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

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

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

UYARI
UYARI, potansiyel olarak tehlike teﬂkil eden ve kaç›n›lmamas› durumunda ölümle, ciddi yaralanmayla veya
ekipman›n hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumlar› belirtir.

D‹KKAT
D‹KKAT, potansiyel olarak tehlike teﬂkil eden ve kaç›n›lmamas› durumunda yaralanmayla veya ekipman›n
hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumlar› belirtir.

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

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

TEHL‹KE
ELEKTR‹K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI R‹SK‹
• Altivar 312 kontrol cihaz›n› monte edip çal›ﬂt›rmadan önce bu k›lavuzu okuyup anlay›n. Kurulum,
ayarlama, onar›m ve bak›m yetkin personel taraf›ndan gerçekleﬂtirilmelidir.
• Kullan›c›, tüm ekipmanlar›n topraklamas›na iliﬂkin tüm uluslararas› ve ulusal elektrik yasalar›
gereksinimlerine uyumluluktan sorumludur.
• Bu kontrol cihaz›ndaki, bas›l› devre kartlar› da dahil olmak üzere birçok parça hat geriliminde
çal›ﬂmaktad›r. DOKUNMAYIN. Sadece elektriksel yal›t›ml› araçlar› kullan›n.
• Gerilim alt›ndayken ekrans›z parçalar veya terminal kay›ﬂ vidas› ba¤lant›lar›na DOKUNMAYIN.
• PA/+ ve PC/- terminalleri veya DC bara kapasitörleri aras›nda k›sa devre YAPMAYIN.
• Kontrol cihaz›n› devreye almadan önce
- Harici kumanda gücü de dahil olmak üzere tüm güç kablolar›n›n ba¤lant›s›n› kesin.
- Tüm güç ba¤lant› kesme anahtarlar› üzerine “AÇMAYIN” etiketi yap›ﬂt›r›n.
- Tüm güç ba¤lant›s› kesme anahtarlar›n› aç›k konumda kilitleyin.
- DC baras›n›n yükünün boﬂalmas› için 15 DAK‹KA BEKLEY‹N. Sonra, DC geriliminin 42 V de¤erinden
daha az oldu¤undan emin olmak için kurulum k›lavuzundaki "Bara Gerilim Ölçümü Prosedürü"nü
uygulay›n. Kontrol cihaz› LED'leri, DC bara geriliminin olmad›¤›n›n göstergesi de¤illerdir.
• Güç vermeden veya kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›p durdurmadan önce tüm kapaklar› tak›p kapat›n.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

TEHL‹KE
‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
• Altivar 312 kontrol cihaz›n› monte edip çal›ﬂt›rmadan önce bu k›lavuzu okuyup anlay›n.
• Parametre ayarlar›nda yap›lacak her türlü de¤iﬂiklik kalifiye personel taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

UYARI
HASARLI KONTROL C‹HAZI EK‹PMANI
Hasarl› görünen kontrol cihaz›n› veya kontrol cihaz› aksesuar›n› çal›ﬂt›rmay›n veya monte etmeyin.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
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UYARI
KONTROL KAYBI
• Herhangi bir kontrol ﬂemas›n› tasarlayan kiﬂi kontrol yollar›n›n potansiyel ar›za modlar›n› hesaba
katmal› ve belirli önemli kontrol fonksiyonlar› için yol ar›zas› s›ras›nda ve sonras›nda güvenli bir durum
elde etmek için bir araç sa¤lamal›d›r. Önemli kontrol fonksiyonlar›na örnek olarak acil durum durdurma
ve aﬂ›r› hareket durdurma verilebilir.
• Önemli kontrol fonksiyonlar› için ayr› veya yedeklemeli kontrol yollar› sa¤lanmal›d›r.
• Sistem kontrol yollar›, haberleﬂme hatlar›n› içerebilir. Beklenmeyen aktar›m gecikmeleri veya hat
ar›zalar›n›n sonuçlar› hesaba kat›lmal›d›r.a
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
a.Daha fazla bilgi almak için NEMA ICS 1.1 (en son sürüm), “Dijital Kontrol Uygulama, Kurulum ve Bak›m›
Güvenlik Rehberi”
ve NEMA ICS 7.1 (en son sürüm), “Ayarlanabilir H›z Kontrol Sistemleri ‹nﬂa Güvenlik Standartlar› ve Seçim,
Kurulum ve ‹ﬂletim K›lavuzu” belgelerine bak›n.
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Ayarlama ad›mlar› (ayr›ca bkz. H›zl› Baﬂlang›ç)7
1. Kontrol cihaz›n› al›n ve inceleyin
v Etiket üzerindeki katalog numaras›n›n, sat›n alma sipariﬂi üzerindeki numarayla ayn›
olup olmad›¤›n› kontrol edin.
v Altivar'› ambalaj›ndan ç›kart›n ve taﬂ›ma s›ras›nda zarar görüp görmemiﬂ oldu¤unu
kontrol edin.

2. Hat gerilimini kontrol edin
v Kontrol cihaz› gerilim aral›¤›n›n hat gerilimine uygun olup olmad›¤›n› kontrol
edin (kurulum k›lavuzuna bak›n).

3. Kontrol cihaz›n› monte edin
v Kontrol cihaz›n› bu belgedeki talimatlara uygun olarak monte edin,
sayfa 8.
v Gerekli seçenekleri kurun (seçeneklerle ilgili belgelere bak›n).

4. Kontrol cihaz› ba¤lant›lar›n› yap›n sayfa 8
2 - 4 aras›ndaki ad›mlar
güç kapal›yken
gerçekleﬂtirilmelidir.

v Ba¤lant›lar›n gerilime uygun olmas›n› sa¤layarak motoru
ba¤lay›n.
v Gücün kapal› oldu¤undan emin olduktan sonra hat
beslemesini ba¤lay›n.
v Kumanda k›sm›n› ba¤lay›n.

5. Kontrol cihaz›n› konfigüre edin (programlama
k›lavuzuna bak›n)
v Kontrol cihaz›na giriﬂ gücünü uygulay›n, ancak çal›ﬂt›r
komutu vermeyin.
v Kontrol cihaz›n›n fabrika konfigürasyonunun uygun
olmamas› ve motor gücü ile kontrol cihaz› gücünün ayn›
olmamas› durumunda [MOTOR KONTROL] (drC-)
menüsünde motor parametrelerini ayarlay›n. Bkz. sayfa
30.
v [AYARLAR] (SEt-) menü sayfas›ndaki ACC, dEC, LSP,
HSP ve ItH parametrelerini ayarlay›n 27

6. Baﬂlatma
v Baﬂlamadan önce can ve mal güvenli¤inin risk
alt›nda olmad›¤›ndan emin olun.
v E¤er mümkünse yüksüz ve düﬂük h›zda yolverin.
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Montaj
≥ 50 mm

Montaj ve s›cakl›k koﬂullar›
Üniteyi ± 10˚ dik aç›yla monte edin.
Is›tma parçalar›na yak›n yerleﬂtirmeyin.
So¤utma amac›yla gerekli olan havan›n ünitenin alt›ndan üstüne kadar
dolaﬂ›m›n› sa¤lamak için yeterli alan b›rak›n.
Ünitenin ön taraf›nda boﬂ alan: 10 mm (0,39 inç) minimum.

≥ 50 mm

IP20 korumas› yeterli oldu¤unda, kontrol cihaz›n›n üst k›sm›ndaki havaland›rma
kapa¤›n›n/kapaklar›n›n aﬂa¤›da gösterilen ﬂekilde ç›kart›lmas›n› tavsiye ederiz.

Havaland›rma kapa¤›n›n/kapaklar›n›n kald›r›lmas›

Örnek ATV312HU11M3
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Montaj tipleri
3 montaj tipi bulunmaktad›r:

Tip A montaj›: Havaland›rma kapa¤› tak›l› olarak her bir tarafta u 50 mm (2 inç) boﬂ alan. Montaj tipi A,
hava s›cakl›¤›n›n 50˚C'ye (122˚F) eﬂit veya daha az oldu¤u durumlarda kontrol cihaz›
çal›ﬂt›rma için uygundur.

u 50 mm
2 inç

u 50 mm
2 inç

Tip B montaj›: Yan yana monte edilmiﬂ kontrol cihazlar›, havaland›rma kapa¤› ç›kar›lmal›d›r (koruma
s›n›f› IP20 olur).

Tip C montaj›: Her bir tarafta u 50 mm (2 inç) boﬂ alan. Havaland›rma kapa¤› hava s›cakl›¤›n›n 50˚C'den
(122˚F) fazla oldu¤u durumlarda ç›kar›lmal›d›r. Koruma s›n›f› IP20 olur.

u 50 mm
2 inç

u 50 mm
2 inç

Not: 4 kHz'nin üzerindeki anahtarlama frekanslar› ve de¤er kayb› koﬂullar› için Kurulum k›lavuzundaki
talimatlara bak›n.
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Kablo Ba¤lant›s›
Güç ve devre koruma
Kontrol cihaz›, yüksek kaçak ak›mlar (3,5 mA'n›n üzerinde) ile ilgili düzenlemelere uygun ﬂekilde
topraklanmal›d›r.
Yerel ya da ulusal yasalara göre rezidüel ak›m cihaz› ile ﬂebeke taraf› koruman›n gerekli olmas› durumunda,
IEC Standard› 60755'te aç›klanan ﬂekilde tek fazl› kontrol cihazlar› için tip A cihaz, üç fazl› kontrol cihazlar› için
ise tip B cihaz kullan›n. Aﬂa¤›dakileri entegre eden uygun bir model seçin:
• Yüksek frekans ak›m filtreleme,
• Aç›l›ﬂ s›ras›nda boﬂ kapasitanstan gelen yükün neden oldu¤u açmay› önlemeye yard›mc› olan bir zaman
gecikmesi.
Zaman gecikmesi 30 mA cihazlarda mümkün de¤ildir; bu durumda istenmeyen açmalara karﬂ› dayan›kl›
cihazlar› seçin.
Tesiste birden fazla kontrol cihaz› varsa, her bir kontrol cihaz› için bir "rezidüel ak›m cihaz›" sa¤lay›n.
Güç kablolar›n› düﬂük sevili sinyalli kurulumdaki devrelerden ayr› tutun (alg›lay›c›lar, PLC'ler, ölçüm cihaz›,
video, telefon).
E¤er kontrol cihaz› ile motor aras›nda 50 m'den (164 ft) daha uzun kablo kullan›yorsan›z ç›k›ﬂ filtreleri ekleyin
(kataloga bak›n).

Kontrol
Kumanda devrelerini güç kablolar›ndan uzak tutun. Kumanda ve h›z referans› devreleri için, 25 - 50 mm (1 - 2
inç) aras›nda vida ad›ml› ekranl›, bükülmüﬂ kablolar›n kullan›lmas›n› tavsiye ederiz.

