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Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamaları ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performansı
ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanıcı uygulamalarına uygunluğunu ve
güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya
kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test
edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric ve yan kuruluşları veya bağlı
şirketleri, burada bulunan bilgilerin hatalı kullanımıyla ilgili olarak sorumlu veya yükümlü değildir. Geliştirme ya
da değişiklik önerilerinizi veya bu belgede rastladığınız hataları lütfen bize bildirin.
Bu belgenin herhangi bir kısmı Schneider Electric'in yazılı izni alınmaksızın elektronik, mekanik veya fotokopi
yoluyla hiçbir şekilde kopyalanamaz.
Bu ürün kurulurken ve kullanılırken, ilgili tüm devlet, bölge ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uyulmalıdır.
Güvenlik nedeniyle ve belgelendirilmiş sistem verileriyle uyumluluk sağlamak için sistem bileşenleriyle ilgili
onarımları yalnızca üretici yapmalıdır.
Cihazlar, teknik güvenlik gereksinimlerine sahip uygulamalar için kullanıldığında ilgili talimatlara uygun hareket
edilmelidir.
Schneider Electric yazılımının ya da onaylı yazılımın donanım ürünlerimizle kullanımına uyulmaması,
yaralanma, hasar ya da hatalı çalışmaya neden olabilir.
Bu bilgilere uymamanız yaralanma veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
© 2010 Schneider Electric. Her hakkı saklıdır.
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Safety Information

Önemli Bilgiler
UYARI
Bu talimatları dikkatle okuyun ve cihazı kurmayı, çalıştırmayı ve cihazın bakımını yapmayı denemeden önce
bilgi sahibi olmak için ekipmana göz atın. Bu belgede veya ekipmanda, olası tehlikeleri bildirmek veya bir
prosedürü açıklayan veya basitleştiren bilgilere dikkat çekmek için aşağıdaki özel mesajlar görülebilir.
Tehlike veya Uyarı güvenlik etiketine bu simgenin eklenmesi, talimatlara uyulmaması halinde
yaralanmaya yol açabilecek elektrik tehlikesinin bulunduğunu belirtir.

Bu, güvenlik uyarı simgesidir. Olası yaralanma tehlikelerine karşı sizi uyarmak için kullanılır. Olası
bir yaralanmayı veya ölümü engellemek için bu simgeden sonra verilen tüm güvenlik mesajlarına
uyun.

TEHLİKE
TEHLİKE, açık bir şekilde tehlike teşkil eden ve kaçınılmaması halinde ölümle veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanacak durumları belirtir.

UYARI
UYARI, potansiyel olarak tehlike teşkil eden ve kaçınılmaması halinde ölümle, ciddi yaralanmayla veya
ekipmanın hasar görmesiyle sonuçlanabilecek durumları belirtir.

DİKKAT
DİKKAT, potansiyel olarak tehlike teşkil eden ve kaçınılmaması halinde yaralanmayla veya ekipmanın hasar
görmesiyle sonuçlanabilecek durumları belirtir.

DİKKAT
DİKKAT, güvenlik uyarı simgesiyle olmadan kullanıldığında, potansiyel olarak tehlike teşkil eden ve
kaçınılmaması halinde ürünlerde hasara yol açabilecek durumları gösterir.
LÜTFEN DİKKAT
Bu kılavuzda "kontrol cihazı" ifadesi, NEC tarafından tanımlanan haliyle ayarlanabilir hız kontrol cihazının
kontrol cihazı kısmını ifade eder.
Elektrikli ekipmanların kurulumu, çalıştırılması, servisi ve bakımı yalnızca yetkili personel tarafından
yapılmalıdır. Schneider Electric, bu ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir durum için sorumluluk
kabul etmemektedir.
© 2010 Schneider Electric. Her Hakkı Saklıdır.
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About the Book

Kısaca
Belgenin kapsamı
Bu belgenin amacı:
• hız kontrol cihazınızı ayarlamanıza yardımcı olmak,

• hız kontrol cihazını nasıl programlayacağınızı göstermek,
• farklı menüler, modlar ve parametreleri göstermek,
• bakım ve diagnostikte yardımcı olmaktır.

Geçerlilik notu
Bu belge, Altivar 32 hız kontrol cihazı için geçerlidir.

İlgili belgeler
Belgelerin Başlığı

Referans Numarası

ATV32 Hızlı Başlatma

S1A41715

ATV32 Kurulum kılavuzu

S1A28686

ATV32 Modbus kılavuzu

S1A28698

ATV32 CANopen kılavuzu

S1A28699

ATV32 Haberleşme Parametreleri

S1A44568

ATV32 Atex kılavuzu

S1A45605

ATV32 Güvenlik kılavuzu

S1A45606

ATV32 diğer kılavuzlar için bkz. www.schneider-electric.com

Bu teknik belgelerin en son sürümlerini ve diğer teknik bilgileri www.schneider-electric.com adresindeki web
sitemizden yükleyebilirsiniz.
Ürün ile ilgili bilgiler

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ

• Altivar 32 kontrol cihazını monte etmeden veya çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyup anlayın. Kurulum,
ayarlama, onarım ve bakım, yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

• Kullanıcı, tüm ekipmanların topraklamasına ilişkin tüm uluslararası ve ulusal elektrik yasaları
gereksinimlerine uyumluluktan sorumludur.

• Baskılı devre kartları da dahil olmak üzere bu kontrol cihazındaki birçok parça hat geriliminde
çalışmaktadır. DOKUNMAYIN. Sadece elektriksel olarak yalıtımlı araçlar kullanın.

• Gerilim altındayken ekransız bileşenlere veya terminal şeridi vida bağlantılarına DOKUNMAYIN.
• PA/+ ve PC/- terminalleri veya DC bara kapasitörleri arasında kısa devre YAPMAYIN.
• Kontrol cihazı servis işlemlerinden önce:

•

- Harici kumanda gücü de dahil olmak üzere tüm güç bağlantılarını kesin.
- Kesilen tüm güç bağlantılarının üzerine “AÇMAYIN” etiketi yerleştirin.
- Kesilen tüm güç bağlantılarını açık konumda kilitleyin.
- DC bara kapasitörlerinin yükünün boşalması için 15 DAKİKA BEKLEYİN.
- DC bara geriliminin 42 Vdc değerinden daha düşük olduğundan emin olmak için PA/+ ve PC/terminalleri arasındaki gerilimi ölçün.
- DC bara kapasitörlerinin yükü tamamen boşalmamışsa, yerel Schneider Electric temsilcinizle iletişim
kurun. Kontrol cihazında onarım yapmayın veya kontrol cihazını çalıştırmayın.
Güç vermeden veya kontrol cihazını çalıştırıp durdurmadan önce tüm kapakları takıp kapatın.

Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
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TEHLİKE
İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI

• Altivar 32 kontrol cihazını monte etmeden veya çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyup anlayın.
• Parametre ayarlarında yapılacak her türlü değişiklik yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

UYARI
HIZ KONTROL CİHAZLARINA HASAR
Hasarlı görünen kontrol cihazını veya kontrol cihazı aksesuarını çalıştırmayın veya monte etmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

UYARI
KONTROL KAYBI

• Her kontrol şeması tasarımcısı,
- kontrol yollarının ve bazı önemli kontrol fonksiyonları için potansiyel arıza modlarını dikkate almalı,
- herhangi bir kontrol yolu arızası esnasında ve sonrasında güvenli bir durum için yöntem sağlamalıdır.
Önemli kontrol fonksiyonlarına örnek olarak acil durum durdurma ve aşırı hareket durdurma verilebilir.
• Önemli kontrol fonksiyonları için ayrı veya yedek kontrol yolları sağlanmalıdır.
• Sistem kontrol yolları, haberleşme bağlantılarını içerebilir. Beklenmeyen iletim gecikmeleri veya bağlantı
arızalarının sonuçları hesaba katılmalıdır.(1)
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
(1) Daha fazla bilgi için NEMA ICS 1.1 (en son sürüm), “Dijital Kontrolün Uygulaması, Kurulumu ve Bakımı için Güvenlik
Talimatları” ve NEMA ICS 7.1 (en son sürüm), “Yapı için Güvenlik Standartları ve Ayarlanabilir Hız Kontrol Cihazı
Sistemleri Seçim, Kurulum ve İşletim Kılavuzu” belgelerine bakın.

DİKKAT
UYUMSUZ HAT GERİLİMİ
Kontrol cihazını açmadan ve konfigüre etmeden önce hat geriliminin, kontrol cihazı etiket plakası üzerinde
yazan besleme gerilimi aralığıyla uyumlu olduğundan emin olun. Hat geriliminin uyumlu olmaması
durumunda kontrol cihazı hasar görebilir.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

DİKKAT
KAPASITÖRÜN ESKIMESI NEDENIYLE PERFORMANSIN AZALMASI RİSKİ
Ürün kapasitörünün performansı, 2 yıldan uzun süreli depolamanın ardından düşebilir.
Bu durumda, ürünü kullanmadan önce aşağıdaki prosedürü uygulayın:
• L1 ve L2 arasına bağlanmış bir değişken AC beslemesi kullanın (hatta ATV32pppN4 referansları da dahil
olmak üzere).
• Aşağıdakileri sağlamak için AC besleme gerilimini yükseltin:
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %25'i
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %50'si
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %75'i
- 30 dakika süreyle nominal gerilimin %100'ü
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
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About the Book

Kullanıcı yorumları
Bu kılavuzda "kontrol cihazı" ifadesi, NEC tarafından tanımlanan haliyle ayarlanabilir hız kontrol cihazının kontrol cihazı
kısmını ifade eder.
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Genel Bakış
Bu Kısımda neler bulunuyor?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
Bölüm
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1
Kurulum

Bu Bölümde neler bulunuyor?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
Konu
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Sayfa

Kontrol cihazını ayarlama adımları

14

Ön Tavsiyeler

15

13

Setup

Kontrol cihazını ayarlama adımları

KURULUM
1. Kurulum kılavuzuna başvurun.

PROGRAMLAMA
2. Kontrol cihazına giriş gücü uygulayın, ancak run
(çalıştırma) komutunu vermeyin.

3. Konfigüre edin:
• Motorun nominal frekansı [Standart mot. frek] (bFr) sayfa 74
bu değer 50 Hz değilse.

• [MOTOR KONTROL] (drC-) menüsündeki motor

İpuçları:
• Programlamaya başlamadan önce müşteri ayar tablolarını
•
•
•

doldurun, sayfa 301.
İstediğiniz zaman fabrika ayarlarına dönmek için [Konf.
Yeniden Yükl.] (FCS) parametresini (sayfa 69) kullanın.
Bir fonksiyonun açıklamasını hızlı bir şekilde bulabilmek
için dizin fonksiyonlarını kullanın, sayfa 299.
Bir fonksiyonu konfigüre etmeden önce "Fonskiyon
uyumluluğu" bölümünü okuyun, sayfa 150.

Not: Doğruluk ve tepki süresi açısından optimum hız kontrol
cihazı performansı için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir:
• Motor değer plakasında belirtilen değerleri [MOTOR
KONTROL] (drC? ) menüsüne girin, sayfa 92.
• Motor soğuk ve bağlıyken [Otomatik tanıma] (tUn)
parametresini kullanarak otomatik tanıma gerçekleştirin,
sayfa 75.

•

parametreleri, sayfa 92, yalnızca hız kontrol cihazının fabrika
konfigürasyonu uygun değilse.
[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) menüsündeki uygulama
fonksiyonları, sayfa 112, [KOMUT/REF. YÖNETİMİ] (CtL-)
menüsü, sayfa 139, ve [UYGULAMA SEÇİMİ] (FUn-) menüsü,
sayfa 152, yalnızca hız kontrol cihazının fabrika konfigürasyonu
uygun değilse.

