminaller kullan›l›rsa, EMC ekranl› metal kutulara yerleﬂtirilmelidirler.
• Güç besleme (ﬂebeke beslemesi) kablolar›yla motor kablosu aras›nda maksimum bir mesafe olmas›n›
sa¤lay›n.

Montaj ﬂemalar› (örnek)

2

1

5

3
4
8
6

7

1 H›z kontrol cihaz› ile birlikte verilen çelik toprakl› plaka, çizimde
gösterilen ﬂekilde monte edilecektir
2 Altivar 31
3 Ekrans›z besleme kayna¤› kablolar›
4 Röle kontaklar› için ekrans›z kablolar
5 6, 7 ve 8 numaral› kablolar›n ekran›n›n topraklama ve
sabitlemesini mümkün oldu¤unca h›z kontrol cihaz›na yak›n
yap›n:
- kablo ekran›n› soyun.
- Ekran›n soyulmuﬂ k›s›mlar›n› metal plaka 1’e sabitlemek için
uygun boyutlardaki paslanmaz çelik kablo k›skaçlar›n› kullan›n.
‹yi bir temas sa¤lamak için ekran, metal plakaya s›k› bir ﬂekilde
sabitlenmelidir.
6 Motor ba¤lant›s› için ekranl› kablo. 0.18 - 1.5 kW h›z kontrol
cihazlar› için, anahtarlama frekans› 12 kHz’den yüksekse,
düﬂük do¤rusal kapasitansa sahip kablolar kullan›n: maks. 130
pF (pikoFarad)/metre
7 Kontrol/sinyalleme sistemin ba¤lant›s› için ekranl› kablo
(0.5 mm2).
8 Fren direnci (monte edilmiﬂse) ba¤lant›s› için ekranl› kablo.

Not:
• ‹lave bir giriﬂ filtresi kullan›l›rsa, filtre h›z kontrol cihaz›n›n alt›na monte edilir ve ekrans›z bir kablo arac›l›¤›yla
do¤rudan ﬂebekeye ba¤lan›r. H›z kontrol cihaz› üzerindeki 3 numaral› ba¤lant›, filtre ç›k›ﬂ kablosu arac›l›¤›yla
yap›l›r.
• H›z kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar› aras›nda HF eﬂ potansiyelli topraklaman›n yap›lmas›, her bir
cihaz›n ilgili klemenslerindeki PE (yeﬂil-sar›) iletken koruma ba¤lant›s›n›n yap›lmas› ihtiyac›n› ortadan
kald›rmaz.
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Ekran ve tuﬂlar›n fonksiyonlar›
• Dört adet 7 bölümlü gösterge
• 2 CANopen durum LED’i

• K›rm›z› LED
"DC baras› AÇIK"

Altivar 31
RUN

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

CAN
ERR

• Bir menü veya parametreden
ç›kmak veya en son
kaydedilen de¤ere geri
dönmek amac›yla gösterilen
de¤eri silmek için kullan›l›r

ESC

• Sonraki menü veya
parametreye gitmek veya
gösterilen de¤eri azaltmak için
kullan›l›r.

ENT

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

Sadece ATV 31ppppppA için
• Referans potansiyometresi, CtLmenüsündeki Fr1 parametresi AIP
olarak konfigüre edilmiﬂse aktiftir.

• RUN (ÇALIﬁTIR) butonu: I-O
menüsündeki tCC parametresi LOC
olarak konfigüre edilmiﬂse, motorun
ileri modda aç›lmas›n› kontrol eder

•

veya

RUN

STOP

RESET

STOP/RESET butonu
• Hatalar› s›f›rlamak için kullan›l›r
• Motorun durdurlmas›n› kontrol etmek için kullan›labilir
- tCC (I-O- menüsü) LOC olarak konfigüre edilmemiﬂse,
rampa üzerinde duruﬂ gerçekleﬂir ancak enjeksiyonlu
frenleme kullan›l›yorsa, serbest duruﬂ gerçekleﬂir.
- tCC (I-O- menüsü) LOC olarak konfigüre edilmemiﬂse,
rampa üzerinde duruﬂ gerçekleﬂir ancak enjeksiyonlu
frenleme kullan›l›yorsa, serbest duruﬂ gerçekleﬂir.

tuﬂlar›na bas›ld›¤›nda seçim kaydedilmez.