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

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

• Toprak direncinin bir ohm ya da daha az oldu¤undan emin
olun.
• Birden fazla kontrol cihaz›n›n topraklanmas› s›ras›nda, her biri
sol taraftaki ﬂekilde gösterildi¤i gibi do¤rudan topraklanmal›d›r.
• Topraklama kablolar›n› devre halinde veya seri ba¤lamay›n.
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UYARI
HATALI KABLO BA√LANTISI UYGULAMALARI
• Ç›k›ﬂ terminallerine giriﬂ hatt› gerilimi uygulan›rsa ATV312 kontrol cihaz› zarar görecektir (U/T1,V/T2,
W/T3).
• ATV312 kontrol cihaz›na enerji vermeden önce güç ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
• Baﬂka bir kontrol cihaz›yla de¤iﬂtirilmesi durumunda ATV312 kontrol cihaz›na gelen tüm kablo
ba¤lant›lar›n›n, bu k›lavuzdaki kablo ba¤lant› talimatlar›na uygun oldu¤undan emin olun.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

UYARI
UYGUN OLMAYAN AﬁIRI AKIM KORUMASI
• Aﬂ›r› ak›m koruma cihazlar› uygun ﬂekilde koordine edilmelidir.
• Kanada Elektrik Yasas› ve Ulusal Elektrik Yasas› dall› devre korumas› gerektirmektedir. Kurulum
k›lavuzunda önerilen sigortalar› kullan›n.
• K›sa devre kapasitesi, kurulum k›lavuzunda yer alan k›sa devre ak›m de¤erini geçen güç besleyicisine
kontrol cihaz›n› ba¤lamay›n.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

Genel kablo ﬂemas›
ATV312ppppM2
Monofaze besleme

S / L2

ATV312ppppM3/N4/S6

Analog ç›k›ﬂ›n lojik ç›k›ﬂ
gibi kullan›m›

Trifaze besleme

M
3a

(3)

Frenleme
direnci (e¤er
kullan›ld›ysa)

Referans
potansiyometre

A0C

COM

AOV

LI6

24V

LI5

X - Y mA
0 + 10 V

AI2

LI3

AI3

LI2

COM

LI4

LI1

AI1

CLI

+10

R2A

R2C
PC / -

R1B
PA / +

PB

R1C
P0

R1A

(2)

W1

W / T3 T / L3

S / L2
V / T2

V1

U1

U / T1

R / L1

(1)

AOC

R / L1

(1)

24 V röle
veya
24V PLC giriﬂ
veya
LED

(1) ﬁok bobini, kullan›lmas› durumunda (monofaze veya trifaze)
(2) Kontrol cihaz› durumunun uzaktan sinyallemesi için röle kontaklar›
(3) E¤er fren rezistörü ba¤l›ysa [Dec ramp adapt.] (brA) parametresini evet olarak ayarlay›n (programlama
k›lavuzuna bak›n).
Not: Kontrol cihaz› yak›n›ndaki tüm endüktör devreleri veya ayn› devre üzerindeki devrelerde (röleler,
kontaktörler, solenoid valfleri, vb.) parazit bast›r›c›lar kullan›n.
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Lojik giriﬂ anahtar›
Bu anahtar lojik giriﬂ ortak ba¤lant›s›n› 0V, 24 V veya "de¤iﬂken" de¤erine atar (1).
Gerilimsiz
kullan›larak

kontaklar
«sink» konumunu aç›n

PLC
transistör
kullan›larak

ç›k›ﬂ›

«source» konumunu aç›n
(fabrika ayar›)

SOURCE
SINK

CLI

TEHL‹KE
‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
• Al›c› lojik için konfigüre edilmiﬂ lojik giriﬂlerin kazayla topraklanmas›n› önleyin. Kazayla topraklama,
kontrol cihaz› fonksiyonlar›n›n istenmeyen ﬂekilde çal›ﬂmas›na neden olabilir.
• ‹stenmeyen iletken topraklamas›na neden olabilecek hasarlara karﬂ› sinyal iletkenlerini koruyun.
• Uygun kontrol devresi topraklama uygulamalar› için NFPA 79 ve EN 60204 talimatlar›na uyun.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
(1) Terminal devresi üzerinde anahtar›n yerini belirlemek için bkz. «Kontrol terminallerine eriﬂim» sayfa 14.
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Güç terminalleri
Güç terminallerine eriﬂim

TEHL‹KE
ELEKTR‹K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI R‹SK‹.
Terminallerdeki kapak plakas›n› de¤iﬂtirin ve güç uygulamadan önce kapa¤› kapat›n.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
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Güç terminallerinin fonksiyonlar›
Terminal

Fonksiyon

Altivar 312 için

t
R/L1 - S/L2
R/L1 - S/L2 - T/L3

Toprak terminali
Güç kayna¤›

PO
PA/+
PB
PC/U/T1 - V/T2 - W/T3

DC baras› + kutup
Frenleme rezistörüne ç›k›ﬂ (+ kutup)
Frenleme rezistörüne ç›k›ﬂ
DC baras› - kutup
Motora ç›k›ﬂ

Tüm de¤erler
ATV312ppppM2
ATV312ppppM3
ATV312ppppN4
ATV312ppppS6
Tüm de¤erler
Tüm de¤erler
Tüm de¤erler
Tüm de¤erler
Tüm de¤erler

Güç terminallerinin özellikleri
ATV312H

Uygulanabilir
kablo boyutu (1)

Önerilen kablo
boyutu (2)

S›kma momenti
(3)

mm2 (AWG)

mm2 (AWG)

N·m (lb.inç)

0ppM3, 0ppM2
U11M3, U15M3, 0ppN4, U11N4, U15N4,
075S6, U15S6
U11M2, U15M2, U22M3

2,5 (14)

2,5 (14)

0,8 (7,1)

2,5 - 6 (14 - 10)

2,5 (14)

0,8 (7,1)

2,5 - 6 (12 - 10)

3,5 (12)

1,2 (10,7)

U30M3, U40M3

2,5 - 6 (14 - 10)

6 (10)

1,2 (10,7)

U22N4, U30N4, U22S6X, U40S6X

2,5 - 6 (14 - 10)

2,5 (14)

1,2 (10,7)

U40N4, U22M2

4 - 6 (12 - 10)

4 (12)

1,2 (10,7)

U55M3

10 - 16 (8 - 6)

10 (8)

2,5 (22,3)

U75M3

10 - 16 (8 - 6)

16 (6)

2,5 (22,3)

U75N4

10 - 16 (8 - 6)

16 (8)

2,5 (22,3)

U55N4, U55S6, U75S6

6 - 10 (10 - 6)

6 (10)

2,5 (22,3)

D11M3, D15M3

20 - 25 (4 - 3)

20 (4)

4,5 (40,1)

D15N4

16 - 25 (6 - 3)

16 (6)

4,5 (40,1)

D11N4, D11S6, D15S6

10 - 25 (8 - 3)

10 (8)

4,5 (40,1)

(1) Kal›n harflerle verilen de¤er, güvenli¤i sa¤layacak minimum kablo göstergesidir.
(2) 75˚C (167 ˚F) bak›r kablo (nominal kullan›m için minimum kablo boyutu).
(3) Önerilen de¤er.
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Güç terminallerinin ayarlanmas›
ATV312H0ppM3

ATV312H0ppM2

R/L1 S/L2

R/L1 S/L2 T/L3

P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

ATV312H U11M3 - U40M3, 0ppN4, U11N4 U40N4, U15S6 - U40S6, 075S6

ATV312H U11M2, U15M2, U22M2

R/L1 S/L2 T/L3
P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

R/L1 S/L2
P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

ATV312H U55M3, U75M3, U55N4, U75N4, U55S6, U75S6

R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3

ATV312H D11M3, D15M3, D11N4, D15N4, D11S6, D15S6

R/L1 S/L2 T/L3 P0 PA/+ PB PC/- U/T1 V/T2 W/T3
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Kontrol terminalleri

R1B

R1C

R2A

R2C

LI5

LI6

CLI

LI2

LI3

R1A

LI1

RJ45

LI4

RJ45
konektör

24V

AOC

AOV

COM

AI2

AI1

10V

Source
CLI
SINK

COM

Lojik giriﬂ
konfigürasyon
anahtar›

AI3

Kontrol terminallerine eriﬂim

Kontrol terminalleri

TEHL‹KE
‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
• Kontrol cihaz›nda güç varken terminal devresini takmay›n veya ç›karmay›n.
• Terminal devresindeki her türlü de¤iﬂiklik sonras›nda sabitleme vidas›n›n s›k›l›¤›n› kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

TEHL‹KE
ELEKTR‹K ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI R‹SK‹
Aﬂa¤›dakileri yapmadan önce terminal devresine dokunmay›n:
- sürücünün gücünün kesilmesi,
- giriﬂ ve ç›k›ﬂ terminallerindeki her türlü gerilimin kesilmesi.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
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Güç terminallerinin ayarlanmas›
ATV312 Kontrol terminalleri

Uygulanabilir kablo boyutu (1)
mm∑ (AWG)

R1A, R1B, R1C, R2A, R2C

0,75 - 2,5 (1
18 - 14)

Di¤er terminaller

0,14 - 2,5 (2
26 - 16)

S›kma momenti (2)
N·m (lb.inç)
0.5 - 0.6 (4.4 - 5.3)

(1) Kal›n harflerle verilen de¤er, güvenli¤i sa¤layacak minimum kablo göstergesidir.
(2) Maksimum de¤er önerilir.

Kontrol terminallerinin özellikleri ve fonksiyonlar›
Terminal
R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

COM
AI1

10 V
AI2

AI3

COM

Fonksiyon
Elektriksel özellikler
R1 programlanabilir rölesinin • Minimum anahtarlama kapasitesi: 5 V c
ortak nokta C/O konta¤› (R1C) 10 mA• Direnç yükünde maksimum anahtarlama kapasitesi
(cos ϕ = 1 ve
R2 programlanabilir rölesinin L/R= 0 ms): 250 V a ve 30 V c
için 5 A• Endüktif yükte maksimum anahtarlama ak›m› (cos ϕ =
N/A konta¤›
0,4 ve L/R = 7 ms): 250 V a
ve 30 V c için 1,5 A• Örnekleme süresi 8 ms
• Servis ömrü: Maksimum anahtarlama gücünde 100.000 iﬂlem
Minimum anahtarlama gücünde 1.000.000 iﬂlem
Analog G/Ç ortak
0V
Analog giriﬂ gerilimi
Analog giriﬂ 0 + 10 V (maksimum güvenli gerilim 30 V)
• Empedans 30 kΩ
• Çözünürlük 0,01 V, 10 bit dönüﬂtürücü
• Do¤ruluk ± %4,3, do¤rusall›k maksimum ölçek de¤erinin ±
%0,2'si
• Örnekleme süresi 8 ms
• Ekranl› kablo ile iﬂlem 100 m maksimum
Referans potansiyometresi
+10 V (+ %8 - %0), 10 mA maksimum, k›sa devrelere ve aﬂ›r› yüke
için güç kayna¤›
karﬂ› korumal›
Analog giriﬂ gerilimi
Bipolar analog giriﬂ 0 ± 10 V (maksimum güvenli gerilim ± 30 V)
AI2 üzerindeki gerilimin + veya - kutuplu oluﬂu ayar noktas›
yönünü, böylece çal›ﬂma yönünü etkiler.
• Empedans 30 kΩ
• Çözünürlük 0,01 V, 10 bit + iﬂareti dönüﬂtürücü
• Do¤ruluk ± %4,3, do¤rusall›k maksimum ölçek de¤erinin ±
%0,2'si
• Örnekleme süresi 8 ms
• Ekranl› kablo ile iﬂlem 100 m maksimum.
Analog giriﬂ ak›m›
Analog giriﬂ X - Y mA. X ve Y, 0 - 20 mA aras›nda programlanabilir
• Empedans 250 Ω
• Çözünürlük 0,02 mA, 10 bit dönüﬂtürücü
• Do¤ruluk ± %4,3, do¤rusall›k maksimum ölçek de¤erinin ±
%0,2'si
• Örnekleme süresi 8 ms
Analog G/Ç ortak
0V
15

AOV
AOC

Analog ç›k›ﬂ gerilimi AOV
veya
Analog ç›k›ﬂ ak›m› AOC
veya
Lojik ç›k›ﬂ gerilimi AOC
AOV veya AOC atanabilir
(biri, ikisi birden de¤il)

24 V

Lojik giriﬂ güç kayna¤›

LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
CLI
RJ45

Lojik giriﬂler
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Lojik giriﬂ ortak
Haberleﬂme portu