4. [AYARLAR] (SEt-)menüsünde, aşağıdaki
parametreleri ayarlayın:
• [Hızlanma süresi] (ACC), sayfa 75 ve [Yavaşlama
süresi] (dEC), sayfa 75.

• [Düşük hız (LSP), sayfa 75 ve [Yüksek hız] (HSP),
sayfa 77.

• [Motor termal akım ] (ItH), sayfa 75.

5. Hız kontrol cihazını başlatın.

14
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Setup

Ön Tavsiyeler
Hız kontrol cihazını çalıştırmadan önce

TEHLİKE
İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
ATV32 kontrol cihazını monte etmeden veya çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyup anlayın.
Parametre ayarlarında yapılacak her türlü değişiklik yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
İstenmeyen bir işlemden kaçınmak için tüm lojik girişlerin devre dışı olduğunu kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
Başlatma
Not: Fabrika ayarları uygulanırken ve çalıştırma/manuel resetleme sırasında veya durdurma komutundan
sonra, "ileri", "geri" ve "DC enjeksiyonlu duruş" komutları bir kez resetlendikten sonra motor çalıştırılabilir.
Resetlenmemişlerse, kontrol cihazı [Serbest duruş] (nSt) görüntüleyecektir ama başlatılmayacaktır.
Otomatik tekrar yolverme fonksiyonu konfigüre edilmişse, ([HATA YÖNETİMİ] (FLt-) menüsündeki
([Otomatik başlama] (Atr) parametresi, sayfa 232), bu komutlar bir resete (sıfıra) gerek duyulmadan
dikkate alınır.
Hat kontaktörü

DİKKAT
KONTROL CİHAZININ HASAR GÖRME RİSKİ
Kontaktörün sık kullanılması, filtre kapasitörlerinin şarj devrelerinin erken eskimesine neden olacaktır.
Hız kontrol cihazını 60 saniyeden daha kısa aralıklarla enerjilendirmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Daha düşük değerli bir motor kullanma veya motor kullanmaktan tamamen vazgeçme
Fabrika ayarları ile motor çıkış fazı kaybı algılama etkindir ([Çıkış faz kaybı] (OPL) = [Evet] (YES), sayfa
238). Hız kontrol cihazını test ederken veya bakım aşamasında hız kontrol cihazı ile aynı değerde bir motor
kullanmak zorunda kalmamak için, motor çıkış faz kaybı algılamasını devre dışı bırakın
([Çıkış faz kaybı] (OPL) = [Hayır] (nO)). Bu, çok büyük hız kontrol cihazları küçük bir motorla test
edildiğinde, kısmen faydalı olarak kabul edilir.
[Motor kontrol tipi] (Ctt) parametresini, sayfa 92, [Motor kontrol menü] (drC? )'deki [Standart] (Std)
olarak ayarlayın.

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun nominal akımı hız kontrol cihazından %20 daha düşükse, motor termik koruması hız kontrol cihazı
tarafından sağlanmaz.
Bu durumda, termik koruma için alternatif bir kaynak bulun.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
[Çıkış faz kaybı] (OPL) parametresi [Hayır] (nO) olarak ayarlanmışsa, kablo kaybı algılanmaz.
Bu işlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

S1A28692 03/2010

15

Setup

16

S1A28692 03/2010

Overview

2
Genel Bilgiler

Bu Bölümde neler bulunuyor?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
Konu
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Hız kontrol cihazını ilk kez çalıştırma
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34
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Fabrika konfigürasyonu
Fabrika ayarları
Altivar 32, en sık kullanılan çalışma koşulları için fabrika ayarlıdır:

• Ekran: motor çalışmaya hazır olduğunda hız kontrol cihazı hazır [Hazır] (rdY) ve motor çalışırken motor
frekansı görüntülenir.

• LI3 - LI6 arası lojik girişler, AI2 ve AI3 analog girişler, LO1 lojik çıkış, AO1 analog çıkış ve R2 rölesi
atanmamıştır.

• Hata algılandığında durdurma modu: serbest duruş.
Kod

Açıklama

Fabrika ayarları değerleri

Sayfa

bFr

[Standart mot. frek.]

[50Hz IEC]

74

tCC

[2/3 telli kontrol]

[2 telli] (2C): 2 telli kontrol

73

Ctt

[Motor kontrol tipi]

[Standart] (Std): U/F 2 noktalı (Volts/Hz), dahili hız döngüsüz

92

ACC

[Hızlanma süresi]

3,0 saniye

75

dEC

[Yavaşlama süresi]

3,0 saniye

75

LSP

[Düşük hız]

0 Hz

75

HSP

[Yüksek hız]

50 Hz

75

ItH

[Motor termal akım ]

Nominal motor akımı (değer kontrol cihazı değerine bağlıdır)

75

SdC1

[Oto.DC enj. değeri 1]

0,7 x kontrol cihazı nominal akımı, 0,5 saniye için

81

SFr

[Anahtarlama frek.]

4 kHz

82

Frd

[İleri]

[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1

113

rrS

[Geri yön ataması]

[LI2] (LI2): Lojik giriş LI2

113

Fr1

[Ref.1 kanal]

[AI1] (AI1): Analog giriş AI1

139

r1

[R1 atama]

[Srchata.yok] (FLt): Kontak, bir hata algılandığında veya hız kontrol 123
cihazı kapatıldığında açılır

brA

[Rampa adapt.]

[Evet] (YES): Fonksiyon etkin (yavaşlama rampasının otomatik
adaptasyonu)

157

Atr

[Otomatik başlama]

[Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı

234

Stt

[Duruş tipi]

[Rampali dur] (rMP): Rampada

158

CFG

[Makro ayarı]

[Start/Stop] (StS)

70

Not: Hız kontrol cihazının önayarlarını minimumda tutmak isterseniz, makro ayarını
[Makro ayarı] (CFG) = [Start/stop] (StS) ardından
[Konf. Yeniden Yükl.] (FCS) = [Konfig. CFG] (InI) seçin. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 70.
Yukarıdaki değerlerin uygulama ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

18
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Uygulama fonksiyonları
Aşağıdaki sayfalarda bulunan tablolar, seçiminizde rehberlik etmek için fonksiyonlar ve uygulamaların
kombinasyonlarını gösterir.
Bu tablolardaki uygulamalar, özellikle aşağıdaki makinelerle ilgilidir:
• Kaldırma: vinçler, üstten kaldırmalı vinçler, yıkama köprüleri (dikey kaldırma, taşıma, batma), kaldırma
platformları
• Taşıma: paletleme makineleri/palet indirme makineleri, konveyörler, rulman tezgahları
• Ambalaj: karton paketler, etiketleme makineleri
• Tekstil: dokuma makineleri, kart çerçeveleri, çamaşır makineleri, eğirme makineleri, resim çerçeveleri
• Ahşap: otomatik tornalar, testereler, freze
• İşleme
Her makinenin kendine özgü özelikleri bulunur ve burada listelenen kombinasyonlar, zorunlu değildir ve
ayrıntılı olarak verilmemişlerdir.
Bazı fonksiyonlar özellikle belirli bir uygulama için tasarlanmıştır. Bu durumda uygulama, ilgili programlama
sayfalarındaki marj sekmesi ile belirlenir.
Motor kontrol fonksiyonları

V/f oranı

92

Sensörsüz akı vektör kontrolü

92

2 noktalı vektör kontrolü

92

Açık döngü senkron motor

92

599 Hz'e kadar çıkış frekansı

92

Motor aşırı gerilim sınırlama

107

DC bara bağlantısı (bkz. Kurulum kılavuzu)
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b
b

b
b

b

-

Bir lojik giriş kullanılarak motor akısı

174

16 kHz'e kadar anahtarlama frekansı

82

Ototanıma

75

b
b

b
b

b
b
b
b
b
b

b
b

İşleme

Ahşap

Tekstil

Ambalaj

Uygulamalar
Taşıma

Sayfa

Kaldırma

Fonksiyonlar

b

b
b
b

b
b

b
b

b
b

b
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Hız referanslarındaki fonksiyonlar

20

Diferansiyel çift kutuplu referans

116

Referans doğrusallığının kaldırılması (büyüteç etkisi)

119

Frekans kontrol girişi

139

Referans anahtarlama

152

Referans toplama

153

Referans çıkarma

153

Referans çarpma

153

Ayarlanabilir profil rampası

155

Jog operasyonu

163

Önceden ayarlı hızlar

165

Tek işlemli butonlar kullanılarak + hız / - hız
(1 adım)

169

İki işlemli butonlar kullanılarak + hız / - hız
(2 adım)

169

bir referans etrafında +/- hız

172

Referans kaydet

173

b
b

b
b

İşleme

Ahşap

Tekstil

Ambalaj

Uygulamalar
Taşıma

Sayfa

Kaldırma

Fonksiyonlar

b
b

b

b

b

b
b
b
b
b
b

b
b
b

b
b

b
b

b
b
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Uygulamaya özel fonksiyonlar

Hızlı duruş

158

Fren kontrol

176

Yük ölçümü

184

Yüksek hız kaldırma

186

Halat gevşetme

189

PID regülatörü

192

Motor/jeneratör moment sınırı

201

Yük paylaşımı

109

Hat kontaktör kontrolü

205

Çıkış kontaktör kontrolü

208

Nihayet şalterleri veya sensörlerle konumlama

209

Yavaşlama nihayet şalterinden sonra hesaplanan mesafede
durdurma

211

Parametre anahtarlama

214

Motor veya konfigürasyon anahtarlama

217

Çapraz kontrol

222

Durdurma konfigürasyonu

158

Fonksiyon blokları (bkz. özel belge)
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İşleme

Ahşap

Tekstil

Ambalaj

Uygulamalar
Taşıma

Sayfa

Kaldırma

Fonksiyonlar

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b

b

b
b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b

b

b

b

b
b
b

b
b

b
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Güvenlik fonksiyonları/Hata yönetimi

Termik alarmda geciktirilmiş duruş

240

Alarm yönetimi

130

Hata yönetimi

232

IGBT testleri

242

b
b
b
b

b
b
b

b
b
b

Dönen yük yakalama

235

PTC algılayıcılarla motor koruması

232

b

b

b

Düşük gerilim yönetimi

241

4-20 mA kayıp

242

b

Kontrolsüz çıkış kesintisi (çıkış faz kaybı)

238

Otomatik tekrar yolverme

234

b
b
b
b

Motorun dönüş hızını ölçmek için "Darbeli giriş (Pulse input)" 246
girişinin kullanılması

b

Yük değişimi algılama

248

b

Düşük yük algılama

251

Aşırı yük algılama

253

Dahili Güvenlik fonksiyonları (bkz. ilgili belge)

22

b

b

b

b

b
b
b
b
b
b
b
b

b

b
b
b
b
b
b
b
b

b

İşleme

b

Ahşap

-

Tekstil

Güvenli Moment Kapalı (STO: Safe Torque Off) (Güvenlik
fonksiyonu, bkz. özel belge)

Ambalaj

Uygulamalar
Taşıma

Sayfa

Kaldırma

Fonksiyonlar

b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
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Temel fonksiyonlar
Kontrol cihazı havalandırması
Hız kontrol cihazının termik durumu maksimum termik durumun %70'ine ulaştığında, [Fan Modu] (FFM)
[Standart] (Std) olarak ayarlanmışsa, fan otomatik olarak başlar.
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Grafik ekran terminali opsiyonu
Grafik ekran terminalinin açıklaması
FLASH V1.1IE26 veya üst sürümlerle çalışan grafik ekran terminaliyle, dahili ekran terminalinde
gösterilebilenden daha fazla bilgi görüntülemek mümkündür.