• Verilen aras›nda h›zla gezinmek için (>2 s)
süreyle bas›l› tutun.
Seçimin kaydedilmesi ve saklanmas›: ENT

veya

tuﬂlar›na bas›n ve 2 saniyeden uzun

Bir de¤er kaydedildi¤inde gösterge yan›p söner.
Normal gösterge, hata ve yolverme yok:
- 43.0: SUP- menüsünde seçilen parametre gösterilir (varsay›lan seçim: motor frekans›).
Ak›m s›n›rlama modunda, gösterge yan›p söner.
- init: Baﬂlatma s›ras›
- rdY: H›z kontrol cihaz› haz›r
- dcb: DC enjeksiyonlu frenleme yap›l›yor
- nSt: Serbest duruﬂ
- FSt: H›zl› duruﬂ
- tUn: Otomatik ince ayar yap›l›yor
Bir hata meydana geldi¤inde gösterge yan›p söner.
Uzak terminal opsiyonu
Lütfen CD-ROM’a bak›n›z.
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Menülere eriﬂim
Enerjilendirme
H›z kontrol cihaz›n›n durumunu gösterir
Motor frekans› (fabrika ayar› sadece h›z kontrol cihaz› ilk
enerjilendirildi¤inde görüntülenebilir)

Ayarlar

Motor kontrol

I/O

Kontrol
Menüler
Fonksiyonlar

Hatalar

Lütfen
CD-ROM a
bak›n›z

Haberleﬂme

‹zleme
Menü kodlar›n› parametre kodlar›ndan ay›rmak için, menü kodlar›n›n sonunda bir çizgi görüntülenir. Örnek: SEtmenüsü, ACC parametresi.
Seçimin kaydedilmesi ve saklanmas›:
Example:
Menü

SEt-

De¤er veya atama

Parametre
ENT

ESC

ACC
dEC

ENT

ENT

ESC

(Sonraki parametre)

15.0
26.0

ESC

ENT

1 kez yan›p sönme
(kaydetme)

Bir de¤er
kaydedildi¤inde
gösterge yan›p söner

26.0
7

bFr parametresinin ayar›
Bu parametre sadece stop modunda ve h›z kontrol cihaz› kilitli iken de¤iﬂtirilebilir.
Kodu
bFr

Aç›klama

Ayar aral›¤›

Standart motor frekans›

Fabrika
ayarlar›
50

Bu parametre sadece h›z kontrol cihaz› ilk kez aç›ld›¤›nda görüntülenebilir.
Her zaman drC- menüsünde de¤iﬂtirilebilir.
50 Hz: IEC
60 Hz: NEMA
Bu parametre, aﬂa¤›daki parametrelerin ön ayarlar›n› resetler: HSP sayfa 8, Ftd sayfa 10, FrS sayfa
10 ve tFr sayfa 11.

SEt- Ayarlar menüsü
Ayar parametreleri, h›z kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken veya durdu¤unda de¤iﬂtirilebilir.
Çal›ﬂma s›ras›nda de¤iﬂiklik yapman›n güvenli olup olmad›¤›n› kontrol edin.
De¤iﬂiklikler tercihen h›z kontrol cihaz› durdu¤unda yap›lmal›d›r.

Kodu

Aç›klama

Ayar aral›¤›

Fabrika
ayarlar›

ACC
dEC

H›zlanma ve yavaﬂlama rampa süreleri

0.1 - 999.9 s
0.1 - 999.9 s

3s
3s

0 ve nominal frekans FrS aras›nda h›zlanma ve yavaﬂlama için tan›mlanm›ﬂt›r (parametre, drC- menüsündedir).
dEC de¤erinin, durdurulmas› gereken yüke göre çok düﬂük olmad›¤›ndan emin olun.

LSP

Düﬂük h›z

0 - HSP

0 Hz

(motor frekans›- maksimum referans) Bu ayar›n motor ve uygulama için uygun olup olmad›¤›n›
kontrol edin
HSP

Yüksek h›z

LSP - tFr

bFr

(motor frekans›-maksimumfrekans) Bu ayar›n motor ve uygulama için uygun olup olmad›¤›n›
kontrol edin.
ItH

Motor termik korumas› - maks. termik ak›m

0 - 1.5 In (1)

H›z kontrol
cihaz› güç
de¤erlerine
göre

ItH parametresini, motor güç plakas›nda belirtilen nominal ak›ma ayarlay›n.
Termik koruman›n bast›r›lmas› hakk›nda bilgi için lütfen CD-ROM’a baﬂvurunuz.
UFr

IR kompanzasyon / Gerilim art›ﬂ›

0 - %100

%20

Çok düﬂük h›zda momenti optimum hale getirmek için kullan›l›r (moment yetersizse UFr de¤erini
art›r›n).
Motor ›s›nd›¤›nda UFr de¤erinin çok yüksek olmad›¤›ndan emin olun (dengesizlik riski).
UFt de¤erinin de¤iﬂtirilmesi (sayfa 11) sonucunda UFr, fabrika ayar›n› (%20) geri döner.
(1) In, h›z kontrol cihaz›n›n katalogda ve güç plakas›nda gösterilen nominal ak›m›d›r...
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Kodu