Analog ç›k›ﬂ 0 - 10 V, minimum yük empedans› 470 Ω
veya
Analog ç›k›ﬂ X - Y mA. X ve Y, 0 - 20 mA aras›nda programlanabilir,
Maksimum yük empedans› 800 Ω
• Çözünürlük 8 bit (1)
• Hassasiyet ± %1 (1)
• Do¤rusall›k ± %0,2 (1)
• Örnekleme süresi 8 ms
Bu analog AOC'de ç›k›ﬂ 24 V lojik ç›k›ﬂ olarak konfigüre edilebilir,
minimum yük empedans› 1,2 kΩ
(1) Dijital/analog dönüﬂtürücünün özellikleri.
+ 24 V k›sa devrelere ve aﬂ›r› yüklere karﬂ› korumal›, minimum
19 V, maksimum 30 V
Mevcut maksimum müﬂteri ak›m› 100 mA
Programlanabilir lojik giriﬂler
• + 24 V güç kayna¤› (maksimum 30 V)
• Empedans 3,5 kΩ
• Durum 0 e¤er < 5 V ise, durum 1 e¤er > 11 V ise (LI- ile CLI
aras›ndaki gerilim fark›)
• Örnekleme süresi 4 ms
Bkz. sayfa 13.
SoMove yaz›l›m›, Modbus ve CANopen a¤›, uza¤a taﬂ›nabilir
ekran, yükleyici araçlar› ba¤lant›s›

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
‹lke
• Kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar› aras›ndaki topraklarda "yüksek frekansl›" eﬂ potansiyellik
bulunmal›d›r.
• Ekran› motor kablolar› 6 sayfa 18, frenleme rezistörü (e¤er kullan›l›yorsa) 8 sayfa 18 e kumanda sinyali
kablosunun 7 sayfa 18 her iki ucunda topra¤a ba¤l› olan ekranl› kablolar kullan›n. Süreklilikte bir kesinti
olmamas› ﬂart›yla ekran uzunlu¤unun bir parças› boyunca metal oluk veya boru kullan›labilir.
• Güç kayna¤› kablosu (hat beslemesi) ve motor kablosu aras›ndaki boﬂlu¤un maksimum olmas›n› sa¤lay›n.

Montaj ﬂemas› (örnekler)
Montaj, kontrol cihaz› boyutuna ba¤l›d›r. Aﬂa¤›daki tabloda referansa göre boyutlar verilmiﬂtir.
Boyut 1
H018M3,
H037M3

Boyut 8
HU55M3,
HU75M3,
HU55N4,
HU75N4,
HU55S6,
HU75S6

Boyut 2
H055M3,
H075M3

Boyut 3
H018M2,
H037M2

Boyut 4
H055M2,
H075M2

Boyut 5
HU11M3,
HU15M3

Boyut 6
HU11M2,
HU15M2,
HU22M3,
H037N4,
H055N4,
H075N4,
HU11N4,
HU15N4,
H075S6,
HU15S6

Boyut 7
HU22M2,
HU30M3,
HU40M3,
HU22N4,
HU30N4,
HU40N4,
HU22S6,
HU40S6

Boyut 9
HD11M3,
HD15M3,
HD11N4,
HD15N4,
HD11S6,
HD15S6

‹lgili kurulum ﬂemalar› sonraki sayfada verilmiﬂtir.
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Boyut 1 - 4

Boyut 5 - 7

Boyut 8

Boyut 9

1
2
3
4
5

ﬁemada gösterilen ﬂekilde kurulacak olan EMC plakas›, kontrol cihaz› ile birlikte verilir
Altivar 312
Ekrans›z güç kayna¤› telleri veya kablo
Röle kontaklar› için ekrans›z kablolar.
Kablolar›n ekranlar›n› cihaza 6, 7 ve 8 olabildi¤ince yak›n ﬂekilde ba¤lay›n ve topraklay›n:
- Ekran› ç›kart›n.
- Bunlar› plakaya 1 ba¤lamak için ekranlar›n ç›kart›ld›¤› yerlerde uygun boyda paslanmaz çelik kablo
kelepçeleri kullan›n ve plakaya ba¤lay›n.
Elektrik konta¤›n› geliﬂtirmek için ekran, metal plakaya s›k› bir ﬂekilde kelepçelenmelidir.
6 Motor ba¤lant›s› için ekran›n her iki ucu toprakl› ekranl› kablo
Ekran sürekli olmal› ve orta terminaller EMC ekranl› metal kutularda bulunmal›d›r.
0,18 - 1,5 kW kontrol cihazlar›nda anahtarlama frekans›n›n 12 kHz'den yüksek olmas› durumunda düﬂük
do¤rusal kapasitansl› kablolar kullan›n: maksimum 130 pF (picoFarad) / metre.
7 Kontrol/sinyalleme kablolar›n› ba¤lamak için ekranl› kablo.
Birden fazla iletken gerektiren uygulamalar için küçük çapraz kesitli kablolar kullan›n (0,5 mm2, 20 AWG).
Ekran her iki uçtan topra¤a ba¤lanmal›d›r. Ekran sürekli olmal› ve orta terminaller EMC ekranl› metal
kutularda bulunmal›d›r.
8 Frenleme rezistörü ba¤lant›s› için ekranl› kablo (kullan›l›yorsa).
Ekran sürekli olmal› ve orta terminaller EMC ekranl› metal kutularda bulunmal›d›r.
Not:
• Ek bir giriﬂ filtresi kullan›ld›¤›nda kontrol cihaz›n›n alt›na monte edilmeli ve ekrans›z bir kablo üzerinden hat
beslemesine do¤rudan ba¤lanmal›d›r. Kontrol cihaz› üzerindeki 3 ba¤lant›s› bu durumda filtre ç›k›ﬂ kablosu
üzerinden olacakt›r.
• Kontrol cihaz›, motor ve kablo ekran› aras›ndaki YF eﬂde¤erli potansiyel toprak ba¤lant›s›, PE toprak
iletkenlerini (yeﬂil-sar›) her bir ünitedeki uygun terminallere ba¤lama gereklili¤ini ortadan kald›rmaz.

ATV312ppppM
M2 ve ATV312ppppN
N4'te dahili EMC filtresi
ATV312ppppM2 ve ATV312ppppN4 kontrol cihazlar›nda dahili EMC filtresi bulunur. Bunun sonucu olarak
topra¤a kaçak ak›m söz konusudur. E¤er kaçak ak›m› tesisat ile uyumluluk sorunu yarat›yorsa (rezidüel ak›m
cihaz› ve di¤erleri), IT jumper'› açarak kaçak ak›m›n› azaltabilirsiniz, bkz. ATV312 Montaj k›lavuzu. Bu
konfigürasyonda EMC uyumlulu¤u garanti edilmez.
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Kontrol listesi
Programlama, montaj, basitleﬂtirilmiﬂ k›lavuz ve katalogdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun. Kontrol cihaz›n›
çal›ﬂt›rmadan önce mekanik ve elektrik tesisat› ile ilgili aﬂa¤›daki hususlar› kontrol edin; kontrol cihaz›n› daha
sonra kullan›n ve çal›ﬂt›r›n.
Belgelerin tamam› için bkz. www.schneider-electric.com.

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

2. Elektrik tesisat›
• Kontrol cihaz›n› topra¤a ba¤lay›n, bkz Ekipman Topraklama sayfa 8 ve montaj k›lavuzu.
• Giriﬂ gücü geriliminin kontrol cihaz› nominal gerilimi ile ayn› oldu¤undan emin olun ve çizim sayfa 9 ve montaj
k›lavuzunda gösterilen ﬂekilde hat beslemesini ba¤lay›n.
• Uygun giriﬂ gücü sigortalar›n›n ve devre kesicinin kullan›ld›¤›ndan emin olun. Montaj k›lavuzuna bak›n.
• Kontrol terminali kablolamas›n› gereken ﬂekilde yap›n, bkz. Kontrol terminalleri sayfa 14 ve montaj k›lavuzu.
Güç kablosunu ve kontrol kablosunu EMC uyumluluk kurallar›na göre ay›r›n.
• ATV312ppppM2 ve ATV312ppppN4 aral›¤›nda EMC filtresi bulunur. Kaçak ak›m, ATV312ppppM2 ve
ATV312ppppN4 dahili EMC filtresi paragraf› sayfa 18 ve montaj k›lavuzunda aç›klanan ﬂekilde IT jumper
kullan›larak azalt›labilir.
• Motor ba¤lant›lar›n›n gerilime karﬂ›l›k geldi¤inden emin olun (y›ld›z, delta).

3. Kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›n
• Kontrol cihaz›n› çal›ﬂt›r›n, ilk çal›ﬂt›rmada [Standart mot. frek.] (bFr) sayfa 24 görülecektir. bFr frekans›
(fabrika ayar› 50 Hz) taraf›ndan tan›mlanan frekans›n motor frekans›na uygun olup olmad›¤›n kontrol edin.
• ‹lk çal›ﬂt›rmada [Ref.1 kanal›] (Fr1) sayfa 24 ve [2/3 telli kontrol] (tCC) sayfa 25 parametreleri bFr
sonras›nda görüntülenir. Bu parametreler, cihaz›n yerel olarak kontrol edilmesi için ayarlanmal›d›r; bkz
«Kontrol cihaz›n›n yerel olarak kontrol edilmesi» sayfa 37.
• Daha sonraki çal›ﬂt›rmalarda HMI'da rdY görüntülenecektir.
•

[Fabrika ayarlar›na geri dönüﬂ] (FCS) fonksiyonu, sayfa 34, kontrol cihaz›n› fabrika ayarlar›na resetlemenizi
sa¤lar.
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Fabrika Konfigürasyonu
Kontrol cihaz› fabrika ayarlar›
Altivar 312, en s›k kullan›lan çal›ﬂma koﬂullar› için fabrika ayarl›d›r:
rdY) motor durdurulmuﬂ ve motor çal›ﬂ›rken motor frekans›.
• Ekran: Kontrol cihaz› haz›r (r
• LI5 ve LI6 lojik giriﬂleri, AI3 analog giriﬂi, AOC analog ç›k›ﬂ› ve R2 rölesi atanmam›ﬂt›r,
• Hata alg›lanmas› durumunda durdurma modu: serbest.
Kod
bFr
tcc

Aç›klama
[Standart mot. frek]
[2/3 tel kontrol]

Sayfa
25
26

[U/F oran› tipinin seçilmesi]

De¤er
50 Hz
2 kablolu geçiﬂ alg›lama kontrolü
SVC (Sabit momentli uygulamalar için sensörsüz ak› vektör
kontrolü)

UFt

[H›zlanma] [Yavaﬂlama]

3,00 saniye
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0 Hz
50 Hz
nominal motor ak›m› (de¤er kontrol cihaz› de¤erine ba¤l›d›r)
0,7 x kontrol cihaz› nominal ak›m›, 0,5 saniye için
4 kHz

28
28
28
30
31

Lojik giriﬂ 2 (LI2)

38

PS2
PS4
Fr1
SA2

[Düﬂük h›z]
[Yüksek h›z]
[Motor termal ak›m›]
[Oto DC inj. seviye 1]
[Anahtarlama frekans›]
[Lojik giriﬂ üzerinden ters
çal›ﬂma]
[2 ön ayarl› h›z]
[4 ön ayarl› h›z]
[Ref.1. kanal]
[Summing ref. 2]

30
30
25
(1)

r1

[R1 atama]

brA

[Yavaﬂlama rampa adapt.]