1 Grafik ekran

2 Fonksiyon tuşları
F1, F2, F3, F4,
bkz. sayfa 142
7 ESC tuşu: Bir önceki seçime
dönmek için bir değeri,
parametreyi veya menüyü iptal

3 STOP/RESET
tuşu
4 RUN tuşu

6 Motorun dönme yönünü
değiştirme tuşu

5 Navigasyon tekeri:

• (ENT) üzerine basın:
•

- Geçerli değeri saklamak için
- Seçili menü veya parametreyi girmek için
+/- tuşlarına basın:
- Bir değeri artırmak veya azaltmak için
- Sonraki veya önceki satıra gitmek için
- Grafik ekran terminali üzerinden kontrol aktif hale getirilmişse
referansı artırmak veya azaltmak için

Not: 3, 4, 5 ve 6 tuşları, grafik ekran terminali üzerinden kumanda aktif hale getirildiyse kontrol cihazını
doğrudan kumanda etmek için kullanılabilir.
Uzak ekran terminalindeki tuşları etkinleştirmek için önce [Ref.1 kanal] (Fr1) = [Kont. Paneli] (LCC)
konfigüre etmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 139.

24
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Örnek konfigürasyon pencereleri:
Tek seçim:

Grafik ekran terminalini ilk kez açarken kullanıcının istenen dili seçmesi gerekir.

DİL SEÇİMİ
English
Français
Deutsch
Italiano
Español

Sadece tek bir seçenek olanağı varken yapılan tercih
Örnek: Sadece tek bir dil seçilebilir.

ile gösterilir.

Chinese
Русский
Türkçe

Çoklu seçim:
PARAMETRE SEÇİMİ
AYARLAR
Rampa adımı
Hızlanma-- - - - - - - Yavaşlama- - - - - - - - Hızlanma 2- - - - - - - - Yavaşlama 2

Çoklu seçenek olanağı varken yapılan tercihler
ile gösterilir.
Örnek: [KULLANICI MENÜSÜ] oluşturmak için bir dizi parametre seçilebilir.

Edit

Tek değer için konfigürasyon penceresi örneği:
RDY

Term
+0,0 Hz
Hızlanma

0,0 A

RDY

ENT

9 ,51s
n

Term
+0,0 Hz
Hızlanma

9. 5 1sn
Min = 0,00

Min = 0,00

Maks = 99,99

0,0 A

<<

Maks = 99,99
>>
Hızlı

<< ve >> okları (F2 ve F3 tuşları), değiştirilmesi gereken basamağı seçmek için kullanılır ve navigasyon tekeri,
bu sayıyı arttırmak veya azaltmak için döndürülür.

Örnek fonksiyon bloğu durum görselleştirmesi:
RDY

Term
+0,0 Hz
Hızlanma

0,0 A

9 ,51s
n
Min = 0,00

S1A28692 03/2010

Maks = 99,99

KAPALI ışığı: Geçerli bir fonksiyon programı engeller, ATV32 durma
modundadır.

AÇIK ışığı: Geçerli bir fonksiyon programı engeller, ATV32 çalışma
modundadır. Hız kontrol cihazının çalışma durumunda olduğu ve
konfigürasyon parametrelerinin değiştirilemeyeceği kabul edilir.
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Grafik ekran terminalli hız kontrol cihazını ilk kez açma
Grafik ekran terminalini ilk kez açarken kullanıcının istenen dili seçmesi gerekir.

Grafik ekran terminali ilk kez açıldıktan sonra ekran.
Dili seçin ve ENT'a basın.

DİL SEÇİMİ
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Chinese
Русский
Türkçe

ENT

Hız kontrol cihazının güç değeri ayrıntıları belirir.

ATV32HU15M2
1,5kW/2HP 220V Tek
Konfig. n°0

3 saniye
RDY

Term
0,0 Hz
ERİŞİM SEVİYESİ

0,0 A

Temel
Standart
Gelişmiş
Uzman

ENT
RDY

Term
0,0 Hz
0,0 A
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
1.1 HIZ REFERANSI
1.2 İZLEME
1.3 KONFİGÜRASYON

Kod

26

<<

>>

Hızlı
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Hız kontrol cihazını ilk kez çalıştırma
Dahili ekran terminaliyle, hız kontrol cihazı ilk kez çalıştırılırken kullanıcı, derhal menüdeki [Standart mot.
frek. ] (bFr) (bkz. sayfa 74 ) ekranına erişim sağlar (COnF > FULL > SIM).

Hız kontrol cihazı ilk kez çalıştırıldıktan sonra ekran.

ATV32HU15M2
1,5kW/2HP 220V Tek
Konfig. n°0

3 saniye
RDY

Term
0,0 Hz
ERİŞİM SEVİYESİ

0,0 A

Ardından otomatik olarak [ERISIM SEVIYESI] ekranı görüntülenir.

Temel
Standart
Gelişmiş
Uzman

ENT
RDY

Term
0,0 Hz
0,0 A
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
1.1 HIZ REFERANSI
1.2 İZLEME
1.3 KONFİGÜRASYON

Kod

<<

>>

3 saniye sonra otomatik olarak [1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ]'ne geçer.
Menüyü seçin ve ENT'a basın.

Hızlı

ESC

ANA MENÜ
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
2 SÜRÜCÜ BİLGİLERİ
3 ARAYÜZ
4 AÇ / FARKLI KAYDET
5 ŞİFRE
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ESC tuşuna basarsanız, grafik ekran terminalinde ANA MENÜ görüntülenir.
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Sonraki çalıştırmalar
Dahili ekran terminaliyle, hız kontrol cihazının sonraki açılışlarında kullanıcı derhal hız kontrol cihazı durumuna
(Aynı liste [Sürücü durumu] (HS1) sayfa 59) erişim sağlar. Örnek: Hazır (rdY).

Çalıştırmadan sonra ekran.

ATV32HU15M2
1,5kW/2HP 220V Tek
Konfig. n°0

3 saniye
RDY

Term
0,0 Hz
0,0 A
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
1.1 HIZ REFERANSI
1.2 İZLEME
1.3 KONFİGÜRASYON

Kod

<<

>>

3 saniye sonra otomatik olarak [1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ]'ne geçer.
Menüyü seçin ve ENT'a basın.

Hızlı

10 saniye
RDY

Term
+0,0 Hz
Frekans ref.

+1,3
Min =-599,0

28

0,0 A

10 saniye sonra otomatik olarak izleme ekranına geçer.

Hz
Maks = +599,0
Hızlı
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Kimlik menüsü
[KİMLİK] (OId-) menüsüne sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir.
Bu, konfigüre edilemeyen salt okunur bir menüdür. Aşağıdaki bilgilerin görüntülenmesini sağlar:

•
•
•
•
•
•
•

Hız kontrol cihazı referansı, güç değeri ve gerilimi
Hız kontrol cihazı yazılım sürümü
Hız kontrol cihazı seri numarası
Güvenlik fonksiyonunun durumu ve sağlaması
Fonksiyon blokları programı ve katalog sürümü
Mevcut seçeneklerin tipleri ve bunların yazılım sürümleri
Grafik ekran terminali tipi ve sürümü

RUN

Term +50,0 Hz
ANA MENÜ
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
2 SÜRÜCÜ BİLGİLERİ
3 ARAYÜZ
4 AÇ / FARKLI KAYDET
5 ŞİFRE

S1A28692 03/2010

0,0 A

ENT

RUN

Term +50,0 Hz 0,0 A
2 SÜRÜCÜ BİLGİLERİ
ATV32HU22M2
2.2 kW / 3 HP
220 V Tek
Uyg.yazılımı V1.1 IE 01
MC yazılımı V1.1 IE 01
<<
>>
Hızlı
FFFFFFFFF
Ürün V1.1 IE 01
GÜVENLİK FONKSİYONLARI
Hız Kontrol Cihazı Güvenlik Durumu
Standart
Güve. param. CRC 8529
FONKSİYON BLOKLARI
Prg. format sürümü 1
Katalog sürümü 1
OPSİYON 1
Seçenek yok
GRAFİK TERMİNAL
GRAPHIC S
V1.2IE07
00000000000000000
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Uzağa taşınabilir ekran terminali opsiyonu
Uzağa taşınabilir ekran terminalinin açıklaması
Bu uzağa taşınabilir ekran terminali, duvara monte edilen veya zemin üzerinde duran panonun kapağına
monte edilebilecek lokal bir kontrol ünitesidir. Hız kontrol cihazının seri bağlantsına bağlanan konnektörleri
olan bir kablosu vardır (uzağa taşınabilir ekran terminali ile verilen belgeye bakın). Bu uzağa taşınabilir ekran
terminalinde, menülerde gezinme için bir navigasyon tekeri yerine aşağı ve yukarı okları kullanılır.
1 Dört basamaklı ekran
2 MOD tuşu (1):
[1.1 HIZ REFERANSI] (rEF-),
[1.2 İZLEME] (MOn-) ve
[1.3 KONFİGÜRASYON] (COnF-)
menülerini değiştirmek için kullanılır.

3 ESC tuşu
Bir menüden/parametreden çıkmak ya
da bellekte tutulan değere dönmek
üzere o anda gösterilen değeri silmek
için

5 Gezinme tuşları
6 ENT tuşu
O andaki değeri kaydetmek veya
seçilen menüye/parametreye erişmek
için kullanılır
8 Motorun dönme yönünü değiştirme
tuşu

7 STOP tuşu
Motoru durdurma ve resetleme için
kullanılır

kullanılır
4 RUN tuşu
Fonksiyonu, konfigüre
edildiğini varsayarak
çalıştırır

(1) Hız kontrol cihazı bir kodla kilitlenirse ([PIN kodu 1] (COd) sayfa 282), MODE tuşuna basmak
[1.2 İZLEME] (MOn? ) menüsünden [1.1 HIZ REFERANSI] (rEF-) menüsüne (veya tersi) geçmenizi
sağlar.
Uzak ekran terminalindeki tuşları etkinleştirmek için önce [Ref.1 kanal] (Fr1) = [Kont. Paneli] (LCC)
konfigüre etmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 139.
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Parametre tablolarının yapısı
Çeşitli menülerin açıklamalarındaki parametre tabloları şu şekilde düzenlenmiştir.
Örnek:

DRI- > CONF > FULL > FUN-

Bu sayfada açıklanan parametrelere erişim sağlamak için:
1

2

5
Kod

Ad / Açıklama

PId?

[PID REGÜLASYONU]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

3

4

PIF
nO
A11
A12
A13
PI
AIU2
OA01
...
OA10

[PID grbsl. ataması]

6

[Hayır] (nO)

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Al1] (A11): Analog giriş A1
[Al2] (A12): Analog giriş A2
[Al3] (A13): Analog giriş A3
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[AI sanal 2] (AIU2): Sanal analog giriş 2
[OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
...
[OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10

7

1. Bu sayfada açıklanan parametrelere erişim sağlamanın
yolu

5. Grafik ekran terminalinde alt menü adı

2. 4 basamaklı 7 bölmeli ekranda alt menü kodu

6. Grafik ekran terminalinde parametre adı

3. 4 basamaklı 7 bölmeli ekranda parametre kodu

7. Grafik ekran terminalinde parametre değeri

4. 4 basamaklı 7 bölmeli ekranda parametre değeri

Not: Kare parantez [ ] içinde gördüğünüz metin, grafik ekran terminalinde göreceğiniz metni gösterir.
Bazen, menü yapısındaki yerinizi belirtmek için menünün ardından "(devam ediyor)" ifadesi görülür.
Örnek:

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

PId-

[PID REGÜLASYONU]
Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

Bu örnekte "(devam ediyor)" ifadesi, [UYGULAMA SEÇİMİ] alt menüsünün [PID REGÜLASYONU] alt
menüsünün üzerinde olduğunu belirtir.
Bir parametre, piktogramlar içeriyor olabilir. Piktogramların açıklamaları tablonun altında yer almaktadır.
Temel piktogramlar:

g


2

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.

S1A28692 03/2010
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Bu belge içinde bir parametrenin bulunması
Bir parametreyle ilgili açıklamalar bulmak için aşağıdaki şekilde yol gösterilmektedir:

• Dahili ekran terminali ve uzağa taşınabilir ekran terminali ile birlikte: Gösterilen parametrenin ayrıntılarını
veren sayfayı bulmak için doğrudan parametre kodu dizininin kullanılmas, sayfa 301.