Aç›klama

Ayar aral›¤›

Fabrika
ayarlar›

FLG

Frekans çevrim kazanc›

1 - %100

20

Parametreye sadece UFt (sayfa 11) = n veya nLd ise eriﬂilebilir
FLG parametresi, h›z rampas›n›n aﬂa¤›daki ayarlar›n›, h›z kontrolü yap›lacak makinan›n ataletine
göre yapar:
De¤er çok düﬂük: Daha uzun tepki süresi
De¤er çok yüksek: Aﬂ›r› h›z, dengesizlik
StA

Frekans çevrim dengesi

1 - %100

20

1 - %150

100

Parametreye sadece UFt (sayfa 11) = n veya nLd ise eriﬂilebilir
De¤er çok düﬂük: Aﬂ›r› h›z, dengesizlik
De¤ere çok yüksek: Daha uzun tepki süresi
SLP

Kayma kompanzasyonu

Parametreye sadece UFt (sayfa 11) = n veya nLd ise eriﬂilebilir.
Motor nominal h›z›nda sabitlenen kayma kompanzasyon de¤erini ayarlamak için kullan›l›r.
Motor güç plakas›nda verilen h›zlar›n do¤ru olmas› gerekmez.
• Kayma ayar› < gerçek kayma ise: Motor, sabit halde do¤ru h›zda çal›ﬂm›yordur.
• Kayma ayar› > gerçek kayma ise: Motora aﬂ›r› kompanzasyon uygulanm›ﬂt›r ve h›z tutars›zd›r.
tdC1

Durma an›nda otomatik DC enjeksiyon süresi

0.1 - 30 s

0.5 s

SdC1

Durma an›nda otomatik DC enjeksiyon ak›m›n›n seviyesi

0 - 1.2 In (1)

0.7 In (1)

tdC2

Durma an›nda ikinci otomatik DC enjeksiyon süresi
Lütfen CD-ROM’a bak›n›z.

0 - 30 s

0s

SdC2

Durma an›nda ikinci otomatik DC enjeksiyon ak›m›n›n seviyesi
Lütfen CD-ROM’a bak›n›z.

0 - 1.2 In (1)

0.5 In (1)

Atlama frekans›

0 - 500

0 Hz

Motorun bu ak›ma aﬂ›r› ›s›nma yapmadan dayanaca¤›ndan emin olun.

JPF

JPF civar›nda ± Hz frekans aral›¤›nda uzun süreli çal›ﬂmay› engeller. Bu fonksion, rezonansa
neden olan kritik h›z› engeller. Fonksiyon 0 olarak ayarland›¤›nda devre d›ﬂ› kal›r.
JF2

‹kinci atlama frekans›

0 - 500

0 Hz

JF2 civar›nda ± 1 Hz frekans aral›¤›nda uzun süreli çal›ﬂmay› engeller. Bu fonksiyon, rezonansa
neden olan kritik h›z› engeller. Fonksiyon 0 olarak ayarland›¤›nda devre d›ﬂ› kal›r.
SP2

Önceden ayarl› ikinci h›z

0.0 - 500.0 Hz

10 Hz

SP3

Önceden ayarl› üçüncü h›z

0.0 - 500.0 Hz

15 Hz

SP4

Önceden ayarl› dördüncü h›z

0.0 - 500.0 Hz

20 Hz

CLI

Ak›m s›n›rlama

0.25 - 1.5 In (1) 1.5 In (1)

Motorun momentini ve s›cakl›k art›ﬂ›n› s›n›rlamak için kullan›l›r
(1) In, h›z kontrol cihaz›n›n katalogda ve güç plakas›nda gösterilen nominal ak›m›d›r.
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Kodu
tLS

Aç›klama

Ayar aral›¤›

Fabrika
ayarlar›

Düﬂük h›zda çal›ﬂma süresi

0 - 999.9 s

0 (zaman
s›n›rlamas›
yoktur)

Tan›mlanan bir süre boyunca LSP’de (düﬂük h›z) çal›ﬂman›n ard›ndan otomatik olarak motor
durdurma komutu verilir. Frekans referans›n›n LSP’den yüksek olmas› ve bir run (çal›ﬂt›r)
komutunun verilmiﬂ olmas› durumunda motora yeniden yolverilir.
Dikkat: 0 de¤eri s›n›rs›z bir süreye karﬂ›l›k gelir.
Ftd

Kullan›lmamaktad›r (lütfen CD-ROM’a baﬂvurun)

ttd

Kullan›lmamaktad›r (lütfen CD-ROM’a baﬂvurun)

Ctd

Kullan›lmamaktad›r (lütfen CD-ROM’a baﬂvurun)

SdS

Kullan›lmamaktad›r (lütfen CD-ROM’a baﬂvurun)

SFr

Anahtarlama frekans›

2.0 - 16 kHz

4 kHz

Bu parametreye, drC- menüsünden de eriﬂilebilir.