Atr
Stt

[Otomatik restart]
[Duruﬂ tipi]

Lojik giriﬂ 3 (LI3)
Lojik giriﬂ 4 (LI4)
Analog giriﬂ 1 (AI1)
Analog giriﬂ 2 (AI2)
Alg›lanan hata (FLt): kontak hata alg›lanmas› (veya kontrol
cihaz›n›n kapal› olmas›) durumunda aç›l›r
Fren s›ras›nda aﬂ›r› gerilim durumunda yavaﬂlama rampas›n›n
otomatik adaptasyonu
Alg›lanan hata sonras›nda otomatik yeniden baﬂlatma yok
Yavaﬂlama rampas›nda normal durdurma modu (rMP)

ACC
DEC
LSP
HSP
ItH
SdC1
SFr
rrS

35

(1)
(1)
(1)
(1)

(1) Daha ayr›nt›l› bilgi almak için programlama k›lavuzuna bak›n.
Yukar›daki de¤erlerin uygulaman›z ile uyumlu olup olmad›¤›n› kontrol edin. Bu durumda kontrol cihaz›, ayarlar
de¤iﬂtirilmeden kullan›labilir.
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4 ön ayarl› h›z

Geri

‹leri

S / L2

(1)

R / L1

ATV312ppppM2
Monofaze besleme

2 ön ayarl› h›z

Fabrika Konfigürasyonu (devam›)

ATV312ppppM3/N4/S6

AOC

COM

AOV

LI6

24V

AI2

LI5

LI3
COM

AI3

LI2

LI4

LI1

AI1

CLI

+10

PC / -

R2C

R2A
PB

R1B
PA / +

R1A

R1C

W / T3 T / L3

(2)

W1

V / T2 S / L2

V1

U1

U / T1 R / L1

(1)

P0

Trifaze besleme

M
3a

H›z
referans›

Toplama
referans›

(1) ﬁok bobini, kullan›lmas› durumunda (monofaze veya trifaze)
(2) Kontrol cihaz› durumunun uzaktan sinyallemesi için röle kontaklar›
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Programlama
HMI aç›klamalar›
Ekran ve tuﬂlar›n iﬂlevleri
• Dört 7 bölmeli ekran
• REF LED'i rEF- menüsü
aktifken yanar
• ﬁarj LED'i
• MON LED'i SUP- menüsü
aktifken yanar
• CONF LED'i SEt, drC,
I_O, CtL, FUn, FLt
veya COM menüsü aktifken
yanar

• MODE dü¤mesi: rEF_
görüntülendi¤inde SEt_
menüsüne geçer. Aksi taktirde
rEF_ menüsüne geçer. Bkz.
sayfa 23

• RUN dü¤mesi: I_O_ menüsündeki
tCC parametresinin LOC sayfa 25
ﬂeklinde ayarlanmas› durumunda ileri

• 2 CANopen durum LED'i
• Bir menü veya parametreden
ç›kar veya görüntülenen
de¤eri silerek saklanan
önceki de¤ere geri döner
• Jog kadran› - Yerel modda
potansiyometre olarak iﬂlev
görür. Saat yönünde + veya
saatin ters yönünde çevrildi¤inde gezinme ve
bas›ld›¤›nda seçme /
onaylama için.
CtL_ menüsündeki
Fr1 parametresinin
AIU1 ﬂeklinde
ayarlanmas› durumunda
potansiyometre olarak

STOP/RESET dü¤mesi
• Hatalar› resetlemek için kullan›l›r
• Motor durdurmay› kontrol etmek için kullan›labilir
I_O_ menüsü) LOC olarak
- E¤er tCC (I
ayarlanmam›ﬂsa serbest duruﬂtur.
I_O_ menüsü) LOC olarak
- E¤er tCC (I
ayarlanm›ﬂsa duruﬂ rampadad›r, ancak enjeksiyonlu
frenleme gerçekleﬂiyorsa serbest duruﬂ gerçekleﬂir.

Normal görüntüleme, alg›lanan hata yok ve motor çal›ﬂm›yor:
• 43.0: [‹ZLEME] (SUP-) menüsünde seçilmiﬂ parametrenin görüntülenmesi (varsay›lan seçim: motor
frekans›).
• Ak›m s›n›rlama modunda veya h›z ya da ak›m devresinin doygunlu¤unda ekran yan›p söner.
• InIt: Baﬂlang›ç düzeni
• rdY: Kontrol cihaz› haz›r
• dCb: DC enjeksiyonlu frenleme çal›ﬂ›yor
• nSt: Serbest duruﬂ
• FSt: H›zl› duruﬂ
• tUn: Otomatik hassas ayar devam ediyor
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Menü stratejisi
Menü ile ilgili kapsaml› aç›klamalar için programlama k›lavuzuna bak›n.
Aç›l›ﬂ

Parametre seçimi

Bu 3 parametre
yaln›zca kontrol
cihaz›n›n ilk
çal›ﬂt›rmas›nda
görülür.
Daha sonra ayarlar
menüde de¤iﬂtirilebilir:
bFr için drC_
Fr1 için FCtL_

1 yan›p
sönme

[SPEED REFERENCE]
(rEF-)
[SETTINGS] (SEt-)
[MOTOR CONTROL]
(drC-)
[INPUTS / OUTPUTS CFG]
(I-O-)
[COMMAND] (CtL-)
[APPLICATION FUNCT.]
(FUn-)
[FAULT MANAGEMENT]
(FLt-)
[COMMUNICATION]
(COM-)
[MONITORING] (SUP-)
Bkz.
programlama
k›lavuzu
Menülerin kodlar› parametre kodlar›ndan yanlar›ndaki tire ile ayr›l›r. Örnek: [AYARLAR] (SEt-) menüsü, ACC
parametresi.
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bFr, Fr1 ve tCC parametrelerinin konfigürasyonu
bFr, Fr1 ve tCC parametreleri yaln›zca kontrol cihaz› kilitli iken durma modunda de¤iﬂtirilebilir.
Kod
bFr

Ad/Aç›klama

[Standart motor frek.]

Fabrika ayarlar›
[50Hz IEC] (50)

Bu parametre yaln›zca kontrol cihaz› ilk kez çal›ﬂt›r›ld›¤›nda görülür.
Gerekti¤inde daha sonra [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünde de¤iﬂtirilebilir.
50
60

Fr1

• [50Hz IEC] (50) 50 Hz: IEC
• [60Hz NEMA] (60) 60 Hz: NEMA
Bu parametre, belirtilen parametrelerin ön ayarlar›n› de¤iﬂtirir: HSP sayfa 27, Ftd
sayfa 28, FrS sayfa 30 ve tFr sayfa 32.

[Ref.1 kanal›]

[AI1] (AI1)

Bu parametre yaln›zca kontrol cihaz› ilk kez çal›ﬂt›r›ld›¤›nda görülür.
Gerekti¤inde daha sonra [KOMUT] (CtL-) menüsünde de¤iﬂtirilebilir.
AI1
AI2
AI3
AIU1

•
•
•
•

UPdt
UPdH

E¤er LAC = L2 veya L3 ise, aﬂa¤›daki ek atamalar da yap›labilir:
• [+/-Speed] (UPdt) LI1 üzerinde + h›z/- h›z
• [+/-spd HMI] (UPdH) kontrol cihaz› jog kadran› veya uzak tuﬂ tak›m› üzerinden + h›z/- h›z.
Çal›ﬂma için rFr frekans›n› görüntüleyin.

LCC
Ndb
nEt
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[AI1] (AI1) Analog giriﬂ AI1
[AI2] (AI2) Analog giriﬂ AI2
[AI3] (AI3) Analog giriﬂ AI3
[Network AI] (AIV1) Jog kadran›. Tuﬂ tak›m› kontrol modunda jog kadran›, potansiyometre
olarak iﬂlev görür.

LAC = L3 ise, aﬂa¤›daki ek atamalar da yap›labilir:
• Uzak tuﬂ tak›m› ekran› üzerinden [HMI] (LCC) Referans›, [AYARLAR] (SEt-) menüsünde
[HMI Frequency ref.] (LFr) parametresi, bkz. programlama k›lavuzu.
• [Modbus] (Mdb) Modbus üzerinden referans.
• [Network] (nEt) Modbus d›ﬂ›ndaki haberleﬂme protokolünden referans.

Kod
tCC

Ad/Aç›klama

Fabrika ayarlar›

[2/3 tel kontrol]

[2 wire] (2C)

Bu parametre yaln›zca kontrol cihaz› ilk kez çal›ﬂt›r›ld›¤›nda görülür.
Gerekti¤inde daha sonra [G‹R‹ﬁ / ÇIKIﬁ AYARLARI] (I-O-) menüsünde de¤iﬂtirilebilir.
2C

2s

3C

LOC

• [2 tel] (2C) 2 kablolu kontrol: Giriﬂin aç›k veya kapal› durumu, çal›ﬂt›rma ve durdurma
iﬂlemlerini kontrol eder.
Kablolama örne¤i:
LI1: ileri
24 V LI1 LIx
LIx: geri

• [3 tel] (3C) 3 kablolu kontrol (darbeli kontrol): Yolvermeyi kontrol etmek için “ileri” veya “geri”
darbe, durdurmay› kontrol etmek için “durdurma” darbesi yeterlidir. Programlama
k›lavuzuna bak›n.
Kablolama örne¤i:
LI1: durdurma
24 V LI1 LI2 LIx
LI2: ileri
LIx: geri

• [Lokal] (LOC) Yerel kontrol (kontrol cihaz› veya uzak tuﬂ tak›m› RUN/STOP/RESET).

TEHL‹KE
‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
[2/3 tel kontrol] (tCC) atamas› de¤iﬂtirildi¤inde [Lojik giriﬂ üzerinden ters çal›ﬂma] (rrS),
[2 tel tip] (tCt) parametreleri ve lojik giriﬂleri etkileyen tüm fonksiyonlar fabrika ayarlar›na
döneceklerdir.
Bu de¤iﬂikli¤in kullan›lan kablo ba¤lant› ﬂemas›yla uyumlu olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

2s

Bu parametrenin atamas›n› de¤iﬂtirmek için 2 s boyunca “ENT” tuﬂuna bas›l›
tutun.
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[HIZ REFFERANSI] (rEF-)
[HIZ REFERANSI] (rEF-) menüsünde, aktif referans kanal›na göre LFr, AIU1 veya FrH görüntülenir.
Daha ayr›nt›l› bilgi almak için programlama k›lavuzuna bak›n.
Yerel kontrol devrede iken HMI jog kadran›, di¤er parametreler [Düﬂük h›z] (LSP) ve [Yüksek h›z] (HSP)
taraf›ndan ayarlanan limitler dahilinde referans de¤eri de¤iﬂtiren bir potansiyometre olarak iﬂlev görür.
E¤er yerel komut modu devre d›ﬂ› ise, [Komut kanal› 1] (Cd1) kullan›larak yaln›zca referans de¤erler ve birimler
görüntülenir. De¤er yaln›zca "salt okunur" olacakt›r ve jog kadran› kullan›larak de¤iﬂtirilemez (referans jog
kadran›ndan de¤il AI veya di¤er bir kaynaktan verilir).
Görüntülenen gerçek referans [Ref. 1 kanal›] (Fr1) ile yap›lan seçime ba¤l›d›r.