• Grafik ekran terminali ile birlikte: Gerekli parametreyi seçin ve F1

: [Kod] tuşuna basın. Tuşa basılı

tutarken, adı yerine parametre kodu görüntülenir.
Örnek: ACC
RDY

Term
+0,0 Hz
AYARLAR
Rampa adımı
:
Hızlanma
:
Yavaşlama
:
Düşük hız
:
Yüksek hız
:
Kod
<<
>>

0,0 A
0,1
9,51 sn
9,67 sn
0,0 Hz
50,0 Hz
Hızlı

RDY

Kod

Term
+0,0 Hz
AYARLAR
Rampa adımı
:
ACC
:
Yavaşlama
:
Düşük hız
:
Yüksek hız
:
Kod
<<
>>

0,0 A
0,1
9,51 sn
9,67 sn
0,0 Hz
50,0 Hz
Hızlı

• Sonra gösterilen parametrenin ayrıntılarını veren sayfayı bulmak için parametre kodu dizinini kullanın,
sayfa 301.
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HMI'nin açıklaması
Ekran ve Tuşların Fonksiyonları
1 ESC tuşu, menüde gezinme (geriye
doğru) ve parametre ayarları (iptal) için
kullanılır
2 Navigasyon tekeri menüde gezinme
(yukarı veya aşağı) ve parametre
ayarları (değer artırma/azaltma ve öğe
seçimi) için kullanılır. Hız kontrol cihazı
frekans referansı için Sanal analog giriş
1 olarak kullanılabilir.
3 ENT tuşu (Navigasyon tekerinde)
menüde gezinme (ileriye doğru) ve
parametre ayarları (onaylama) için
kullanılır

F

A

8888

B

C

G

1

D
E

3
2

A

REF modu seçilir (rEF-)

E

Nokta, parametre değerini görüntülemek için
kullanılır (1/10 birim)

B

MON modu seçilir (MOn-)

F

Ekranda parametre değeri görüntülenir

C

CONF modu seçilir (COnF)

G

Ekranda parametre birimi görüntülenir

D

Nokta, parametre değerini görüntülemek için
kullanılır (1/100 birim)

Normal ekran, hiçbir hata kodu göstermiyor ve başlama yok:
[1.2 İZLEME] (MOn-) menüsünde seçilen parametreler gösterilen (varsayılan: [Frekans referansı] (FrH)).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

InIt: Başlangıç düzeni (sadece uzak ekran terminalinde)
tUN: Otomatik Tanıma
dCb: Enjeksiyonlu frenleme
rdY: Kontrol cihazı hazır
nSt: Serbest duruş kontrolü
CLI: Akım sınırı
FSt: Hızlı duruş
FLU: Akılama fonksiyonu etkin
nLP: Kontrol açık ancak DC barası yüklü değil
CtL:Kontrollü duruş
Obr: Uyarlamalı yavaşlama
SOC: Bekleme çıkış kesmesi
USA: Düşük gerilim alarmı
SS1: Emniyet SS1 seviyesi
SLS: Emniyet SLS seviyesi
StO: Emniyet STO seviyesi

Algılanan bir hata durumunda, ekran kullanıcıyı uyarmak için yanıp söner. Bir grafik ekran terminali bağlıysa,
algılanan hatanın adı gösterilir.

S1A28692 03/2010
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Menülerin yapısı
Çalıştırma

Parametre seçimi
= ENT

bFr

ESC = ESC

Bu parametre sadece, hız kontrol
cihazı ilk kez çalıştırıldığında görünür.
Bu ayar daha sonra menüde
değiştirilebilir
[Standard mot. frek] (bFr) için
[MOTOR KONTROL] (drC- )

= ENT
ESC

ESC

SEt-

ENT
ESC

ESC = ESC

Inr
ACC

01

ENT

001 ESC
ENT

rEF-

[1.1 HIZ REFERANSI] (rEF-)

FFM

001

MOn-

[1.2 İZLEME] (MOn-)
COnF

[1.3 KONFIGURASYON] (COnF)

7 bölmeli ekranda, menü ve alt menü kodlarını parametre kodlarından ayırmak için bunlardan sonra bir
tire kullanılır.
Örnek: [UYGULAMA SEÇİMİ] (FUn-) menüsü, [Hızlanma süresi] (ACC) parametresi

Bir parametreye çoklu atama seçilmesi
Örnek: [GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) içindeki grup 1 alarmlarının listesi
Aşağıdaki gibi "işaretlenerek" birkaç alarm seçilebilir.
Sağ taraftaki basamak:

seçili

seçili değil

Tüm çoklu seçimlerde aynı ilke kullanılır.
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Programlama
Bu Kısımda neler bulunuyor?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
Bölüm

S1A28692 03/2010

Bölüm Adı

Sayfa

3

Reference Mode (rEF)

37

4

Monitoring Mode (MOn)

41

5

Configuration Mode (ConF)

65

6

Interface (ItF)

261

7

Open / Save as (trA)

277

8

Password (COd)

281

9

Multipoint Screen

283
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3
Referans Modu (rEF)

Bu Bölümde neler bulunuyor?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
Konu

S1A28692 03/2010

Sayfa

Giriş

38

Organizasyon ağacı

39

Menü

40

37

Referans Modu (rEF)

Giriş
İzlemek için referans modunu kullanın. Referans kanalı analog giriş 1 ise ([Ref.1 kanalı] (Fr1) sayfa 139,
[AI sanal 1] (AIU1) olarak ayarlayın) analog giriş gerilim değerini değiştirerek gerçek referans değerini
ayarlayın.
Lokal kontrol etkinleştirilirse ([Ref.1 kanalı] (Fr1) sayfa 139, [HMI] (LCC) olarak ayarlayın), uzak ekran
terminalindeki navigasyon tekeri veya Yukarı/Aşağı Navigasyon tuşları, referans değerini diğer parametreler
tarafından önceden ayarlanmış olan sınırlar içinde yukarı ve aşağı değiştirmek için bir potansiyometre olarak
işlev görür ([Düşük hız] (LSP) veya [Yüksek hız] (HSP)).
Referans değişikliğini onaylamak için ENT tuşuna basılması gerekli değildir.

38
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Organizasyon ağacı

(1) Aktif referans kanalına bağlı olarak
Olası değerler:
(AIU1)
(LFr)
(MFr)
(rPI)
(FrH)
(rPC)
(2) 2sn veya ESC

rEF

= ENT

ESC = ESC

ESC
(1)

ENT

ESC
ENT

Görüntülenen parametre değeri ve şemadaki birim örnek
olarak verilmiştir.

51.3

(2)

HErt

Değer – Birim

S1A28692 03/2010
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Menü

DRI- > REF-

Kod

Ad / Açıklama

drI-

[1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ]

rEF-

[1.1 HIZ REFERANSI]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

HSP-LSP'nin %0-100'ü

%0

Görüntülenen parametreler hız kontrol cihazı ayarlarını temel alır.

AIU1

g



[AIV1 değeri durum]

İlk sanal AI değeri.
Bu parametre, frekans referansının dahili navigasyon tekeri ile değiştirilmesine olanak verir.

(1)

LFr

g



[HMI Frekans ref.]

-599 - +599 Hz

0 Hz

%0 - 100

%100

HMI frekans referansı (işaretlenen değer).
Bu parametre, frekans referansının uzat HMI ile değiştirilmesine olanak verir.

(1)

MFr

g

[Çarpma katsayısı]

Frekans değişkenini çarpın.
Çarpan katsayıya, [Ref. çarpan] (MA2,MA3) sayfa 154, grafik terminaline atanmışsa erişilebilir.


rPI

g



[Dahili PID ref.]

0 - 32.767

150

PID: Dahili referans PI.
Bu parametre, PID dahili referansının navigasyon tekeri ile değiştirilmesine olanak verir.
Dahili PID referansı [PID geribesleme] (PIF), [Hayır] (nO), olarak ayarlanmamışsa görünür.

(1)

FrH

g
rPC

g

[Frekans referansı]

-599 - +599 Hz

-

Rampa öncesi frekans referansı (işaretlenen değer).
Gerçek frekans referansı, hangi referans kanalının seçildiğinden bağımsız olarak motora uygulanan frekanstır. Bu parametre salt
okunur moddadır.
Komut kanalı HMI veya sanal AI değilse, frekans referansı görünür olur.

[PID referansı]

0 - 65.535

-

PID: Ayar noktası değeri.
PID referansı [PID geribesleme] (PIF), [Hayır] (nO), olarak ayarlanmamışsa görünür.
(1) Referans değişikliğini onaylamak için ENT tuşuna basılması gerekli değildir.

g



40

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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4
İzleme Modu (MOn)

Bu Bölümde neler bulunuyor?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
Konu
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Sayfa

Giriş

42

Organizasyon ağacı

43

Menü

44

41

İzleme Modu (MOn)

Giriş
Parametrelere kontrol cihazı çalışırken veya duruyorken erişilebilir.
Bazı fonksiyonların çok sayıda parametreleri bulunur. Programlamayı sadeleştirmek ve sonsuz parametre
içinde gezinme zorunluluğunu ortadan kaldırmak için bu fonksiyonlar, alt menüler iinde gruplanmıştır. Menüler
gibi alt menüler de kodun ardından gelen tire işareti ile belirlenir.
Kontrol cihazı çalışırken, görüntülenen değer izleme parametrelerinden birinin değeridir. Varsayılan olarak,
görüntülenen değer giriş frekansı referansıdır ([Frekans referansı] (FrH) parametre sayfası 44).
İstenen yeni izleme parametresi değeri görüntülenirken, navigasyon tekeri tuşuna ikinci kez bastığınızda
birimler görüntülenir, navigasyon tekerini (ENT) basılı tuttuğunuzda (2 saniye) izleme parametresi değişikliği
onaylanır ve kaydedilir. Bundan sonra çalışma sırasında (kapatmadan sonra bile) gösterilecek olan bu
parametredir.
Yeni tercih ENT tekrar basılı tutularak onaylanmadıkça ekran, kapatmadan sonra tekrar önceki parametreye
döner.
Not: Hız kontrol cihazı kapatıldıktan sonra veya hat beslemesinin kaybedilmesinin ardından, gösterilen
parametre hız kontrol cihazı durumudur (örnek: [Hazır] (rdY)). Run (çalıştırma) komutunun ardından seçilen
parametre görüntülenir.

42
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Organizasyon ağacı
rdY

Şemada görüntülenen parametreler
örnek olarak verilmiştir.

= ENT

MOn

(1) Sadece grafik ekran terminalinde
görüntülenir

Values
units

ENT
ESC

ESC = ESC

FrH
LFr
MFr
rFr
FqS
ULn
tHr
tHd
ENT

MMO-

ESC

SPd

IOM-

UOP

SAF-

OPr

MFB-

Otr

CMM-

LCr

MPIPEtCnFS
CFPS
ALGr
ALr-

(1)

SSt-

(1)

dGt-

(1)

COd-
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Menü

DRI- > MON-

Kod

Ad / Açıklama

MOn-

[1.2 İZLEME]

AIU1


FrH

[AIV1 degeri durum]

Birim

%

İlk sanal AI değeri.
Bu parametre salt okunurdur. Motora uygulanan hız referansını görüntülemenize olanak sağlar.

[Frekans referansı]

Hz

Rampa öncesi frekans referansı (işaretlenen değer).
Bu parametre salt okunurdur. Seçilen referans kanalından bağımsız olarak motora uygulanan hız referansını görüntülemenize
imkan tanır.

LFr

[HMI Frekans ref.]

Hz

HMI frekans referansı (işaretlenen değer).
Bu parametre yalnızca fonksiyon devreye alındığında görülür. Uzaktan kumandadan hız referansını değiştirmek için kullanılır.
Referans değiştirmeyi etkinleştirmek için ENT'a basılması gerekmez.