drC- Motor kontrol menüsü
Motoru enerjilendiren tUn d›ﬂ›nda, parametreler sadece h›z kontrol cihaz› durdu¤unda ve hiçbir run (çal›ﬂt›r)
komutu verilmemiﬂse de¤iﬂtirilebilir.
H›z kontrol cihaz› performans› aﬂa¤›daki ﬂekilde optimum hale getirilebilir:
- Motor güç plakas›nda verilen de¤erlerin h›z kontrol cihaz› menüsüne girilmesi
- Otomatik ince ayar yap›lmas› (standart asenkron motorda)
Kodu
bFr

Aç›klama

Ayar aral›¤›

Standart motor frekans›

Fabrika ayar›
50

50 Hz: IEC
60 Hz: NEMA
Bu parametre, aﬂa¤›daki parametrelerin ön ayarlar›n› resetler: HSP sayfa 8, Ftd sayfa 10, FrS
sayfa 10 ve tFr sayfa 11.
UnS

Güç plakas›nda verilen nominal motor frekans›

H›z kontrol cihaz› güç
de¤erlerine göre

H›z kontrol cihaz›
güç de¤erlerine
göre

FrS

Güç plakas›nda verilen nominal motor gerilimi

10 to 500 Hz

50 Hz

Fabrika ayar› 50 Hz veya bFr 60 Hz olarak ayarlanm›ﬂsa 60 Hz’dir.
nCr

Güç plakas›nda verilen nominal motor ak›m›

0.25 - 1.5 In (1)

H›z kontrol cihaz›
güç de¤erlerine
göre

nSP

Güç plakas›nda verilen nominal motor h›z›

0 - 32760 RPM

H›z kontrol cihaz›
güç de¤erlerine
göre

0 - 9999 RPM ve ard›ndan 10.00 - 32.76 KRPM
Güç plakas›nda nominal h›z verilmemiﬂse lütfen CD-ROM’a baﬂvurun.
COS

Güç plakas›nda verilen motor Cos Phi de¤eri

rSC

nO olarak b›rak›n veya CD-ROM’a baﬂvurun

0.5 - 1

(1) In, h›z kontrol cihaz›n›n katalogda ve güç plakas›nda gösterilen nominal ak›m›d›r.
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H›z kontrol cihaz›
güç de¤erlerine
göre

nO

Kodu
tUn

Aç›klama

Ayar aral›¤›

Motor-sürücü otomatik adaptasyonu

Fabrika ayar›
nO

Tüm motor parametrelerinin (UnS, FrS, nCr, nSP, COS) otomatik adaptasyon öncesi do¤ru
biçimde konfigüre edilmiﬂ olmas› gerekir.
nO: Otomatik adaptasyon yap›lm›yor.
YES: Otomatik adaptasyon en k›sa sürede yap›l›r ve ard›ndan bir hata durumunda parametre
otomatik olarak dOnE veya nO olarak de¤iﬂir (tnF hatas› gösterilir).
dOnE: Otomatik ince ayar iﬂleminin en son yap›ld›¤› zamanki de¤erlerin kullan›lmas›.
rUn: Bir run (çal›ﬂt›r) komutu her gönderildi¤inde otomatik adaptasyon yap›l›r.
POn: Cihaz her enerjilendirildi¤inde otomatik adaptasyon yap›l›r.
LI1 - LI6: Bu fonksiyonu atanan bir lojik giriﬂ 0’dan V 1’e her de¤iﬂti¤inde otomatik ince ayar yap›l›r.
Dikkat:
Otomatik adaptasyon sadece hiçbir komutun aktif olmad›¤› zaman yap›l›r.
Otomatik adaptasyon 1-2 saniye sürer. ‹ﬂlemi kesmeyin, göstergenin "dOnE" veya "nO" olarak
de¤iﬂmesini bekleyin.
Otomatik ince ayar s›ras›nda motor nominal ak›mda çal›ﬂ›r.
tUS

Otomatik ince ayar durumu (sadece bilgi amaçl›d›r,
de¤iﬂtirilemez)

tAb

tAb: Motoru kontrol etmek için varsay›lan stator direnç de¤eri kullan›l›r.
PEnd: Otomatik adaptasyon yap›lmas› istenmiﬂ ancak henüz yap›lmam›ﬂt›r.
PrOG: Otomatik adaptasyon yap›l›yor.
FAIL: Otomatik adaptasyon baﬂar›s›z olmuﬂtur.
dOnE: Motoru kontrol etmek için otomatik adaptasyon fonksiyonu ile ölçülen stator direnci
kullan›l›r.
UFt