Kod
LFr

Ad/Aç›klama

[Taﬂ›nabilir operatör panel üzerinden h›z referans›]

Ayar aral›¤›
0 - 500 Hz

Bu parametre yaln›zca fonksiyon devreye al›nd›¤›nda görülür.
Uzak tuﬂ tak›m›ndan h›z referans›n›n de¤iﬂtirilebilmesini sa¤lar.
Referans de¤iﬂikli¤ini onaylamak için ENT tuﬂuna bas›lmas› gerekli de¤ildir.
AIU1

[AIV1 giriﬂ de¤eri]

%0 - %100

Jog kadran›ndan h›z referans›n›n de¤iﬂtirilebilmesini sa¤lar.
FrH

[Frekans ref.]
Rampa öncesi frekans referans› (mutlak de¤er).
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LSP - HSP Hz

[AYARLAR] (SEt-)
Ayar parametreleri, kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken veya duruyorken de¤iﬂtirilebilir.
Önemli: De¤iﬂikliklerin kontrol cihaz› durdurulduktan sonra yap›lmas› önerilir. Tekrar servise almadan önce
yap›lan de¤iﬂikliklerin uygun ﬂekilde çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› test edin.
Kod

Ad/Aç›klama

ACC
dEC

[H›zlanma]
[Yavaﬂlama]

Ayar aral›¤›

Fabrika
ayarlar›

Inr
parametresini
n de¤erine
göre

3s
3s

0 ile [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsündeki [Motor frekans›] (FrS) parametresinde
belirtilen nominal frekans aras›nda h›zlanma ve yavaﬂlama için tan›mlanm›ﬂt›r.
dEC de¤erinin, durdurulacak yüke göre çok düﬂük olmad›¤›ndan emin olun.
LSP

[Düﬂük h›z]

HSP

[Yüksek h›z]

0 - HSP

0 Hz

LSP - tFr

bFR

Minimum referansta motor frekans›.

Maksimum referansta motor frekans›: Bu ayar›n motor ve uygulama için uygun olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
ItH

[Motor termik ak›m›]

0 - 1,5 In (1)

Kontrol cihaz›
de¤erlerine
göre

ItH de¤erini, motor plakas›nda belirtile nominal ak›ma ayarlay›n.
Termik korumay› bast›rmak için programlama k›lavuzuna bak›n.
UFr

[IR kompanzasyonu]

%0 - %100

%20

Çok düﬂük h›zda momenti optimum hale getirmek için kullan›l›r (moment yetersizse UFr de¤erini art›r›n)

UFr de¤erinin motor s›cakken çok yüksek olmad›¤›ndan emin olun (tutars›zl›k riski).
Not: UFt de¤eri de¤iﬂtirildi¤inde (sayfa 32) UFr de¤eri fabrika ayar›na dönecektir (%20).
FLG

[Frekans çevrim kazanc›]

%1 - %100

%20

Parametreye ancak UFt (sayfa 32) = n veya nLd ise eriﬂilebilir.
FLG parametresi, kontrol edilen makinenin ataleti temelinde h›z rampas›n› izlenmesini ayarlar.
De¤er çok düﬂük: daha uzun yan›t süresi.
De¤er çok yüksek: aﬂ›r› h›z, dengesizlik.

StA

[Fr. çevrim dengesi]

%1 - %100

%20

Parametreye ancak UFt (sayfa 37) = n veya nLd ise eriﬂilebilir.
De¤er çok yüksek: Aﬂ›r› h›z, dengesizlik
De¤er çok düﬂük: Daha uzun yan›t süresi
Bir geçici h›z (h›zlanma veya yavaﬂlama) sonras›, makinenin dinami¤ine ba¤l› olarak sabit
duruma geri dönüﬂe adaptasyon için kullan›l›r.
Aﬂ›r› h›zdan kaç›nmak için tutarl›l›¤› kademeli olarak art›r›n.
(1) In, katalogda ve kontrol cihaz› de¤er plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.
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Kod
SLP

Ad/Aç›klama

[Kayma kompanzasyonu]

Ayar aral›¤›

Fabrika
ayarlar›

%0 - %150

%100

Parametreye ancak UFt (sayfa 37) = n veya nLd ise eriﬂilebilir.
Nominal h›zda motor taraf›ndan kullan›lan kayma kompanzasyonu de¤erini ayarlamak için
kullan›l›r.
Motor de¤er plakas›nda verilen h›zlar›n optimum olmas› gerekmez.
• Kayma ayar› < gerçek kayma ise: Motor, sabit durumda do¤ru h›zda dönmüyor demektir.
• Kayma ayar› > gerçek kayma ise: Motor aﬂ›r› dengelenmektedir ve h›z kararl› de¤ildir.
tdC1

[Auto DC inj. time 1]

0,1 - 30 s

0,5 s

SdC1

[Auto DC inj. level 1]

0 - 1,2 In (1)

0,7 In (1)

Önemli: Motorun bu ak›ma aﬂ›r› ›s›nma yapmadan dayan›p dayanamayaca¤›n› kontrol edin.
tdC2

[Auto DC inj. zaman› 2]

0 - 30 s

0s

SdC2

[Auto DC inj. seviyesi 2]

0 - 1,2 In (1)

0,5 In (1)

[Atlama frekans›]

0 - 500

0 Hz

JPF

JPF etraf›nda ± 1 Hz’lik bir frekans aral›¤›nda uzun süreli çal›ﬂmay› engeller. Bu fonksiyon,
rezonansa yol açan kritik bir h›z› önler. Parametrenin 0 olarak ayarlanmas› fonksiyonu devre
d›ﬂ› b›rak›r.
JF2

[Atlama frekans› 2]

0 - 500

0 Hz

JF2 etraf›nda ± 1 Hz’lik bir frekans aral›¤›nda uzun süreli çal›ﬂmay› engeller. Bu fonksiyon,
rezonansa yol açan kritik bir h›z› önler. Parametrenin 0 olarak ayarlanmas› fonksiyonu devre
d›ﬂ› b›rak›r.
SP2

[2 ön ayarl› h›z]

0,0 - 500,0 Hz

10 Hz

SP3

[4 ön ayarl› h›z]

0,0 - 500,0 Hz

15 Hz

SP4

[8 ön ayarl› h›z]

0,0 - 500,0 Hz

20 Hz

CLI

[Ak›m s›n›r›]

0,25 - 1,5 In (1)

1,5 In (1)

tLS

[Düﬂük h›zda çal›ﬂma süresi]

Motorun momentini ve s›cakl›k art›ﬂ›n› s›n›rlamak için kullan›l›r.
0,0 - 999,9 s

0,0 sn

Belirli bir süre için LSP de¤erinde çal›ﬂt›ktan sonra otomatik olarak motor durdurma istenir.
Frekans referans› düﬂük LSP de¤erinden büyükse ve bir çal›ﬂt›rma komutu halen
geçerliyse, motor yeniden çal›ﬂ›r. Dikkat: 0 de¤eri s›n›rs›z süreye karﬂ›l›k gelir.
Ftd

[Motor frekans eﬂi¤i]

0 - 500 Hz

bFr

(Programlama k›lavuzuna bak›n).
(1) In, katalogda ve kontrol cihaz› de¤er plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.
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Kod

Ad/Aç›klama

ttd

[Motor termal seviye]

Ctd

[Ak›m eﬂi¤i]

SdS

[Gösterge parametresi]

SFr

[Anahtarlama frekans›]

Ayar aral›¤›

Fabrika
ayarlar›

%0 - %118

%100

0 - 1,5 In (1)

In

0,1 - 200

30

2,0 - 16 kHz

4 kHz

(Programlama k›lavuzuna bak›n).

(Programlama k›lavuzuna bak›n).

(Programlama k›lavuzuna bak›n).

Frekans, motordan kaynaklanan gürültüyü azaltmak üzere ayarlanabilir.
Frekans, 4 kHz’den yüksek bir de¤ere ayarlanm›ﬂsa, s›cakl›kta aﬂ›r› bir art›ﬂ meydana
geldi¤inde h›z kontrol cihaz› anahtarlama frekans›n› otomatik olarak azalt›r ve s›cakl›k
normale döndü¤ünde tekrar yükseltir.
Bu parametreye ayr›ca [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünde, sayfa 30’dan eriﬂilebilir.
(1) In, katalogda ve kontrol cihaz› de¤er plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.

29

[MOTOR KONTROL] (drC-)
Motora güç verebilecek olan tUn hariç olmak üzere parametreler, yaln›zca motor durduruldu¤unda ve çal›ﬂt›rma
komutu bulunmad›¤›nda de¤iﬂtirilebilir. Kontrol cihaz› performans› ﬂu ﬂekilde optimize edilebilir:
• motor de¤er plakas›nda verilen de¤erleri kontrol cihaz› menüsünde girerek,
• otomatik hassas ayar gerçekleﬂtirerek (standart bir asenkron motorda).
Kod

Ad/Aç›klama

bFr

[Standart motor frekans›]

UnS

[Güç plakas›ndaki nominal motor ak›m›]

Ayar aral›¤›

Fabrika
ayarlar›

-

50 Hz

Kontrol cihaz›
de¤erlerine
göre

Kontrol
cihaz›
de¤erlerine
göre

Bkz. sayfa 24.

‹sim plakas›nda yaz›l› olan nominal motor gerilimi. e¤er hat gerilimi nominal motor geriliminden
daha düﬂükse UnS, kontrol cihaz› terminallerine uygulanan hat gerilimi de¤erine
ayarlanmal›d›r.
FrS

[Güç plakas›ndaki nominal motor frekans›]

10 – 500 Hz

50 Hz

‹sim plakas›nda yaz›l› olan nominal motor ak›m›. Fabrika ayar› 50 Hz'dir, ancak bFr de¤eri
60 Hz olarak ayarlanm›ﬂsa 60 Hz’dir.
nCr

[Güç plakas›ndaki nominal motor ak›m›]

nSP

[Güç plakas›ndaki nominal motor ak›m›]

0,25 - 1,5 In (1)

Kontrol
cihaz›
de¤erlerine
göre

0 - 32760 d/dak

Kontrol
cihaz›
de¤erlerine
göre

‹sim plakas›nda yaz›l› olan nominal motor ak›m›.

De¤er plakas›ndaki de¤er. 0 – 9999 RPM ise, 10,00 – 32,76 KRPM
E¤er nominal h›z de¤er plakas›nda verilmemiﬂse programlama k›lavuzuna bak›n.
COS

[Güç plakas›ndaki motor 1 Cos Phil de¤eri]

rSC

[So¤uk hal stator direnci]

0,5 - 1

Kontrol
cihaz›
de¤erlerine
göre

-

[No] (nO)

Motor isim plakas›nda verilen motor kosinüs phi de¤eri.

[No] (nO) ﬂeklinde b›rak›n veya programlama k›lavuzuna bak›n.