MFr

g

[Çarpma katsayısı]

%

Frekans değişkenini çarpın.
Çarpan katsayısına, [Ref. çarpan ] (MA2,MA3) sayfa 154, atanmışsa erişilebilir.


rFr

[Çıkış frekansı]

Hz

Tahmini motor frekansı (işaretlenen değer).

FqS

g
ULn

[Darbe çal.frek . ]

Hz

"Darbeli giriş" girişinin ölçülen frekansı (bkz. sayfa 246).

[Şebeke gerilimi]

V

Ana gerilim (DC barasından).
Motor çalışırken veya durduğunda, hat gerilimi DC barasını temel alır.

tHr

[Motor termik durum]

%

Motor sıcaklık durumu.
%100 = Nominal termik durum, %118 = "OLF" eşiği (motor aşırı yükü).

tHd

[Sürücü term durum]

%

Hız kontrol cihazı sıcaklık durumu.
%100 = Nominal termik durum, %118 = "OHF" eşiği (hız kontrol cihazı aşırı yükü).

MMOSpd

[MOTOR IZLEME ]
[Motor hızı]

dev/dak

Dev/dak cinsinden motor hızı.

UOP

[Motor gerilimi]

V

Motor gerilimi.

Opr

[Motor gücü]

%

Çıkış gücü izleme (%100 = nominal motor gücü).

Otr

[Motor momenti]

%

Çıkış moment değeri (%100 = nominal motor momenti).

LCr

[Motor akımı]

A

Tahmini motor akımı.
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Kod

Ad / Açıklama

MOn-

[1.2 İZLEME] (devamı)

IOM-

[G/Ç DURUMU]

LIA-

[LOJİK GİRİS KONF.]
Lojik giriş fonksiyonları.

LIA

[LI1 ataması]
Salt okunur parametreler konfigüre edilemez.
Çoklu atamaları kontrol etmek için lojik girişe atanan tüm fonksiyonları gösterir.
Hiçbir fonksiyon atanmamışsa, [Hayır] (nO) gösterilir. Fonksiyonlar arasında gezinmek için navigasyon tekerini kullanın.
Grafik ekran terminali, gecikmeyi görüntüler [LI1 Açma Gecikmeli] (L1d). Olası değerler konfigürasyon menüsü
sayfasındakilerle aynıdır (bkz. sayfa 114).

-

L2A

[L-- ataması]
Hız kontrol cihazında bulunan tüm lojik girişler, yukarıdaki LI1 örneğinde gösterildiği şekilde işlenir.

L6A
LA1A
LA2A
LIS1

[LI1 - LI6 arasındaki lojik girişlerin durumu]
LI1 - LI6 lojik girişlerin durumunu görüntülemek için kullanılabilir (ekran bölmesi ataması: yüksek = 1, düşük = 0).

Durum
1

LI1

LI2 LI3

LI4 LI5

LI6

Yukarıdaki örnek: LI1 ve LI6, durum 1'de; LI2 - LI5, durum 0'da.

LIS2

[Güvenli Moment Durumu Kapatma]
LA1, LA2 ve STO'nun (Güvenli Moment Kapatma) durumunu görüntülemek için kullanılabilir (ekran bölmesi ataması:
yüksek = 1, düşük = 0).

Durum
1

LA1 LA2 STO
Yukarıdaki örnek: LA1 ve LA2, durum 0'da; STO (Güvenli Moment Kapatma) 1'de.

AIA-

[ANALOG GİRİŞ DURUM]
Analog giriş fonksiyonları.

AI1C

[AI1]

V

AI1 müşteri görüntüsü: Analog giriş 1'in değeri.

AI1A

[AI1 atama]
AI1 fonksiyon atama. Hiçbir fonksiyon atanmamışsa, [Hayır] (nO) gösterilir.
Aşağıdaki parametreler, grafik ekran terminalinde parametre üzerinde ENT tuşuna basıldığında görüntülenir.

nO
Fr1
Fr2
SA2
PIF
tAA
dA2
PIM
FPI
SA3
Fr1b
dA3
FLOC
MA2
MA3
PES
IA01
...
IA10

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Ref.1 kanal] (Fr1): Referans kaynağı 1
[Ref.2 kanal] (Fr2): Referans kaynağı 2
[Ref. 2 topla] (SA2): Toplama referansı 2
[PID geribesleme] (PIF): PI geri besleme (PI kontrol)
[Mom.sınırl] (tAA): Moment sınırlama: Analog değer ile etkinleştirme
[Ref.2 cikar t ] (dA2): Çıkarma referansı 2
[Man PID ref] (PIM): PI(D) regülatörünün manuel hız referansı (oto-man)
[PID hız ref.] (FPI): PI(D) regülatörünün hız referansı (tahmini referans)
[Ref. 3 topla] (SA3): Toplama referansı 3
[Ref1B kanal] (Fr1b): Referans kaynağı 1B
[Ref.3 cikar t ] (dA3): Çıkarma referansı 3
[Zorl. lokal] (FLOC): Zorlamalı lokal referans kaynağı
[Ref. 2 çarp ] (MA2): Çarpma referansı 2
[Ref. 3 çarp] (MA3): Çarpma referansı 3
[Agirlik sens.] (PES): Harici ağırlık ölçümü fonksiyonu
[IA01] (IA01):: Fonksiyon blokları: Analog Giriş 01
...
[IA10] (IA10): Fonksiyon blokları: Analog Giriş 10
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Kod

Ad / Açıklama

UIL1

DRI- > MON> IOM- > AIABirim

[AI1 min. değeri]

V

Gerilim ölçekleme parametresi %0.

UIH1

[AI1 maks. değeri]

V

Gerilim ölçekleme parametresi %100.

AI1F

[AI1 gecikme süresi]

sn

Alt filtre parazit filtreleme kesme süresi.

AlA-

[ANALOG GİRİŞ DURUM] (devamı)
Analog giriş fonksiyonları.

AI2C

[AI2]

V

AI2 müşteri görüntüsü: Analog giriş 2'nin değeri.

AI2A

[AI2 atama]
AI2 fonksiyon atama. Hiçbir fonksiyon atanmamışsa, [Hayır] (nO) gösterilir.
Aşağıdaki parametreler, grafik ekran terminalinde parametre üzerinde ENT tuşuna basıldığında görüntülenir.
[AI1 atama] (AI1A) ile aynı, sayfa 45.

UIL2

[AI2 min değeri]

V

Gerilim ölçekleme parametresi %0.

UIH2

[AI2 maks. değeri]

V

Gerilim ölçekleme parametresi %100.

AI2F

[AI2 Gecikme Süresi]

sn

Alt filtre parazit filtreleme kesme süresi.

AIA-

[ANALOG GİRİŞ DURUM] (devamı)
Analog giriş fonksiyonları.

AI3C

[AI3]

V

AI3 müşteri görüntüsü: Analog giriş 3'ün değeri.

AI3A

[AI3 atama]
AI3 fonksiyon atama. Hiçbir fonksiyon atanmamışsa, [Hayır] (nO) gösterilir.
Aşağıdaki parametreler, grafik ekran terminalinde parametre üzerinde ENT tuşuna basıldığında görüntülenir.
[AI1 atama] (AI1A) ile aynı, sayfa 45.

CrL3

[AI3 min değeri]

mA

Akım ölçekleme parametresi %0.

CrH3

[AI3 maks. değeri]

mA

Akım ölçekleme parametresi %100.

AI3F

[AI3 Gecikme Süresi]

sn

Alt filtre parazit filtreleme kesme süresi.

IOM-

[G/Ç DURUMU] (devamı)

AOA-

[ANALOG ÇIKIŞ DURUMU]
Analog çıkış fonksiyonları.
Aşağıdaki parametreler, grafik ekran terminalinde parametre üzerinde ENT tuşuna basıldığında görüntülenir.

AO1C



AO1

[AO1C]
AO1 müşteri görüntüsü: Analog çıkış 1'in değeri.

[AO1 atama]
AO1 fonksiyon atama. Hiçbir fonksiyon atanmamışsa, [Hayır] (nO) gösterilir.
[AO1 atama] (AOI) ile aynı, sayfa 129.

UOL1

g
46

[AO1 min. Çıkış]

V

Gerilim ölçekleme parametresi %0. [AO1 Tipi] (AI1A), [Gerilim] (10U) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
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İzleme Modu (MOn)

Kod

Ad / Açıklama

UOH1

g
AOL1

g
AOH1

g
ASL1

DRI- > MON- > IOM> AIA- > AI3C
Birim

[AO1 maks. Çıkış]

V

Gerilim ölçekleme parametresi %100. [AO1 Tipi] (AO1t), [Gerilim] (10U) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[AO1 min. değeri]

mA

Akım ölçekleme parametresi %0. [AO1 Tipi] (AO1t) [Akım] (0A) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[AO1 maks. değeri]

mA

Akım ölçekleme parametresi %100. [AO1 Tipi] (AO1t), [Akım] (0A) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[AO1 maks.skala dğ.]

%

AO1 için minimum ölçekleme değeri.

ASH1

[AO1 min.skala dğ.]

%

AO1 için maksimum ölçekleme değeri.

AO1F

[AO1 Gecikme Süresi]

sn

Alt filtre kesme süresi.

IOM-

[G/Ç DURUMU] (devamı)

FSI-

[FREK. SİNYAL DURUMU]
Frekans sinyali görüntüsü.
Bu menü sadece grafik ekran terminalinde görüntülenir.

PFrC

[Darbe girişi]

Hz

Filtrelenmiş özel darbeli giriş frekans referansı.
Aşağıdaki parametreler, grafik ekran terminalinde parametre üzerinde ENT tuşuna basıldığında görüntülenir.

PIA

[Darbe girişi atama]
Darbeli giriş atama. Hiçbir fonksiyon atanmamışsa, [Hayır] (nO) gösterilir.
[AI1 atama] (AI1A) ile aynı, sayfa 45.

PIL

[Drb.grş.min.değeri]

kHz

RP minimum değeri. Darbeli giriş ölçekleme parametresi %0.

PFr

[Drb.grş.maks.değeri]

kHz

RP maksimum değeri Darbeli giriş ölçekleme parametresi %100.

PFI

[Darbe girişi filtresi]

msn

Alt filtre parazit filtreleme darbeli giriş kesme süresi.

MOn-

[1.2 İZLEME] (devamı)

SAF-

[GUVENLIK IZLEME ]
Dahili Güvenlik Fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi için ilgili Güvenlik kılavuzuna başvurun.

StOS

[STO durumu]
Güvenli Moment Kapatma (Safe Torque Off) güvenlik fonksiyonunun durumu.