Gerilim/frekans oran› tipinin seçilmesi

n

L: Paralel ba¤lanan motorlar veya özel motorlar için sabit moment
P: De¤iﬂken moment: Pompa ve fan uygulamalar›
n: Sabit momentli uygulamalar için sensörsüz ak› vektör kontrolü
nLd: Yüksek dinamik gerektirmeyen de¤iﬂken momentli uygulamalar için enerji tasarruf modu
(yüksek durumda P ve yüklü durumda n oran› ile ayn› ﬂekilde hareket eder).
nrd

Rastgele anahtarlama frekans›

YES

YES: Rastgele modülasyonlu frekans
nO: Sabit frenleme
Rastgele anahtarlama frekans›, sabit frekansta meydana gelmesi muhtemel her türlü rezonans›
önler.
SFr

Anahtarlama frekans› (1)

2.0 - 16 kHz

4 kHz

Frekans, motordan kaynaklanan gürültüyü azaltmak için ayarlanabilir.
Frekans 4 kHz’den yüksek bir de¤ere ayarlanm›ﬂsa, s›cakl›kta aﬂ›r› bir art›ﬂ meydana gelmesi
durumunda h›z kontrol cihaz› anahtarlama frekans›n› otomatik olarak düﬂürür ve s›cakl›k normale
döndükten sonra tekrar art›r›r.
tFr

Maksimum ç›k›ﬂ frekans›

10 - 500 Hz

60 Hz

Fabrika ayar› 60 Hz veya bFr 72 Hz olarak ayarlanm›ﬂsa 72 Hz’dir.
SrF

H›z çevrim filtresinin bast›r›lmas›

nO

nO: H›z çevrim filtresi aktiftir (referans›n aﬂ›lmas›n› önler).
YES: H›z çevrim filtresi bast›r›lm›ﬂt›r (konum kontrol uygulamalar›nda, bu parametre tepki süresini
azalt›r ve referans aﬂ›labilir).
(1) Bu parametreye, SEt- menüsünden de eriﬂilebilir.
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Kodu

Aç›klama

SCS

Konfigürasyonun kaydedilmesi (1)

Ayar aral›¤›

Fabrika ayar›
nO

nO: Fonksiyon devre d›ﬂ›
StrI: Geçerli konfigürasyonu EEPROM’a kaydeder (ancak otomatik adaptasyon sonucunu
kaydetmez). SCS: Kay›t iﬂlemi tamamland›ktan sonra otomatik olarak nO’ya geçer. Bu fonksiyon,
geçerli konfigürasyona ek olarak baﬂka bir konfigürasyonu yedekte tutmak için kullan›l›r. H›z
kontrol cihazlar› fabrikadan, geçerli konfigürasyon ve yedek konfigürasyon fabrika
konfigürasyonuyla baﬂlat›lm›ﬂ olarak ç›kar.
FCS

Fabrika ayarlar›na geri dönüﬂ/konfigürasyonun geri yüklenmesi
(1)

nO

nO: Fonksiyon devre d›ﬂ›
rECI: Geçerli konfigürasyon, SCS= Strl ile önceden kaydedilen yedek konfigürasyonla ayn› olur.
RECI sadece yedekleme yap›l›rken görüntülenebilir. Bu iﬂlemi tamamland›ktan sonra FCS
otomatik olarak nO’ya geçer.
InI: Geçerli konfigürasyon, fabrika ayarlar›yla ayn› olur. Bu iﬂlemi tamamland›ktan sonra FCS
otomatik olarak nO’ya geçer.
rECI ve InI’nin dikkate al›nabilmesi için ENT tuﬂu 2 saniye süreyle bas›l› tutulmal›d›r.

(1) SCS ve FCS parametrelerine çeﬂitli konfigürasyon menülerinden eriﬂilebilir ancak bunlar tüm menüleri ve
parametreli bir bütün olarak ilgilendirir.

I-O - I/O menüsü
Parametreler sadece h›z kontrol cihaz› durdu¤unda ve hiçbir run (çal›ﬂt›r) komutu verilmedi¤inde de¤iﬂtirilebilir.
Kodu
tCC

Aç›klama

Fabrika ayarlar›

2 telli / 3 telli kontrol (kontrol tipi)

2C
ATV31pppA: LOC

Kontrol konfigürasyonu:
2C = 2 telli kontrol
3C= 3 telli kontrol
LOC = lokal kontrol (h›z kontrol cihaz› RUN/STOP/RESET) sadece ATV31pppA için.
2 telli kontrol: Giriﬂin aç›k veya kapal› durumu çal›ﬂma ve durmay› kontrol eder.
3 telli kontrol (darbe kontrol): Yolvermeyi kontrol etmek için bir "ileri" veya "geri" sinyali ve
durdurmay› kontrol etmek için bir "stop" sinyali yeterlidir. Lütfen CD-ROM’a bak›n›z.
ATV31pppA, h›z kontrol cihaz›nda tCC= 2C olarak yeniden konfigüre edildi¤inde, LI1 (ileri) ve LI2
(geri) giriﬂleri yeniden atan›r. Bu iﬂlem, h›z kontrol cihaz›ndaki RUN butonunu devre d›ﬂ› b›raksa
da, h›z referans› potansiyometreden sa¤lanmaya devam eder. CtL- menüsünde Fr1= AI1 olarak
konfigüre edildi¤inde potansiyometre devred›ﬂ› b›rak›l›r ve h›z referans› AI1 analog giriﬂ atan›r.
Lütfen CD-ROM’a bak›n›z.
tCC atamas›n› de¤iﬂtirmek için 2 saniye süreyle "ENT" tuﬂuna bas›n. Bunun sonucunda
aﬂa¤›daki fonksiyonlar fabrika ayarlar›na geri döner: rrS, tCt ve lojik giriﬂleri etkileyen
tüm fonksiyonlar.
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Kodu
ICI