(1) In, katalogda ve kontrol cihaz› de¤er plakas›nda belirtilen nominal kontrol cihaz› ak›m›na eﬂittir.
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Kod
tUn

Ad/Aç›klama

Fabrika
ayarlar›

[ototune yapma]

[No] (nO)

TEHL‹KE
ELEKTR‹K ÇARPMASI VEYA ARK SIÇRAMASI R‹SK‹
• Otomatik hassas ayar s›ras›nda motor nominal ak›mda çal›ﬂ›r.
• Otomatik hassas ayar s›ras›nda motoru servise almay›n.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

TEHL‹KE
‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
• Otomatik hassas ayara baﬂlanmadan önce ﬂu parametreler konfigüre edilmelidir:
UnS, FrS, nCr, nSP ve nPr veya COS.
• Otomatik ince ayar gerçekleﬂtirildikten sonra bu parametrelerden bir ya da birden
fazlas›n›n de¤iﬂtirilmesi durumunda tUn seçene¤inin de¤eri nO olarak

de¤iﬂecek ve prosedürün tekrarlanmas› gerekecektir.
nO
YES
dOnE
rUn
POn
LI1
LI6

Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
• [No] (nO) Otomatik hassas ayar gerçekleﬂtirilmedi.
• [Yes] (YES) Otomatik hassas ayar mümkün oldu¤unca h›zla yap›l›r ve bir hata durumunda
tnF hatas› görüntülenir).
parametre otomatik olarak dOnE veya nO ﬂeklinde de¤iﬂir (t
• [Done] (dOnE) Bu de¤erler kullan›ld›¤›nda, otomatik hassas ayar›n en son yap›ld›¤› zaman
verilir.
• [Drv running] (rUn) Bir çal›ﬂt›rma komutu her gönderildi¤inde otomatik hassas ayar yap›l›r.
• [Power on] (POn) Otomatik hassas ayar her çal›ﬂt›rmada yap›l›r.
• [LI1] (LI1) Otomatik hassas ayar, bu fonksiyona atanan bir lojik giriﬂ 0 V’den 1’e de¤iﬂti¤inde
yap›l›r.
• [LI6] (LI6)
Dikkat:
Otomatik hassas ayar sadece hiçbir komut aktif de¤ilken yap›l›r. Bir lojik giriﬂe bir “serbest
duruﬂ” veya “h›zl› duruﬂ” atand›¤›nda, bu giriﬂ 1 olarak ayarlanmal›d›r (0’da aktiftir).
Otomatik hassas ayar 1 – 2 saniye sürebilir. ‹ﬂlemi kesmeyin; ekran›n dOnE veya nO olarak
de¤iﬂmesini bekleyin.
Önemli:
Otomatik hassas ayar s›ras›nda motor nominal ak›mda çal›ﬂ›r.
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Kod
tUS

Ad/Aç›klama

[Ototune durumu]

Ayar aral›¤›

Fabrika
ayarlar›

-

[Not done]
(tAb)

(sadece bilgi amaçl›d›r, de¤iﬂtirilemez)
tAb
PEnd
PrOG
FAIL
dOnE

•
•
•
•
•

UFt

[Gerilim/Frekans oran› tipinin seçilmesi]

L
P
n
nLd
nrd
YES
nO

•
•
•
•

[Not done] (tAb) Motoru kontrol etmek için varsay›lan stator rezistör de¤eri kullan›l›r.
[Pending] (PEnd) Otomatik hassas ayar talep edilmiﬂ ancak henüz yap›lmam›ﬂt›r.
[In Progress] (PrOG) Otomatik hassas ayar devam ediyor.
[Failed] (FAIL) Otomatik hassas ayar baﬂar›s›z.
[Done] (DonE) Otomatik hassas ayar fonksiyonu ile ölçülen stator rezistörü, motoru kontrol
etmek için kullan›l›r.
-

[SVC] (n)

[Cst. torque] (L) Paralel ba¤l› motorlar veya özel motorlar için sabit moment.
[Var. torque] (P) De¤iﬂken moment: Pompa ve fan uygulamalar›.
[SVC] (n) Sabit momentli uygulamalar için sensörsüz ak› vektör kontrolü.
[Energy sav.] (nLd) Yüksek dinamik gerektirmeyen de¤iﬂken moment uygulamalar› için enerji
tasarrufu (yüksüz durumda P oran› ve yüklü durumda n oran› ile ayn› ﬂekilde hareket eder).

[Gürültü azaltma]

-

[Yes] (YES)

• [Yes] (YES) Düzensiz modülasyonlu frekans.
• [No] (nO) Sabit frekans.
Düzensiz frekans modülasyonu, sabit bir frekansta meydana gelebilecek her türlü rezonans›
azalt›r.

SFr

[Anahtarlama frekans›](1)

SrF

[H›z çevrim filtresi]

2,0 - 16 kHz

4 kHz

10 – 500 Hz

60 Hz

Bkz. sayfa 29.

YES
nO

• [Yes] (YES) H›z döngü filtresi bast›r›lm›ﬂt›r (konum kontrolü uygulamalar›nda yan›t süresini
azalt›r ve referans aﬂ›labilir).
• [No] (nO) H›z döngü filtresi aktiftir (referans›n aﬂ›lmas›n› önler)).








  












tFr

  
























[Maksimum frekans] (tFr)







10 – 500 Hz



60 Hz

Fabrika ayar› 60 Hz veya, e¤er [Standart mot. frekans›] (bFr) 60 Hz olarak ayarl›ysa, 72 Hz'dir.
(1) Bu parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de eriﬂilebilir.
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Kod

Ad/Aç›klama

Fabrika
ayarlar›

SCS

[Ayarlar›n kaydedilmesi] (1)

nO
StrI

• [No] (nO) Fonksiyon devre d›ﬂ›.
• [Config 1] (Str1) Geçerli konfigürasyonu EEPROM’a kaydeder (ancak otomatik hassas ayar
sonucunu kaydetmez). Kay›t iﬂlemi tamamland›ktan sonra SCS, otomatik olarak nO
konumuna geçer. Bu fonksiyon, geçerli konfigürasyona ek olarak bir yedek konfigürasyon
saklanmas›n› sa¤lar.
H›z kontrol cihazlar›n›n geçerli konfigürasyonu ve yedek konfigürasyonu, fabrika
konfigürasyonuyla baﬂlat›lm›ﬂ olarak ayarlan›r.
E¤er uzak tuﬂtak›m› ekran› kontrol cihaz›na tak›lm›ﬂsa dört adete kadar ilave ayar bulunur:
FIL1, FIL2, FIL3 ve FIL4. Uzak tuﬂ tak›m› ekran›n›n EEPROM belle¤ine dört
adete kadar konfigürasyon kaydetmek için bu seçimleri kullan›n.
Kay›t iﬂlemi tamamland›ktan sonra SCS, otomatik olarak nO konumuna geçer.

2s

CFG

[No] (nO)

[Makro konfigürasyonu]

[Factory set.]
(Std)

TEHL‹KE
2s

StS

Std

‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
Seçili makro konfigürasyonun kullan›lan kablo ba¤lant› ﬂemas›yla uyumlu olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
Kaynak konfigürasyonunun seçimi.
• [Start/Stop] (StS) Yolverme/durdurma konfigürasyonu.
G/Ç atamalar›n›n d›ﬂ›nda fabrika konfigürasyonuna eﬂittir:
Lojik giriﬂler:
- LI1, LI2 (2 çal›ﬂma yönü): 2 kablolu geçiﬂ alg›lama kontrolü,
- LI1 = ileri, LI2 = geri
- LI3 - LI6: Devre d›ﬂ› (atanmam›ﬂ)
Analog giriﬂler:
- AI1: H›z referans› 0-10 V
- AI2, AI3: Devre d›ﬂ› (atanmam›ﬂ)
- Röle R1: Kontak, hata (veya kapal› olma) alg›lanmas› durumunda aç›l›r
- Röle R2: Devre d›ﬂ› (atanmam›ﬂ)
Analog ç›k›ﬂ AOC: 0-20 mA devre d›ﬂ› (atanmam›ﬂ)
• [Factory set.] (Std) Fabrika konfigürasyonu (bkz. sayfa 20).

(1) SCS, CFG ve FCS'ye çeﬂitli konfigürasyon menülerinden ulaﬂ›labilir; ancak bunlar tüm menüler ve
parametreler için geçerlidir.

2s

Bu parametrenin atamas›n› de¤iﬂtirmek için 2 s boyunca “ENT” tuﬂuna bas›l›
tutun.
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Kod
FCS

Ad/Aç›klama

Fabrika
ayarlar›

[Fabrika ayarlar›na geri dönüﬂ/Ayarlar›n geri yüklenmesi] (1)

[No] (nO)

TEHL‹KE
2s

‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
Ak›m konfigürasyonu de¤iﬂikli¤inin kullan›lan kablo ba¤lant› ﬂemas›yla uyumlu olup olmad›¤›n›
kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.

nO
rECI

InI

• [No] (nO) Fonksiyon devre d›ﬂ›.
• [Internal] (rEC1) Geçerli konfigürasyon daha önce SCS = Strl taraf›ndan kaydedilen
yedek konfigürasyon ile ayn› olur.
rECI yaln›zca yedeklemenin gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› durumunda görülür. Bu iﬂlem
gerçekleﬂtirildikten sonra FCS otomatik olarak nO ﬂeklinde de¤iﬂir.
• [Config. CFG] (InI) Geçerli konfigürasyon, CFG parametresi ile seçilen konfigürasyonla
de¤iﬂtirilir (2).
Bu iﬂlem gerçekleﬂtirildikten sonra FCS otomatik olarak nO ﬂeklinde de¤iﬂir.
E¤er uzak tuﬂtak›m› ekran› kontrol cihaz›na ba¤lanm›ﬂsa, uzak tuﬂ tak›m› ekran›n›n EEPROM
belle¤inde yüklü yedekleme dosyalar›na karﬂ›l›k gelen dört adete kadar ilave seçim bulunur:
FIL1, FIL2, FIL3 ve FIL4. Bu seçimler geçerli konfigürasyonu, uzak tuﬂ tak›m›
ekran›nda karﬂ›l›k gelen yedek konfigürasyon ile de¤iﬂtirir. Bu iﬂlem gerçekleﬂtirildikten sonra
FCS otomatik olarak nO ﬂeklinde de¤iﬂir.
Not: Parametre nO olarak de¤iﬂti¤inde ekranda nAd k›sa süreli olarak görüntülenirse,
konfigürasyon aktar›lamaz ve aktar›lamam›ﬂt›r (örne¤in, kontrol cihaz› de¤erleri farkl›
oldu¤undan). Parametre nO olarak de¤iﬂti¤inde ekranda ntr k›sa süreli olarak
görüntülenirse, bir konfigürasyon aktar›m hatas› oldu¤u ve InI’y› kullanarak fabrika
ayarlar›n›n de¤iﬂtirilmesi gereklidir. Her iki durumda da, yeniden denemeden önce, aktar›lacak
konfigürasyonu kontrol edin.

(1) SCS, CFG ve FCS'ye çeﬂitli konfigürasyon menülerinden ulaﬂ›labilir; ancak bunlar tüm menüler ve
parametreler için geçerlidir.
(2) Aﬂa¤›daki parametreler bu fonksiyon taraf›ndan de¤iﬂtirilmez; konfigürasyonlar›n› korurlar:
- bFr (Standart motor frekans›) sayfa 24.
- LCC (Uzak ekran terminali üzerinden kontrol), [KOMUT] (CtL-) menüsünde. Programlama k›lavuzuna
bak›n.
- COd (Terminal kilitleme kodu) sayfa 37.
- [HABERLEﬁME] (COM-) menü parametreleri. Programlama k›lavuzuna bak›n.
- [‹ZLEME] (SUP-) menüsü. Programlama k›lavuzuna bak›n.

2s
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Bu parametrenin atamas›n› de¤iﬂtirmek için 2 s boyunca “ENT” tuﬂuna bas›l›
tutun.

[INPUTS / OUTPUTS CFG] (I-O-)
Parametreler sadece h›z kontrol cihaz› durduruldu¤unda ve herhangi bir çal›ﬂma komutu bulunmad›¤›nda
de¤iﬂtirilebilir.
Kod
tCC

Ad/Aç›klama

Fabrika ayarlar›

[2/3 TELL‹ KONTROL]

[2 wire] (2C)

Bkz. sayfa 25.
tCt

[2 kablolu tip] (parametreye yaln›zca tCC = 2C olmas› durumunda [Transition] (trn)
eriﬂilebilir)

TEHL‹KE
‹STENMEYEN EK‹PMAN ‹ﬁLEM‹
2 kablolu tip kontrol de¤iﬂikli¤inin kullan›lan kablo ba¤lant› ﬂemas›yla uyumlu olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmamas› ölüm veya a¤›r yaralanmalara neden olabilir.
LEL
trn
PFO

rrS
nO
LI1
LI2
LI3
LI4
LI5
LI6
CrL3
CrH3
AO1t
dO
r1
r2
SCS
CFG
FCS

• [Level] (LEL) Çal›ﬂt›rma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate al›n›r.
• [Transition] (trn) Güç kayna¤›ndaki bir kesintinin ard›ndan istenmeyen yeniden yolverme
iﬂlemlerinin azalt›lmas› amac›yla çal›ﬂmay› baﬂlatmak için bir durum de¤iﬂikli¤i (geçiﬂ veya
uç) gerekir.
• [Fwd priority] (PFO) Çal›ﬂt›rma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate al›n›r, ancak
"düz" giriﬂi her zaman için "ters" giriﬂine göre önceliklidir.