IdLE [Boş] (IdLE): STO işlemde değil
StO [Güvnli Dur.] (StO): STO işlemde
FLt [Sür. Hatası] (FLt): STO hatası algılandı

SLSS

[SLS durumu]
Güvenli Hız Sınırı (Safe Limit Speed) güvenlik fonksiyonunun durumu.

nO
IdLE
SS1
SLS
StO
FLt

[Ayarli degil] (nO): SLS konfigüre edilmedi
[Boş] (IdLE): SLS işlemde değil
[Güvnli rmpa] (SS1): SLS rampası işlemde
[Hız sınırlandı] (SLS): SLS hız sınırı işlemde
[Güvnli Dur.] (StO): SLS güvenli moment kapatma talebi işlemde
[Sür. Hatası] (FLt): SLS hatası algılandı
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Kod

Ad / Açıklama

SS1S

DRI- > MON> IOM- > FSIBirim

[SS1 durumu]
Güvenli Durdurma 1 (Safe Stop 1) güvenlik fonksiyonunun durumu.

nO
IdLE
SS1
StO
FLt

SFFE

[Ayarli degil] (nO): SS1 konfigüre edilmedi
[Boş] (dLE): SS1 işlemde değil
[Güvnli rmpa] (SS1): SS1 rampası işlemde
[Güvnli Dur.] (StO): SS1 güvenli moment kapatma talebi işlemde
[Sür. Hatası] (FLt): SS1 hatası algılandı

[Güvnlik hata registr]
Güvenlik fonksiyonu algılandı hatası kütüğü.
Bit 0 = 1: Lojik Giriş sekme zaman aşımı
Bit 1: Ayrılmış
Bit 2 = 1: SS1 durdurma sırasında motor hızı işareti değiştirildi
Bit 3 = 1: Motor hızı SS1 açma alanına ulaştı
Bit 4: Ayrılmış
Bit 5: Ayrılmış
Bit 6 = 1: SLS Güvenlik Sınırlama sırasında motor hızı işareti değiştirildi
Bit 7 = 1: Motor hızı SLS açma alanına ulaştı
Bit 8: Ayrılmış
Bit 9: Ayrılmış
Bit 10: Ayrılmış
Bit 11: Ayrılmış
Bit 12: Ayrılmış
Bit 13 = 1: Motor hızı ölçümü mümkün değil
Bit 14 = 1: Motor toprak kısa devresi algılandı
Bit 15 = 1: Motor faz - faz kısa devresi algılandı

MOn-

[1.2 İZLEME] (devamı)

MFb-

[FONK. BLOK. IZLEME ]
Fonksiyon Blokları hakkında daha fazla bilgi için ilgili Fonksiyon Blokları kılavuzuna başvurun.

FbSt

[FB durumu]
Fonksiyon Blok Durumu.

IdLE
CHEC
StOP
InIt
rUn
Err

FbFt

[Boş] (IdLE): Boş durum
[Prog. kntrl] (CHEC): Program durumu kontrolü
[Dur] (StOP): STOP durumu
[Init] (InIt): Başlatma durumu
[Çalışıyor] (rUn): RUN durumu
[Err] (Err): Hata durumu

[FB hatası]
Fonksiyon blokları uygulama durumu.

nO
Int
bIn
InP
PAr
CAL
tOAU
tOPP
AdL
In

FbIbUEr

g
bnS

g

bnU

[Hayır] (nO): Hata algılanmadı
[Dahili] (Int): Dahili hata algılandı
[Binary dosy] (bIn): Binary hata algılandı
[DahiliParam] (InP): Dahili parametre hatası algılandı
[R-W Param. ] (PAr): Parametre erişimi hatası algılandı
[Hesaplama] (CAL): Hesaplama hatası algılandı
[TO AUX] (tOAU): AUX görevinde Zaman Aşımı
[TO senkron] (tOPP): Görev ÖNCESİ/SONRASI Zaman Aşımı
[ADLC kötü] (AdL): Kötü parametreli ADLC
[Giriş atama] (In): Giriş konfigüre edilmedi

[FB TANIMA]
[Program surumu]
Program kullanıcı sürümü. [FB durumu ] (FbSt), [Boş] (IdLE) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.

[Program boyutu]
Program dosyası boyutu. [FB durumu ] (FbSt), [Boş] (IdLE) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.

[Prg. format surumu]
Hız kontrol cihazının ikili düzende sürümü. [FB durumu ] (FbSt), [Boş] (IdLE) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.

CtU

[Katalog surumu]
Hız kontrol cihazının katalog sürümü.
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Kod

Ad / Açıklama

MOn-

[1.2 İZLEME] (devamı)

CMM-

[HABERLEŞME DURUMU]

DRI-Birim
> MON- > SAF-

Bu menü sadece grafik ekran terminalinde görüntülenir ([COM. SCANNER INPUT MAP].(ISA-)ve [COM SCAN MAP]
(OSA-) menüleri hariç.

CMdC

[Komut kanalı]
Aktif komut kanalı.

tErM
HMI
Mdb
CAn
tUd
nEt
P? S

CMd

[Terminaller] (tErM): Terminaller
[Kont. Paneli] (HMI): Grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[+/- hız] (tUd): +/- hız komutu
[Haber.kartı ] (nEt): Haberleşme kartı (takılıysa)
[PowerSuite] (P S): Bilgisayar yazılımı

[Komut değeri]
DRIVECOM komut kütüğü değeri.
[Profil] (CHCF), [I/O profili] olarak ayarlanmadı (IO), bkz. sayfa 139.
CiA402 profilinin olası değerleri, ayrı veya ayrı olmayan modundadır.
Bit 0: "Açma"/Kontaktör komutu
Bit 1: "Gerilim devre dışı"/AC gücü besleme yetkisi
Bit 2: "Hızlı durdurma"/Acil durum durdurma
Bit 3: "Çalışmayı etkinleştir"/Run (çalıştırma) komutu
Bit 4 - Bit 6: Ayrılmış (0 olarak ayarlanır)
Bit 7: "Hata reseti"/Hata onaylama 0'dan 1'e yükselen uçta aktif
Bit 8: [Duruş tipi] (Stt) parametresine göre Çalışma etkin durumundan çıkmadan Halt Durdurma
Bit 9: Ayrılmış (0 olarak ayarlanır)
Bit 10: Ayrılmış (0 olarak ayarlanır)
Bit 11 - Bit 15: Bir komuta atanabilir
I/O profilindeki olası değerler.
Seviye komutunda [2 telli] (2C).
Bit 0: İleri (açık durum) komutu
= 0: İleri değil komutu
= 1: İleri komutu
Bit 0 ataması değiştirilebilir. Terminallerin atamalarına karşılık gelir. Değiştirilebilir. Bit 0 (Cd00), sadece bu kontrol word'ünün
kanalı etkin olduğunda aktiftir.
Bit 1 - Bit 15: Komutlara atanabilir.
Yükselen kenar komutunda [3 telli] (3C).
Bit 0: Durdurma (çalıştırma yetkisi).
= 0: Durdurma
= 1: Çalıştırma ileri veya geri komutuyla yetkilendirilir
Bit 1: İleri (0'dan 1'e yükselen uç) komutu
Bit 0 ve 1 atamaları değiştirilemez. Terminallerin atamalarına karşılık gelir. Değiştirilebilir. Bit 0 (Cd00) ve 1 (Cd01) sadece
bu kontrol word'ünün kanalı etkin olduğunda aktiftir.
Bit 2 - Bit 15: Komutlara atanabilir

rFCC

[Seçili ref. kanalı ]
HMI referans kanalı.

tErM
LOC
HMI
Mdb
CAn
tUd
nEt
P? S

FrH

[Terminaller] (tErM): Terminaller
[Lokal] (LOC): Navigasyon tekeri
[Kont. Paneli] (HMI): Grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[Modbus] (Mdb) Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[tUd] (tUd): +/- hız komutu
[Haber.kartı] (nEt): Haberleşme kartı (takılıysa)
[PowerSuite] (P S): Bilgisayar yazılımı

[Frekans referansı]

Hz

Rampa öncesi frekans referansı.
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Kod

EtA

Ad / Açıklama

DRI- Birim
> MON- > CMM-

[ETA durum wordü]
DRIVECOM durum word'ü.
CiA402 profilinin olası değerleri, ayrı veya ayrı olmayan modundadır.
Bit 0: "Açılmaya hazır", güç bölümü hat beslemesi bekleniyor
Bit 1: "Açma", hazır
Bit 2: "Çalışma etkin", çalışıyor
Bit 3: "Hata"
= 0: Hata yok
= 1: Hata
Bit 4: "Gerilim etkin", güç bölümü hat beslemesi mevcut
= 0: Güç bölümü hat beslemesi yok
= 1: Güç bölümü hat beslemesi mevcut
Hız kontrol cihazı sadece güç bölümü ile çalıştırıldığında, bit her zaman 1'de olur.
Bit 5: Hızlı durdurma/Acil durum durdurma
Bit 6: "Açma devre dışı", güç bölümü hat beslemesi kilitli
Bit 7: Alarm
= 0: Alarm yok
= 1: Alarm
Bit 8: Ayrılmış (= 0)
Bit 9: Uzaktan: ağ üzerinden komut veya referans
= 0: Grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminali üzerinden komut veya referans
= 1: Ağ üzerinden komut veya referans
Bit 10: Hedef referansa ulaşıldı
= 0: Referansa ulaşılmadı
= 1: Referansa ulaşıldı
Hız kontrol cihazı hız modunda olduğunda bu, hız referansıdır.
Bit 11: "Dahili sınır aktif", referans sınırların dışında
= 0: Referans sınırların içinde
= 1: Referans sınırların içinde değil
Hız kontrol cihazı hız modunda olduğunda sınırlar, [Düşük hız] (LSP) ve [Yüksek hız] (HSP) parametreleriyle belirlenir.
Bit 12 ve Bit 13: Ayrılmış (= 0)
Bit 14: "Durdurma tuşu", durdurma tuşu ile DURDURMA
= 0: DURDURMA tuşuna basılmadı
= 1: Durdurma, grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminalindeki DURDURMA tuşu ile tetiklendi
Bit 15: "Yön", dönme yönü
= 0: Çıkışta ileriye dönme
= 1: Çıkışta geriye dönme
0, 1, 2, 4, 5 ve 6 bitlerinin kombinasyonu, DSP 402 durum tablosundaki durumu belirler (bkz. Haberleşme kılavuzları).
I/O profilindeki olası değerler.
Not: CiA402 profili ve I/O profilindeki değerler tamamen aynıdır. I/O profilinde, değerlerin açıklaması basitleştirilmiştir ve CiA402
(Drivecom) durum tablosuna referans vermez.
Bit 0: Ayrılmış (= 0 veya 1)
Bit 1: Hazır
= 0: Hazır değil
= 1: Hazır
Bit 2: Çalışıyor
= 0: Sıfırdan farklı bir referans uygulanırsa hız kontrol cihazı çalıştırılamaz.
= 1: Çalışıyor, sıfırdan farklı bir referans uygulanırsa hız kontrol cihazı çalıştırılabilir.
Bit 3: Hata
= 0: Hata yok
= 1: Hata
Bit 4: Güç bölümü hat beslemesi mevcut
= 0: Güç bölümü hat beslemesi yok
= 1: Güç bölümü hat beslemesi mevcut
Bit 5: Ayrılmış (= 1)
Bit 6: Ayrılmış (= 0 veya 1)
Bit 7: Alarm
= 0: Alarm yok
= 1: Alarm
Bit 8: Ayrılmış (= 0)
Bit 9: Ağ üzerinden komut
= 0: Terminaller veya grafik ekran terminali üzerinden komut
= 1: Ağ üzerinden komut
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DRI- Birim
> MON- > CMM-

Bit 10: Referansa ulaşıldı
= 0: Referansa ulaşılmadı
= 1: Referansa ulaşıldı
Bit 11: Referans sınırların dışında
= 0: Referans sınırların içinde
= 1: Referans sınırların içinde değil
Hız kontrol cihazı hız modunda olduğunda sınırlar, LSP ve HSP parametreleriyle belirlenir.
Bit 12 ve Bit 13: Ayrılmış (= 0)
Bit 14: DURDURMA tuşu durdurma
= 0: DURDURMA tuşuna basılmadı
= 1: Durdurma, grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminalindeki DURDURMA tuşu ile tetiklendi
Bit 15: Dönme yönü
= 0: Çıkışta ileriye dönme
= 1: Çıkışta geriye dönme

Mnd-

[MODBUS AĞ DURUMU]
Modbus ağ diagnostiği.

Mdb1

[COM LED'İ]
Modbus Haberleşme Görünümü.

M1Ct

[Mb Ag frame.sayı.]
Modbus ağı kare sayacı: İşlenen kare sayısı.

M1EC

[Mb Ağ CRC hatalar]
Modbus ağı CRC hata sayacı: CRC hatası sayısı.

CMM-

[HABERLEŞME DURUMU] (devamı)

dbt-

[BLUETOOTH DIAG]
Bluetooth ağ diagnostiği.