Aç›klama

Fabrika ayarlar›

2 telli kontrol tipi (parametreye sadece tCC = 2C iken eriﬂilebilir)

trn

LEL: Çal›ﬂt›rma veya durdurma için 0 veya 1 dikkate al›n›r.
trn: Güç kayna¤›nda kesinti olduktan sonra istenmeyen yeniden yolvermeyi önlemek amac›yla,
iﬂlemi baﬂlatmak için durum de¤iﬂikli¤i yap›lmas› (0 veya 1) gerekir.
PFO: Çal›ﬂt›rma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate al›n›r ancak "ileri" emri her zaman
için "geri" emrine göre önceliklidir.
rrS

Reverse operation via logic input

if tCC = 2C: LI2
if tCC = 3C: LI3
if tCC = LOC: nO

rrS = nO ise, ters çal›ﬂma AI2 üzerindeki negatif gerilim arac›l›¤›yla aktiftir
nO: Atanmam›ﬂt›r
LI2: Lojik giriﬂ LI2, tCC = 2C ise eriﬂilebilir.
LI3: Lojik giriﬂ LI3
LI4: Lojik giriﬂ LI4
LI5: Lojik giriﬂ LI5
LI6: Lojik giriﬂ LI6
CrL3
CrH3
AO1t
dO
r1
r2

Lütfen CD-ROM’a bak›n›z.

SCS
FCS

‹lgili parametrelere ait aç›klamalar›n ayn›s› sayfa 12’deki.

Display menu SUPParametrelere h›z kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken veya durdu¤unda eriﬂilebilir.
Opsiyonel uza¤a taﬂ›nabilir ekranda, bu menüye anahtar herhangi bir konumdayken eriﬂilebilir.
Baz› fonksiyonlar›n birden fazla parametresi vard›r. Programlamay› aç›kl›¤a kavuﬂturmak ve parametreler
aras›nda gezinme zorunlulu¤unu ortadan kald›rmak için, bu fonksiyonlar alt menülerde grupland›r›lm›ﬂt›r.
Menüler gibi alt menülerin de menü kodunun ard›ndan bir çizgi gelir: Örnek LIA
H›z kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken, gösterilen de¤er izleme parametrelerinden birine aittir. Fabrika ayar› olarak
gösterilen de¤er, motora uygulanan ç›k›ﬂ frekans›d›r (rFr parametresi).
Yeni izleme parametresinin de¤erinin gösterilmesi gerekirken, izleme parametresindeki de¤iﬂikli¤i onaylamak
ve kaydetmek için "ENT" tuﬂunu 2 saniye bas›l› tutun. Bundan sonra, h›z kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken (ba¤lant›s›
kesilmiﬂ olsa da) bu parametrenin de¤eri gösterilir.
Yeni seçim "ENT" tuﬂuna ikinci kez basarak onaylanmam›ﬂsa, h›z kontrol cihaz› kapat›ld›ktan sonra önceki
parametreye geri döner.

Kodu

Aç›klama

De¤iﬂme aral›¤›

LFr

Dahili terminal veya uzaktan kontrol için frekans referans›

0 - 500 Hz

rPI

Dahili PI referans›

0 - %100

Bu parametreler sadece fonksiyon etkinleﬂtirilmiﬂse görüntülenir.
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Kodu

Aç›klama

De¤iﬂme aral›¤›

FrH

Rampa öncesi frekans referans› (mutlak de¤er)

0 - 500 Hz

rFr

Motora uygulanan ç›k›ﬂ frekans›

- 500 Hz - + 500 Hz

SPd

Kullan›c› birimi ç›k›ﬂ de¤eri
Lütfen CD-ROM’a bak›n›z.