[Lojik giriﬂ üzerinden ters çal›ﬂma]

[LI2] (LI2)

E¤er rrS = nO ise, örne¤in AI2 üzerindeki negatif gerilim arac›l›¤›yla ters çal›ﬂma
etkinleﬂir.
• [No] (nO) Atanmam›ﬂ
• [LI1] (LI1) Lojik giriﬂ LI1
• [LI2] (LI2) Lojik giriﬂ LI2, tCC = 2C olmas› durumunda eriﬂilebilir
• [LI3] (LI3) Lojik giriﬂ LI3
• [LI4] (LI4) Lojik giriﬂ LI4
• [LI5] (LI5) Lojik giriﬂ LI5
• [LI6] (LI6) Lojik giriﬂ LI6
Programlama k›lavuzuna bak›n.

Bu parametreye ayr›ca [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünde, sayfa 30, eriﬂilebilir.
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[‹ZLEME] (SUP-)
Parametrelere kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken veya dururken eriﬂilebilir.
Baz› fonksiyonlar›n çok say›da parametreleri bulunur. Programlamay› sadeleﬂtirmek ve parametre listesi içinde
gezinme zorunlulu¤unu ortadan kald›rmak için bu fonksiyonlar, alt menüler içinde gruplanm›ﬂt›r.
Menüler gibi alt menüler de kodun ard›ndan gelen tire iﬂareti ile belirlenir: örne¤in LIF-.
Kontrol cihaz› çal›ﬂ›rken görüntülenen de¤er izleme parametrelerinden birinin de¤eridir. Varsay›lan olarak
görüntülenen de¤er, motora uygulanan ç›k›ﬂ frekans›d›r (rFr parametresi). Görüntülenen de¤erler gösterge
olarak verilir. Bu de¤erler, ölçüm cihaz› kullan›larak ölçülenler kadar do¤ru de¤ildirler.

2s

Gerekli yeni izleme parametresinin de¤eri görüntülenirken, izleme parametresi de¤iﬂikli¤ini
onaylamak ve saklamak için "ENT" tuﬂu ikinci kez bas›l› tutulmal›d›r. Bunun ard›ndan çal›ﬂma
s›ras›nda parametre de¤eri görüntülenecektir (kontrol cihaz›n›n kapat›lmas›ndan sonra dahi).

E¤er yeni seçenek "ENT" tuﬂuna ikinci kez basarak onaylanmazsa kontrol cihaz›, kapat›lmas›n›n ard›ndan
önceki parametreye dönecektir.
Not: Kapatman›n veya hat beslemesi kayb›n›n ard›ndan kontrol cihaz› durumu parametresi görüntülenir
(örne¤in rdY). Çal›ﬂt›r komutunun ard›ndan seçilen parametre görüntülenir.
Kod
LFr

Ad/Aç›klama

[Dahili terminal veya uzaktan kontrol için frekans referans›]

De¤iﬂim aral›¤›
0 - 500 Hz

Bu parametre yaln›zca fonksiyon devreye al›nd›¤›nda görülür. Uzak tuﬂ tak›m›ndan gelen
h›z referans› görüntülenir.
rPI

[Dahili PI referans›]

%0 - %100

Bu parametre yaln›zca PIF de¤erinin n0 olmamas› durumunda görüntülenir.
FrH

[Rampa öncesi] (mutlak de¤er)

0 - 500 Hz

rFr

[Motora uygulanan ç›k›ﬂ frekans›]

- 500 - + 500 Hz

Bu parametre ayn› zamanda, ekran terminali veya tuﬂ tak›m›n› arac›l›¤›yla +/- h›z fonksiyonu için kullan›l›r.

Çal›ﬂmay› görüntüler ve onaylar. Hat beslemesi kayb› durumunda rFr saklanmaz ve +/h›z fonksiyonu, [‹ZLEME] (SUP-) menüsünde tekrar onaylanmal›d›r.
SPd

[Motor h›z›]

LCr

[Motor ak›m›]

OPr

[Motor gücü]

ULn

[Besleme gerilimi ](motor çal›ﬂ›rken veya durdu¤unda, DC baras› üzerinden besleme

%100 = Nominal motor gücü
gerilimini verir)
tHr

[Motor s›cakl›k durumu]
%100 = Nominal termik durum
%118 = “OLF” eﬂik de¤eri (motorda aﬂ›r› yükleme)
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Kod
tHd

Ad/Aç›klama

De¤iﬂim aral›¤›

[H›z kontrol s›cakl›k durumu]
%100 = Nominal termik durum
%118 = “OHF” eﬂik de¤eri (motorda aﬂ›r› yükleme)

LFt

[Son hata]
Bkz. Diagnostik ve sorun giderme, sayfa 39.

Otr

[Motor momenti]
%100 = nominal motor momenti

rtH

[Çal›ﬂma süresi]

0 - 65530 saat

Motorun aç›k kald›¤› toplam süre:
0 – 9999 (saat), ve ard›ndan 10.00 – 65.53 (kilo-saat).
[FAULT MANAGEMENT] (FLt-) menüsündeki rPr parametresi ile s›f›rlanabilir
(Programlama k›lavuzuna bak›n).
COd

[ﬁifre 1]

tUS

[Ototune durumu]
Bkz. sayfa 32.

UdP

[Sürücü yaz›l›m versiyonu]
ATV312 yaz›l›m sürümünü gösterir. Örn.: 1102 = V1.1 IE02.

LIA-

[LOJ‹K G‹R‹ﬁ FONKS‹YONLARI]

AIA-

[ANALOG G‹R‹ﬁ FONKS‹YONLARI]

Önemli: Parametre ve de¤er ile ilgili kapsaml› aç›klamalar için programlama
k›lavuzuna bak›n.

Kontrol cihaz›n›n yerel olarak kontrol edilmesi
Fabrika ayar›nda "RUN" ve jog kadran› aktif de¤ildir. Kontrol cihaz›n› yerel olarak kontrol etmek için aﬂa¤›daki
parametreleri ayarlay›n:
• parametre [Ref. 1 kanal›] Fr1 sayfa 24 AIU1 olarak ayarlay›n (Jog kadranl› entegre ekran),
• parametre [2/3 telli kontrol] tCC sayfa 25 LOC olarak ayarlay›n (yerel kontrol).
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Geçiﬂ ATV31 - ATV312
ATV312, ATV31'in en son sürümü ile uyumludur.
Ancak her iki kontrol cihaz› aras›nda baz› farkl›l›klar bulunabilir. Uyumluluk için eski parametrenin yeni kontrol
cihaz›na kopyalanmas› gereklidir.

Konfigürasyon aktar›m› (uzak ekran veya yükleyici arac› kullan›larak)
Yeni bir parametre [Select ATV31 conf.] (ArE), [APPLICATION FUNCT.] (FUn-) menüsünün sonuna
eklenmiﬂtir. ATV31 ile ATV312 aras›ndaki bir aktar›m s›ras›nda ATV31 tipinin belirlenebilmesini sa¤lar (ATV31
veya ATV31ppppppA).
[Select ATV31 conf.] (ArE) parametresinin de¤erleri:
• nO, fabrika ayar›, iki ATV312 aras›nda aktar›m,
• 31A, ATV31ppppppA'dan ATV312'ye aktar›m,
• 31E, ATV31'den ATV312'ye aktar›m.
ArE
Aktar›m›n tamamlanmas›n›n ard›ndan konfigürasyonu baﬂlatmak için kontrol cihaz›n› kapat›n ve aç›n (A
parametresi fabrika ayar›na döner).

Boyutlar
Tek farkl›l›k derinlik ile ilgilidir. Tüm ATV312 ürünleri 2 mm daha derindir.

ATV31ppppppA
A'n›n de¤iﬂtirilmesi
HMI sürüm « Avrupa » ATV312'den ATV31ppppppA'ya geçiﬂ
ATV31ppppppA'n›n kolayca ATV312 ile de¤iﬂtirilebilmesi için müﬂteri taraf›ndan, ATV312'yi “Avrupa”
sürümünden “Asya” sürümüne de¤iﬂtirmek amac›yla h›zl› ve basit bir iﬂlem uygulanacakt›r.
‹lk çal›ﬂt›rmada bFr'nin ard›ndan aﬂa¤›daki 2 parametre görüntülenir. Bu parametreler ﬂu ﬂekilde ayarlanmal›d›r:
[Ref.1 kanal›] (Fr1) sayfa 24, AIU1 olarak ayarlan›r
[2/3 telli kontrol] tCC sayfa 25, LOC olarak ayarlan›r
Bir sonraki açmada aﬂa¤›daki parametreler kullan›larak HMI sürümüne geçiﬂ yap›labilir:
[Ref.1 kanal›] Fr1, [COMMAND] (CtL-) menüsünde
[2/3 telli kontrol] tCC, [INPUTS / OUTPUTS CFG] (I-O-) menüsünde
Fabrika ayarlar›
Potansiyometre fabrika ayarlar› kullan›larak ATV31ppppppA ve ATV312 ile kontrol aras›ndaki farklar aﬂa¤›daki
tabloda aç›klanm›ﬂt›r.
Parametre
[2/3 telli kontrol] tCC
[Ref.1 kanal›] Fr1
[Kontrol kanal›] 1 Cd1
[Lojik giriﬂ üzerinden ters atama]
rrS
[Zorlamal› ref. ve rant. kanal›.] FLOC

ATV31ppppppA
A
Yerel kontrol LOC
Analog giriﬂ AI1 A I P
Yerel kontrol LOC
nO (e¤er tCC =
LOC ise)
Jog Kadran› AIP

ATV312
2C
AI1
tEr
LI2
AIU1

Önemli: ATV31ppppppA için lojik giriﬂ anahtar› «Sink» konumuna ayarlanm›ﬂt›, ATV312 fabrika ayar› «Source»
ﬂeklindedir. Bkz. sayfa 10.
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Teﬂhis ve sorun giderme
Bak›m konusunda yard›m, hata ekran›
Kurulum veya çal›ﬂma s›ras›nda bir sorun yaﬂan›rsa ortam, montaj ve ba¤lant›lara iliﬂkin tavsiyelerin
uygulanm›ﬂ oldu¤undan emin olun.
Alg›lanan ilk hata kaydedilir ve ekranda yan›p sönerek görüntülenir: kontrol cihaz› kilitlenir ve programlanabilir
röle (R1A -R1C veya R2A - R2C) konta¤› aç›l›r.

Kontrol cihaz› çal›ﬂm›yor, hata görüntülenmiyor
• E¤er görüntüleme yoksa kontrol cihaz› güç kayna¤›n›, AI1 ve AI2 giriﬂlerinin kablolar›n› ve RJ45 ba¤lant›s›n›
kontrol edin.
• Di¤er durumlar: programlama k›lavuzuna bak›n.

Otomatik olarak resetlenemeyen hata alg›lama kodlar›
Kontrol cihaz› gücünü kapat›p açmadan önce hata nedeni ortadan kald›r›lmal›d›r.
Olas› nedenler

Çözüm

CnF

Kod

[HABERLEﬁME
HATASI]

Ad

• Haberleﬂme kart›nda
haberleﬂme hatas›

• Ortam› kontrol edin (elektromanyetik
uygunluk).
• Kablo ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
• Süre aﬂ›m›n› kontrol edin.
• Seçenek kart›n› de¤iﬂtirin.