Mdb2

[COM LED'İ]
Dahili ekranda Bluetooth Haberleşme Led'i görüntüsü.
Led Kapalı: Bluetooth kanalı devre dışı bırakıldı.
Led sabit Açık: Bluetooth kanalı aktif bağlantı ile etkinleştirildi.
Led yanıp sönüyor: Bluetooth kanalı aktif bağlantı olmadan etkinleştirildi.

M3Ct

[Frame sayısı]
Bluetooth kare sayacı: İşlenen kare sayısı.

M3EC

[CRC hata numara]
Bluetooth CRC hata sayacı: CRC hatası sayısı.

CMM-

[HABERLEŞME DURUMU] (devamı)

ISA-

[HAB.GİR.TRAMASI DRM. ]
CANopen® ve Modbus Ağı için kullanılmıştır.

nM1

[Giriş 1 word değeri]
1. giriş word’ü değeri.

nM2

[Giriş 2 word değeri]
2. giriş word’ü değeri.

nM3

[Giriş 3 word değeri]
3. giriş word’ü değeri.

nM4

[Giriş 4 word değeri]
4. giriş word’ü değeri.

nM5

[Giriş 5 word değeri]
5. giriş word’ü değeri.

nM6

[Giriş 6 word değeri]
6. giriş word’ü değeri.

nM7

[Giriş 7 word değeri]
7. giriş word’ü değeri.

nM8

[Giriş 8 word değeri]
8. giriş word’ü değeri.

CMM-

[HABERLEŞME DURUMU] (devamı)

OSA-

[HAB.ÇIK.TARAMASI DRM.]

S1A28692 03/2010

51

İzleme Modu (MOn)

Kod

Ad / Açıklama

nC1

DRI- Birim
> MON- > CMM-

[Çıkış 1 word dğeri]
1. çıkış word’ü değeri.

nC2

[Çıkış 2 word dğeri]
2. çıkış word’ü değeri.

nC3

[Çıkış 3 word dğeri]
3. çıkış word’ü değeri.

nC4

[Çıkış4 word dğeri]
4. çıkış word’ü değeri.

nC5

[Çıkış5 word dğeri]
5. çıkış word’ü değeri.

nC6

[Çıkış6 word dğeri]
6. çıkış word’ü değeri.

nC7

[Çıkış 7 word dğeri]
7. çıkış word’ü değeri.

nC8

[Çıkış8 word dğeri]
8. çıkış word’ü değeri.

CMM-

[HABERLEŞME DURUMU] (devamı)

C-I-

[KOMUT WORD DURUMU ]
Komut word'ü görüntüsü: Sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir.

CMd1

[Modbus komutu]
Modbus komut word'ü görüntüsü.

CMd2

[CANopen komutu]
CANopen® komut word'ü görüntüsü.

CMd3

[Hab.kartı komutu ]
Haberleşme kartı komut word'ü görüntüsü.

CMM-

[HABERLEŞME DURUMU] (devamı)

r-I-

[FREK.REF.WORD DURUM ]
Frekans referans görüntüsü: Sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir.

LFr1

[Modbus referansı]

Hz

Modbus frekans referansı görüntüsü.

LFr2

[Canopen referansı]

Hz

CANopen® frekans referansı görüntüsü.

LFr3

[Hab. kartı referans ]

Hz

Haberleşme kartı frekans referansı görüntüsü.

CMM-

[HABERLEŞME DURUMU] (devamı)

CnM-

[CANopen DURUMU]
CANopen® görüntüsü: Sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir.

COn

[RUN LED'İ]
CANopen® RUN (çalışma) Led'i Durumunun görüntüsü.

CAnE

[ERR LED'İ]
CANopen® Hata Led'i Durumunun görüntüsü.

PO1-

[PDO1 DURUMU]
RPDO1 ve TPDO1'in görüntüsü.

rp11

g
rp12

g

52

[Alınan PDO1-1]
Alınan PDO1'in birinci çerçevesi.

[Alınan PDO1-2]
Alınan PDO1'in ikinci çerçevesi.
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rp13

g
rp14

g
tp11

g
tp12

g
tp13

g
tp14

g
CnM-

DRI- > MON-Birim
> CMM- > OSA-

[Alınan PDO1-3]
Alınan PDO1'in üçüncü çerçevesi.

[Alınan PDO1-4]
Alınan PDO1'in dördüncü çerçevesi.

[İletilen PDO1-1]
İletilen PDO1'in birinci çerçevesi.

[İletilen PDO1-2]
İletilen PDO1'in ikinci çerçevesi.

[İletilen PDO1-3]
İletilen PDO1'in üçüncü çerçevesi.

[İletilen PDO1-4]
İletilen PDO1'in dördüncü çerçevesi.

[CANopen DURUMU] (devamı)
CANopen® görüntüsü: Sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir.

PO2-

[PDO2 DURUMU]
RPDO2 ve TPDO2'nin görüntüsü: [PDO1 DURUMU] (PO1-) ile aynı yapı.

rp21

g
rp22

g
rp22

g
rp23

g
tp21

g
tp22

g
tp23

g
tp24

g
CnM-

[Alınan PDO2-1]
Alınan PDO2'nin birinci çerçevesi.

[Alınan PDO2-2]
Alınan PDO2'nin ikinci çerçevesi.

[Alınan PDO2-3]
Alınan PDO2'nin üçüncü çerçevesi.

[Alınan PDO2-4]
Alınan PDO2'nin dördüncü çerçevesi.

[İletilen PDO2-1]
İletilen PDO2'nin birinci çerçevesi.

[İletilen PDO2-2]
İletilen PDO2'nin ikinci çerçevesi.

[İletilen PDO2-3]
İletilen PDO2'nin üçüncü çerçevesi.

[İletilen PDO2-4]
İletilen PDO2'nin dördüncü çerçevesi.

[CANopen DURUMU] (devamı)
CANopen® görüntüsü: Sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir.

PO3-

[PDO3 DURUMU]
RPDO3 ve TPDO3'ün görüntüsü: [PDO1 DURUMU] (PO1-) ile aynı yapı.

rp31

g
rp32

g

[Alınan PDO3-1]
Alınan PDO3'ün birinci çerçevesi.

[Alınan PDO3-2]
Alınan PDO3'ün ikinci çerçevesi.
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rp32

g
rp33

g
tp31

g
tp32

g
tp33

g
tp34

g
CnM-

DRI- > MON- > CMM> CNM- > P01Birim

[Alınan PDO3-3]
Alınan PDO3'ün üçüncü çerçevesi.

[Alınan PDO3-4]
Alınan PDO3'ün dördüncü çerçevesi.

[İletilen PDO3-1]
İletilen PDO3'ün birinci çerçevesi.

[İletilen PDO3-2]
İletilen PDO3'ün ikinci çerçevesi.

[İletilen PDO3-3]
İletilen PDO3'ün üçüncü çerçevesi.

[İletilen PDO3-4]
İletilen PDO3'ün dördüncü çerçevesi.

[CANopen DURUMU] (devamı)
CANopen® görüntüsü: Sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir.

nMtS

[CANopen NMT drm.]
Hız Kontrol Cihazı NMT CANopen® slave durumu.

bOOt
StOP
OPE
POPE

nbtp

[Boot] (bOOt): Başlat
[Durdu] (StOP): Durdu
[Çalışıyor] (OPE): Çalışır durumda
[Pre-op] (POPE): Ön çalışmalı

[TX PDO sayısı]
İletilen PDO sayısı.

nbrp

[RX PDO sayısı]
Alınan PDO sayısı.

ErCO

[Hata kodu]
CANopen® hata kütüğü (1'den 5'e).

rEC1

[RX Hata Sayacı]
Kontrol cihazı Rx hata sayacı (güç kapatıldığında saklanmaz).

tEC1

[TX hata sayacı]
Kontrol cihazı Tx hata sayacı (güç kapatıldığında saklanmaz).
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MOn-

[1.2 İZLEME] (devamı)

MpI-

[PI KONTROL -IZLEME ]

g

rPI



DRI- > MON- > CMM> CNM- > P03Birim

PID yönetimi. [PID grbsl. ataması] (PIF), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa görünür.

[Dahili PID ref.]
Dahili PID referansı: Bir işlem değeri olarak.

g
rpE

[PID hatası]

g

PID hata değeri.

rpF

[PID geribesleme]

g

PID geri besleme değeri.

rpC

g
rpO

[PID referansı]
Grafik ekran terminali üzerinden PID ayar noktası değeri.

[PID çıkışı]

Hz

Sınırlamalı PID çıkış değeri.

MOn-

[1.2 İZLEME] (devamı)

pEt-

[GUÇ ZAMANI IZLEME ]

ApH

[Tüketim]

Wh, kWh, MWh

Wh, kWh veya MWh cinsinden enerji tüketimi (birikmiş tüketim).

rtH

[Mot.çlışma zaman]

sn, dak, sa

Saniye, dakika veya saat cinsinden geçen çalışma süresi göstergesi (motorun açık kaldığı süre).

ptH

[Çalışma zamanı]

sn, dak, sa

Saniye, dakika veya saat cinsinden geçen güç açık kalma süresi göstergesi (hız kontrol cihazının açık kaldığı süre).

rpr


nO
APH
rtH
PtH

MOn?
CnFS

[Çlışma zam. reset ]
Geçen çalışma süresinin resetlenmesi.
[Hayır] (nO): Resetleme işlemde
[kWh ayarla] (APH): Sil [kWh ayarla] (APH)
[Mot.çal.sfrl ] (rtH): Sil [Mot.çal.sfrl ] (rtH)
[Src.çal.sfrl. ] (PtH): Sil [Src.çal.sfrl. ] (PtH)

[1.2 İZLEME] (devamı)
[Aktif ayar ]
Aktif konfigürasyonun görüntüsü.

nO
CnF0
CnF1
CnF2

CFpS

g
nO
CFP1
CFP2
CFP3

[İşlemde] (nO): Geçici durum (konfigürasyon değişiyor)
[Konfig.no: 0] (CnF0): Konfigürasyon 0 aktif
[Konfig.no: 1] (CFP1): Konfigürasyon 1 aktif
[Konfig.no: 2] (CnF2): Konfigürasyon 2 aktif

[Kullanılan par. seti ]
Konfigürasyon parametresi durumu (parametre anahtarlama etkinleştirilmişse erişilebilir, bkz. sayfa 214).
[Hiçbiri] (nO) Atanmamış
[Set No.1] (CFP1): Parametre seti 1 aktif
[Set No.2] (CnF2): Parametre seti 2 aktif
[Set No.3] (CFP3): Parametre seti 3 aktif
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DRI> MON- > MPIBirim

Ad / Açıklama

ALGr

[Alarm Grupları]
Geçerli etkilenmiş alarm grup numaraları.
Alarm grubu kullanıcı tarafından tanımlanabilir [GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) sayfa 112.

--1--212--3
1-3
-23
123

ALr-

[---] (---): Herhangi bir alarm grubu etkilenmemiş
[1 aktif] (1--): Alarm grubu 1
[2 aktif] (-2-): Alarm grubu 2
[12 aktif] (12-): Alarm grubu 1 ve 2
[3 aktif] (--3): Alarm grubu 3
[1-3 aktif] (1-3): Alarm grubu 1 ve 3
[-23 aktif] (-23): Alarm grubu 2 ve 3
[123 aktif] (123): Alarm grubu 1, 2 ve 3

[ALARMLAR]
Geçerli alarmların listesi.
Bir alarm mevcutsa, grafik ekran terminalinde bir

nOAL
PtCL
PtCL
PtCL
PtCL
FtA
FtA
FtA
FtA
FtA
tS3
tS3
tS3
tHA
AG1
AG2
AG2
PEE
PFA
AP3
SSA
tAd
tJA
bOA
ULA
OLA
rSdA
ttHA
ttLA
dLdA
FqLA

56

görüntülenir.