LCr

Motor ak›m›

OPr

Motor gücü
%100 = Nominal motor gücü

ULn

Besleme gerilimi (motor çal›ﬂ›rken veya durdu¤unda besleme gerilimi DC baras› arac›l›¤›yla verir)

tHr

Motor termik durumu
%100 = Nominal termik durum
%118 = "OLF" eﬂi¤i (motor aﬂ›r› yük)

tHd

H›z kontrol cihaz› termik durumu
%100 = Nominal termik durum
%118 = "OHF" eﬂi¤i (motor aﬂ›r› yük)

LFt

Son hata

Otr

Motor momenti

Hatalar - Nedenleri - Çözümleri bölümüne bkz., sayfa 15
%100 = nominal motor momenti
rtH

Çal›ﬂma süresi

0 - 65530 saat

Motora enerji verildikten sonra geçen toplam süre:
0 - 9999 (saat), ard›ndan 10.00 - 65.53 (kilo-saat).
FLt- menüsündeki rPr parametresini kullanarak s›f›rlanabilir (lütfen CD-ROM’a bak›n›z).
COd

Terminal kilitleme kodu

tUS

Otomatik adaptasyon durumu

Lütfen CD-ROM’a bak›n›z
tAb: Motoru kontrol etmek için varsay›lan stator direnç de¤eri kullan›l›r.
PEnd: Otomatik ince ayar yap›lmas› istenmiﬂ ancak henüz yap›lmam›ﬂt›r.
PrOG: Otomatik ince ayar yap›l›yor.
FAIL: Otomatik ince ayar baﬂar›s›z olmuﬂtur.
dOnE: Motoru kontrol etmek için otomatik adaptasyon ile ölçülen stator direnci kullan›l›r.
UdP

ATV31 bellek versiyonunu gösterir
Örne¤in: 1102 = V1.1 IE02.

LIA-

Lojik giriﬂ fonksiyonlar›

AIA-

Analog giriﬂ fonksiyonlar›

Lütfen CD-ROM’a bak›n›z.
Lütfen CD-ROM’a bak›n›z.
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Hatalar - Nedenleri - Çözümleri
Bak›m yard›m›, hata göstergesi
Kurulum veya çal›ﬂt›rma s›ras›nda bir sorun meydana gelirse, ortam, montaj ve ba¤lant› hakk›ndaki önerilere
baﬂvurunuz.
Alg›lanan ilk hata kaydedilir ve ekranda yan›p sönerek gösterilir: h›z kontrol cihaz› kilitlenir ve hata röle (R1AR1C veya R2A-R) konta¤› aç›l›r.

H›z kontrol cihaz› çal›ﬂm›yor, hata gösterilmiyor
• Ekranda görüntü yoksa, h›z kontrol cihaz›n›n güç kayna¤›n› kontrol edin.
• Di¤er durumlar: Lütfen CD-ROM’a bak›n›z.

Resetlenecek hatalar
Ekran kaybolana kadar cihaz›n kapat›lmas› ve ard›ndan tekrar aç›lmas› yoluyla resetleme yapmadan önce,
hatan›n nedeni düzeltilmelidir.
Hata

Olas› nedeni

Çözümü

COF
CANopen hatas›

• CANopen haberleﬂmesi kesilmiﬂtir

• Haberleﬂme yolunu kontrol edin.
• Ürün hakk›ndaki belgelere baﬂvurun.

CrF
kondansatör yük
devresi

• Yük röle kontrol hatas› veya ﬂarj direnci • H›z kontrol cihaz›n› de¤iﬂtirin.
hasarl›d›r.

EEF
EEPROM hatas›

• Dahili bellek hatas›.

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

InF
dahili hata

• Dahili hata

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

LFF
4-20mA kayb›

• AI3 giriﬂinde 4-20 mA referans kayb›

• AI3 giriﬂinin ba¤lant›s›n› kontrol edin.

ObF
yavaﬂlama s›ras›nda
aﬂ›r› gerilim

• Frenleme çok ani veya h›z kontrol
cihaz› yükünden kaynaklan›yor

• Yavaﬂlama süresini art›r›n.
• Gerekirse bir fren direnci monte edin.
• brA fonksiyonu bak›n (lütfen CD-ROM’a
baﬂvurunuz)

OCF
aﬂ›r› ak›m

• SEt- ve drC- menülerinde hatal›
parametreler
• Atalet veya yük çok yüksek
• Mekanik kilitleme

• SEt- ve drC- parametrelerini kontrol
edin.
• Motor/h›z kontrol cihaz›/yük
büyüklüklerini kontrol edin.
• Mekanizman›n durumunu kontrol edin.

OHF
h›z kontrol cihaz›nda
›s›nma

• H›z kontrol cihaz› s›cakl›¤› çok yüksek • Motor yükünü, h›z kontrolcihaz›n›n
havaland›rmas›n› ve çal›ﬂma ortam›n›
kontrol edin. Yeniden yolvermeden
önce h›z kontrol cihaz›n›n so¤umas›n›
bekleyin.