COF

[CANopen
HATASI]

• CANopen baras› haberleﬂmesi • Haberleﬂme baras›n› kontrol edin.
kesildi
• Ürün belgelerine bak›n.

CrF

[ÖN ﬁARJ
HATASI]

• Yük rölesi kumanda hatas›
veya ﬂarj rezistöründe hasar

• Kontrol cihaz›n› de¤iﬂtirin.

EEF

[EEPROM
HATASI]

• Dahili bellek hatas›

• Ortam› kontrol edin (elektromanyetik
uygunluk).
• Kontrol cihaz›n› de¤iﬂtirin.

ILF

[DAH‹L‹
HABERLEﬁME
HATASI]

• Haberleﬂme kart› ve kontrol
cihaz› aras›nda haberleﬂme
hatas›

• Ortam› kontrol edin (elektromanyetik
uygunluk).
• Ba¤lant›lar› kontrol edin.
• Seçenek kart›n› de¤iﬂtirin.

IF1

[DAH‹L‹ HATA]

• Bilinmeyen aral›k

IF2

[DAH‹L‹ HATA]

• MMI kart› tan›nmad›
• MMI kart› uyumsuz
• Görüntüleme yok

• Kontrol cihaz›n› de¤iﬂtirin.
• Kontrol cihaz›n› yeniden baﬂlat›n.
• Yerel Schneider Electric temsilcisi ile
iletiﬂim kurun.

IF3

[DAH‹L‹ HATA]

• EEPROM problemi

IF4

[DAH‹L‹ HATA]

• Endüstriyel EEPROM hatas›
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Kod

Ad

Olas› nedenler

Çözüm

LFF

[4-20 mA KAYBI]

• AI3 giriﬂinde 4-20 mA referans› • AI3 giriﬂinde ba¤lant›y› kontrol edin.
kayb›

ObF

[FREN HATASI]

• Çok ani frenleme
• Tahrikleme yükü

• Yavaﬂlama süresini art›r›n.
• Gerekli olursa bir frenleme rezistörü tak›n.
• brA fonksiyonuna bak›n (programlama
k›lavuzuna bak›n).

OCF

[AﬁIRI AKIM]

• [AYARLAR] (SEt-) ve
[MOTOR KONTROL] (drC-)
menülerinde hatal›
parametreler
• Atalet veya yük çok yüksek
• Mekanik kilitlenme

• [AYARLAR] (SEt-) ve [MOTOR
KONTROL] (drC-) menülerindeki
parametreleri kontrol edin
• Motor/kontrol cihaz›/yük boyutlar›n› kontrol
edin.
• Mekanizma durumunu kontrol edin.

OHF

[SÜRÜCÜ AﬁIRI
ISINMA]

• Kontrol cihaz› s›cakl›¤› çok
yüksek

• Motor yükünü, kontrol cihaz›
havaland›rmas›n› ve ortam› kontrol edin.
Çal›ﬂt›rmadan önce kontrol cihaz›n›n
so¤umas›n› bekleyin.

OLF

[MOTOR AﬁIRI
YÜK]

• Aﬂ›r› motor yükü taraf›ndan
tetiklenir
• rSC parametresi de¤eri
yanl›ﬂ

• ItH ayar›n› kontrol edin (motor termik
korumas›) (sayfa 27), motor yükünü
kontrol edin. Çal›ﬂt›rmadan önce kontrol
cihaz›n›n so¤umas›n› bekleyin.
• rSC de¤erini tekrar ölçün (sayfa 30).

OPF

[MOTOR AﬁIRI
YÜK]

• Kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›nda faz
kayb›
• Yük taraf› kontaktörü aç›k
• Motor ba¤l› de¤il veya motor
gücü çok düﬂük
• Motor ak›m›nda anl›k
dengesizlik

• Kontrol cihaz›ndan motora giden
ba¤lant›lar› kontrol edin.
• E¤er yük taraf› kontaktörü kullan›l›yorsa
OPL parametresini OAC ﬂeklinde
ayarlay›n (programlama k›lavuzuna bak›n,
[FAULT MANAGEMENT] (FLt-) menüsü).
• Düﬂük güçlü motorla veya motorsuz test:
OPL parametresini nO ﬂeklinde
ayarlay›n (programlama k›lavuzuna bak›n,
[FAULT MANAGEMENT] (FLt-) menüsü).
• UFr (sayfa 27), UnS ve nCr (sayfa
30) parametrelerini kontrol ve optimize
edin ve tUn (sayfa 31) ile otomatik
hassas ayar gerçekleﬂtirin.

OSF

[AﬁIRI HAT
GER‹L‹M‹]

• Hat gerilimi çok yüksek
• Kesintili hat beslemesi

• Hat gerilimini kontrol edin.

PHF

[G‹R‹ﬁ FAZ
KAYBI]

• Bir fazda ar›za
• Monofaze hat beslemesinde
trifaze ATV312 kullan›lmakta
• Dengesiz yük
Bu, sadece yüklü kontrol
cihaz›nda çal›ﬂ›r.

• Ba¤lant›y› ve sigortalar› kontrol edin.
• Trifaze hat beslemesi kullan›n.
• IPL = nO ﬂeklinde ayarlayarak hatay›
devre d›ﬂ› b›rak›n (programlama
k›lavuzuna bak›n).
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Kod

Ad

Olas› nedenler

Çözüm

SCF

[MOTOR KISA
DEVRE]

• Kontrol cihaz› ç›k›ﬂ›na k›sa
• Kontrol cihaz›n› motora ba¤layan kablolar›
devre veya topraklama
ve motor yal›t›m›n› kontrol edin.
• Birden fazla motorun paralel
• Anahtarlama frekans›n› düﬂürün.
ba¤lanmas› durumunda kontrol • Reaktörleri motor ile seri olarak ba¤lay›n.
cihaz› ç›k›ﬂ›nda önemli ölçüde
toprak kaçak ak›m›

SLF

[MODBUS
HATASI]

• Modbus baras› haberleﬂmesi
kesildi
• Uzak terminal LCC = YES
onay› ve terminal ba¤lant›s›
kesik

• Haberleﬂme baras›n› kontrol edin.
• Ürün belgelerine bak›n.
• Ekran terminali ba¤lant›s›n› kontrol edin.

SOF

[AﬁIRI HIZ]

• H›zda dengesizlik
• Dönen yük çok önemli

• Motor, kazan›m ve denge parametrelerini
kontrol edin.
• Bir frenleme rezistörü ekleyin.
• Motor/kontrol cihaz›/yük boyutlar›n› kontrol
edin.

tnF

[OTO-TUNE
HATASI]

UFt sayfa 32).
• Özel motor veya kontrol cihaz›na • L veya P oran›n› kullan›n (U
uygun olmayan güçte motor
• Otomatik hassas ayar s›ras›nda motorun
• Motor, kontrol cihaz›na ba¤l›
bulunup bulunmad›¤›n› kontrol edin.
de¤il
• Yük taraf› kontaktörü kullan›l›yorsa,
otomatik hassas ayar s›ras›nda bunu
kapat›n.

Nedenleri ortadan kalkar kalkmaz s›f›rlanabilecek hata alg›lama kodlar›
Kod

Olas› nedenler

Çözüm

CFF

[GEÇERS‹Z
KONF‹GÜRASYON)

Ad

• Geçerli konfigürasyon uyumsuz.

• Fabrika ayarlar›na geri dönün veya
e¤er geçerliyse yedek konfigürasyonu
ça¤›r›n. Bkz. parametre FCS,
[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsü,
sayfa 30.

CFI

[GEÇERS‹Z
KONF‹GÜRASYON)

• Geçersiz konfigürasyon (seri
• Daha önceden yüklenmiﬂ olan
ba¤lant› üzerinden kontrol
konfigürasyonu kontrol edin.
cihaz›na yüklenen konfigürasyon • Uyumlu bir konfigürasyon yükleyin.
uyumsuz).

USF

[DÜﬁÜK GER‹L‹M]
(USF)

• Hat beslemesi çok düﬂük
• Geçici gerilim en düﬂük
seviyesinde
• Yük rezistörü hasarl›

• Giriﬂ gerilimini ve UnS gerilim
parametresini kontrol edin.
• Kontrol cihaz›n› de¤iﬂtirin.

41

K›sa devre de¤eri ve tavsiye edilen devre korumas›
Referans

Gerilim
(Y)

ATV312H018M2
ATV312H037M2
ATV312H055M2
ATV312H075M2
ATV312HU11M2
ATV312HU15M2
ATV312HU22M2
ATV312H018M3X
ATV312H037M3X
ATV312H055M3X
ATV312H075M3X
ATV312HU11M3X
ATV312HU15M3X
ATV312HU22M3X
ATV312HU30M3X
ATV312HU40M3X
ATV312HU55M3X
ATV312HU75M3X
ATV312HD11M3X
ATV312HD15M3X
ATV312H037N4
ATV312H055N4
ATV312H075N4
ATV312HU11N4
ATV312HU15N4
ATV312HU22N4
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV312HU55N4
ATV312HU75N4
ATV312HD11N4
ATV312HD15N4
ATV312H075S6X
ATV312HU15S6X
ATV312HU22S6X
ATV312HU40S6X
ATV312HU55S6X
ATV312HU75S6X
ATV312HD11S6X
ATV312HD15S6X

200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
200-240
380-500
380-500
380-500
380-500
380-500
380-500
380-500
380-500
380-500
380-500
380-500
380-500
575-600
575-600
575-600
575-600
575-600
575-600
575-600
575-600

Giriﬂ
dayan›m›
de¤eri (1)
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
22
22
22
22
5
5
5
5
5
5
5
5
22
22
22
22
5
5
5
5
22
22
22
22

Ç›k›ﬂ kesinti Muhafaza Kapsama
de¤eri (3) (Tip 1)
de¤eri (X)(2)
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
22
22
22
22
22
22
22
22

Dal Devre korumas›
(Z1)

De¤er (Z2)

S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta
S›n›f J Sigorta

6
10
10
15
20
20
30
3
6
10
10
15
15
20
25
35
50
60
80
110
3
6
6
10
10
15
15
20
30
35
50
70
6
6
10
15
20
25
35
45

__Z 2___ Maksimum De¤erinde __Z 1____ ile Korundu¤unda ___Y____ Volt Maksimum ve En Fazla
___X____ rms Simetrik Amper Da¤›t›m› Yapan Devre Üzerinde Kullan›m ‹çin Uygun.
(1) Giriﬂ dayan›m› de¤eri, ürünün termik olarak tasarlanm›ﬂ oldu¤u de¤erdir. Bu seviyenin üzerinde beslemenin
söz konusu oldu¤u bir tesisatta ek endüktans gerekli olacakt›r.
(2) Ç›k›ﬂ kesinti de¤eri, dahili dijital k›sa devre korumas›n› temel al›r ve devre korumas› sa¤lamaz. Devre
korumas›, Ulusal Elektrik Yasas› ve ilgili yerel yasalara uygun ﬂekilde sa¤lanmal›d›r. Bu, yal›t›m tipine ba¤l›d›r.
(3) Muhafaza Kapsama De¤eri, dahili bileﬂenlerdeki ar›zalar›n belirli bir muhafaza yap›s›n›n d›ﬂ›nda herhangi
bir ﬂok, alev, yang›n ve patlama tehlikesi oluﬂturmayaca¤›, özel dal Devre Korumas› ile kontrol cihaz› giriﬂ
terminallerindeki maksimum giriﬂ k›sa devre ak›m›d›r. Çeﬂitli kombinasyonlar ilave belgelerde gösterilmiﬂtir.
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