OLF
motorda aﬂ›r› yük

• Aﬂ›r› motor ak›m›ndan kaynaklanm›ﬂt›r ¥ ItH ayar›n› (motor termik koruma) (sayfa
8) ve motor yükünü kontrol edin.
Yeniden yolvermeden önce h›z kontrol
cihaz›n›n so¤umas›n› bekleyin.
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Hata

Olas› nedeni

OPF
motor faz kesintisi

•
•
•
•

Çözümü

H›z kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›nda faz kayb›
•
Yük taraf› kontaktör aç›k.
Motor ba¤l› de¤il veya motor gücü çok düﬂük. •
Motor ak›m›nda anl›k tutars›zl›k.
•

•

OSF
aﬂ›r› gerilim

•
•

PHF
giriﬂ faz hatas›

Besleme gerilimi çok yüksek.
Besleme gerilimi bozuk.

H›z kontrol cihaz› ile motor aras›ndaki
ba¤lant›lar› kontrol edin.
Bir yük taraf› kontaktör kullan›l›yorsa, OPL
de¤erini OAC olarak ayarlay›n (lütfen CDROM’da FLt- menüsüne baﬂvurun).
Düﬂük güçlü bir motor üzerinde veya motorsuz
gerçekleﬂtirilen test; OPL de¤erini nO olarak
ayarlay›n (lütfen CD-ROM’da FLt- menüsüne
baﬂvurun)
UFr (sayfa 8), UnS ve nCr (sayfa 10)
parametrelerini kontrol edin ve optimum hale
getirin ve tUn (sayfa 11) ile otomatik ince ayar
yap›n.

•

Besleme gerilimini kontrol edin.

•
•

•
•
•

Ba¤lant›y› ve sigortalar› kontrol edin.
3 fazl› bir besleme kayna¤› kullan›n.
IPL = nO olarak ayarlayarak hatay› devre d›ﬂ›
b›rak›n (lütfen CD-ROM’a baﬂvurun)

SCF
motorda k›sa devre

•
•

H›z kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›nda k›sa devre veya
•
topraklama.
Birden fazla motor paralel ba¤l›ysa, h›z kontrol •
cihaz› ç›k›ﬂ›nda önemli miktarda toprak kaçak •
ak›m› vard›r.

H›z kontrol cihaz›n› motora ba¤layan kablolar›
ve motor yal›t›m›n› kontrol edin.
Anahtarlama frekans›n› düﬂürün.
Motora seri bobin ba¤lay›n.

SLF
Modbus hatas›

•

Modbus haberleﬂmesi kesilmiﬂtir.

Haberleﬂme yolunu kontrol edin.
Ürün hakk›ndaki belgelere baﬂvurun.

SOF
aﬂ›r› h›z

•
•

Tutars›zl›k.
•
H›z kontrol cihaz› yük sürme h›z› çok yüksek.
•
•

tnF
otomatik adaptasyon
hatas›

•

Özel motor veya gücü h›z kontrol cihaz›na
uygun olmayan bir motor.
Motor h›z kontrol cihaz›na ba¤l› de¤il.

Bir fazda hata.
3 fazl› ATV31, tek fazl› besleme kayna¤›nda
kullan›lm›ﬂ.
• Dengesiz yük.
Bu koruma sadece h›z kontrol cihaz›nda yük
varken çal›ﬂ›r.

•

•
•

Motor, kazanç ve denge parametrelerini
kontrol edin.
Bir fren direnci monte edin.
Motor/h›z kontrol cihaz› / yük büyüklüklerini
kontrol edin.

¥ L veya P oran›n› kullan›n (Uft sayfa 11).
• Adaptasyon s›ras›nda motorun varl›¤›n›
kontrol edin.
• Yük taraf› kontaktör kullan›l›yorsa, otomatik
adaptasyon s›ras›nda kontaktörü iletimde
tutun.

Nedenleri kaybolduktan sonra resetlenebilen hatalar
Hatalar

Olas› nedeni

CFF
konfigürasyon hatas›

• Geçerli konfigürasyon uyumlu de¤ildir. ¥ Fabrika ayarlar›na geri dönün veya
geçerliyse, yedek yüklü ayarlar›
yükleyin. drC- menüsünde FCS
parametresine baﬂvurun, sayfa 12.

CFI
seri hat üzerinden
konfigürasyon hatas›

• Geçersiz konfigürasyon (seri hat
• Daha önce yüklenen konfigürasyonu
üzerinden h›z kontrol cihaz›na yüklenen
kontrol edin.
konfigürasyon uyumlu de¤ildir).
• Uyumlu bir konfigürasyon yükleyin.

USF
düﬂük gerilim

• Besleme gerilimi çok düﬂük
• Geçici gerilim düﬂmesi
• Hasarl› yük direnci
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çözümü

•

Gerilimi v gerilim parametresini kontrol edin.

• H›z kontrol cihaz›n› de¤iﬂtirin.
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