[Alarm yok] (nOAL)
[PTCL alarm] (PtCL)
[Harici hata] (PtCL)
[Düş.V.alrm ] (PtCL)
[Akım eşiği] (PtCL)
[Frekans eşiği ] (FtA)
[2.frekans eşiği ] (FtA)
[Referans ulaşldı] (FtA)
[Mot. term.ulaş. ] (FtA)
[Mot2.termik.ulş.] (FtA)
[Mot3.termik.ulş.] (tS3)
[Düş.ger.önl. ] (tS3)
[HSP ulaşıldı] (tS3)
[Sürücü °C Al. ] (tHA)
[ALARM GRUP 1] (AG1)
[ALARM GRUP 2] (AG2)
[ALARM GRUP 3] (AG2)
[PID hata alarmı] (PEE)
[PID grbsl al.] (PFA)
[AI3 Al. 4-20 ] (AP3)
[Mom/Ak.Sınır.Ulş] (SSA)
[Sürc.Termik ulş.] (tAd)
[IGBT alarm] (tJA)
[Fren direnci sic. al. ] (bOA)
[Düşük yük ] (ULA)
[Aşırı yük ] (OLA)
[İp sarkma alr.] (rSdA)
[Yüksek tork alr.] (ttHA)
[Düşük tork alr.] (ttLA)
[Dinamik yük alr.] (dLdA)
[Freknsmetre alr. ] (FqLA)
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SSt-

[DİĞER DURUMLAR]

DRI- > MONBirim

İkincil durumların listesi.
Bu menü sadece grafik ekran terminalinde görüntülenir.
FL
PtCL
FSt
CtA
FtA
F2A
SrA
tSA
EtF
AUtO
FtL
tUn
USA
CnF1
CnF2
FLA
AnA
CFP1
CFP2
CFP3
brS
dbL
ttHA
ttLA
MFrd
MrrS
FqLA

dGt-

[Motor akılamada] (FL )
[PTC alarm] (PtCL)
[HızlıDur. işlmde] (FSt)
[Akım eşiği ] (CtA)
[Frekans eşiği ] (FtA)
[2.frekans eşiği ] (F2A)
[Referns ulaşıldı ] (SrA)
[Mot. term. ulaş. ] (tSA)
[Hrc. hata alarmı] (EtF)
[Oto. başlatma] (AUtO)
[Remote] (FtL)
[Otomatik tanıma] (tUn)
[Düsük gerilim] (USA)
[Ayar 1 aktif ] (CnF1)
[Ayar 2 aktif ] (CnF2)
[HSP ulaşıldı] (FLA)
[Dévirage charge] (AnA)
[Set 1 aktif] (CFP1)
[Set 2 aktif] (CFP2)
[Set 3 aktif] (CFP3)
[Frenlemede] (brS)
[DC bara doluyor] (dbL)
[Yüksek tork alr.] (ttHA)
[Düşük tork alr.] (ttLA)
[İleri] (MFrd)
[Geri] (MrrS)
[Freknsmetre alr. ] (FqLA)

[HATA TEŞHİSİ]
Bu menü sadece grafik ekran terminalinde görüntülenir.

pFH?

[GEÇMİŞ HATALAR]
Algılanan son 8 hatayı gösterir.

dP1

[Geçmiş hata 1]
Hata kaydı 1 (1 sonuncusudur).

nOF
ASF
bLF
brF
CFF
CFI2
CnF
COF
CrF
CSF
dCF
dLF
EEF1
EEF2
EPF1
EPF2
FbE
FbES
FCF1
FCF2
HCF
HdF
ILF
InF1
InF2
InF3
InF4
InF6

[Hata yok] (nOF): Herhangi bir algılanan hata saklanmadı
[Açı hatası] (ASF): Açı ayarı algılandı hatası
[Fren kontrol] (bLF): Fren motorunda trifaze kaybı
[Fren geribesleme] (brF): Fren kontaktörü algılandı hatası
[Hatalı ayar] (CFF): Güç açıldığında yanlış konfigürasyon
[Kötü Konf.] (CFI2): Konfigürasyon aktarımı algılandı hatası
[Haberleşme ağı ] (CnF): AG opsiyonu haberleşme kesintisi
[CAN haber.] (COF): CANopen® haberleşme kesintisi
[Kapsite Şarj] (CrF): Yük rölesi algılandı hatası
[Kanal deg. hata ] (CSF): Kanal anahtarlama algılandı hatası
[Dif. akim hatasi ] (dCF): Diferansiyel akım algılandı hatası
[Yük hatasi] (dLF): Dinamik yük algılandı hatası
[Eeprom kontrol] (EEF1): Kontrol EEprom algılandı hatası
[EEPROM En] (EEF2): Güç EEprom algılandı hatası
[Dış hata LI/Bit] (EPF1):: LI veya lokal bağlantıdan harici algılanan hata
[Harici hab. hata] (EPF2): Haberleşme kartından harici kesinti
[FB hatası] (FbE): Fonksiyon bloğu algılandı hatası
[FB dur.Hata.] (FbES): Fonksiyon bloğu durdurma algılandı hatası
[Çık.knt.skş . ] (FCF1): Çıkış kontaktörü: kapalı kontaktör
[Çık. kontak açı k ] (FCF2): Çıkış kontaktörü: açık kontaktör
[Kart eşleme] (HCF): Donanım konfigürasyonu algılandı hatası
[IGBT kısadevre] (HdF): Donanım algılandı hatası
[Dhili hab.bğlntı] (ILF): Opsiyonel dahili bağlantı kesintisi
[Değer hatası] (InF1): Bilinmeyen kontrol cihazı değeri
[UymszGKrt] (InF2): Bilinmeyen veya uyumsuz güç kartı
[Dhil.SriBağl.] (InF3): Dahili seri bağlantı haberleşme kesintisi
[Dhil.Mfg Al.] (InF4): Geçersiz sanayi bölgesi
[Dhili-opsy.] (InF6): Bilinmeyen veya eksik opsiyonel kart
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InF9
InFA
InFb
InFE
LCF
LFF3
ObF
OCF
OHF
OLC
OLF
OPF1
OPF2
OSF
OtFL
PHF
PtFL
SAFF
SCF1
SCF3
SCF4
SCF5
SLF1
SLF2
SLF3
SOF
SPF
SrF
SSF
tJF
tnF
ULF
USF

HS1

DRI-Birim
> MON- > SST-

[Dhil.Ak.Ölç.] (InF9): Akım ölçüm devresi algılandı hatası
[Dhil.Bsl.dvr.] (InFA): Giriş faz kaybı devresi algılandı hatası
[DhilTrmkSn. ] (InFb): Termik sensör algılandı hatası (OC veya SC)
[Dahili-CPU] (InFE): CPU algılandı hatası (ram, flash, görev...)
[Hatkontktör] (LCF): Hat kontaktörü algılandı hatası
[AI3 4-20mA kaybı] (LFF3): AI3 4-20 mA kayıp
[DC bara.aş. ger.] (ObF): Aşırı frenleme
[Aşırı akım] (OCF): Aşırı akım
[Sür. aşırı ısın.] (OHF): Kontrol cihazı aşırı ısınması
[Aşırı yük] (OLC): Moment aşırı yükü
[Motor aşırı yük] (OLF): Motor aşırı yükü
[1Çık.FzKyp] (OPF1): Motor monofaze kaybı
[3Çık.FzKyp] (OPF2): Motor trifaze kaybı
[ŞebekeAşırı ger.] (OSF): Aşırı besleme algılandı hatası
[PTC hatası] (OtFL): PTCL'de motor aşırı ısınması algılandı hatası: standart ürün
[Giriş faz kaybı] (PHF): Ana giriş monofaze kaybı
[LI6=PTC prob] (PtFL): PTCL algılandı hatası (OC veya SC)
[Güvnlk.Hat.] (SAFF): Güvenlik fonksiyonu açma
[Motor kısadevre] (SCF1): Motor kısa devresi (sert algılama)
[ToprKısDvr] (SCF3): Doğrudan toprak kısa devresi açma (sert algılama)
[IGBT kısadevresi] (SCF4): IGBT kısa devresi (sert algılama)
[Motor kısadevre] (SCF5): Igon yük sıralama sırasında yük kısa devresi (sert algılama)
[Mdbs haberleşme] (SLF1): Modbus lokal seri haberleşme kesintisi
[PowerSuite hab.] (SLF2): Bilgisayar Yazılımı haberleşme kesintisi
[KP haberleşme] (SLF3): Uzak terminal haberleşme kesintisi
[Aşırı hız (SOF): Aşırı hız
[HızGrblKyb] (SPF): Hız geribeslemesi kaybı
[Moment TO] (SrF): Moment düzenleme zaman aşımı
[Momnt/Akım sınır] (SSF): Moment akım sınırı algılandı hatası
[IGBT aşırı ısınma] (tJF): IGBT aşırı ısınma
[Otomatik tanıma] (tnF): Tanıma algılandı hatası
[Düşük yük] (ULF): Moment düşük gerilimi
[Düsük gerilim] (USF): Düşük gerilim

[Sürücü durumu]
Algılanan hata kaydı 1'in HMI Durumu.

tUn
dCb
rdY
nSt
rUn
ACC
dEC
CLI
FSt
FLU
nLP
CtL
Obr
SOC
USA
tC
St
FA
YES
EP
FLt
SS1
SLS
StO

Ep1

[Otomatik tanıma] (tUn): Otomatik tanıma
[DC enjek.da] (dCb): Enjeksiyonlu frenleme
[Hazır] (rdY): Kontrol cihazı hazır
[Serbest dur.] (nSt): Serbest duruş kontrolü
[Src.çlışıyr] (rUn): Motor sürekli halde veya run (çalıştırma) komutu mevcut ve sıfır referans
[Hizlanmada] (ACC): Hızlanma
[Yavaslama] (dEC): Yavaşlama
[AkımSınır] (CLI): Akım sınırı
[Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
[Mot.akılam ] (FLU): Akılama fonksiyonu etkinleştirildi
[Şebeke yok] (nLP): Kontrol çalıştırıldı ancak DC barası yüklenmedi
[Ktrl. duruş] (CtL): Kontrollü duruş
[Yav. adapt. ] (Obr): Uyarlanmış yavaşlama
[Çıkış kes] (SOC): Bekleme çıkış kesmesi
[Düş.V.alrm ] (USA): Düşük gerilim alarmı
[Mfg. testi ] (tC): TC endüstri modu etkinleştirildi
[Oto testte] (St): Otomatik test işlemde
[MC Autotest error] (FA): Otomatik test algılandı hatası
[Ototest OK] (YES): Otomatik test Tamam
[eeprom.test] (EP): Otomatik test Eeprom algılandı hatası
[Hatada] (FLt): Ürün algılandı hatası
[SS1 aktif] (SS1): Güvenlik SS1 seviyesi
[SLS aktif] (SLS): Güvenlik SLS seviyesi
[STO aktif] (StO): Güvenlik STO seviyesi

[ETA durum wordü]
Algılanan hata kaydı 1'in DRIVECOM durum kütüğü ([ETA durum wordü] ile aynıdır (EtA) sayfa 50).

IP1

[ETI durum wordü]
Algılanan hata kaydı 1'in genişletilmiş durum kütüğü (bkz. haberleşme parametreleri dosyası).

CMP1

[Komut word]
Algılanan hata kaydı 1'in komut kütüğü ([Komut word] ile aynıdır (CMd) sayfa 49).

LCP1
58

[Motor akımı]

A
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Kod

DRI- > MON-Birim
> DGT- > PFH-

Ad / Açıklama
Algılanan hata kaydı 1'in tahmini motor akımı ([Motor akımı]

rFp1

ile aynıdır (LCr) sayfa 44).

[Çıkış frekansı]

Hz

Algılanan hata kaydı 1'in tahmini motor frekansı ([Çıkış frekansı]

rtp1

[Geçen süre]

h

Algılanan hata kaydı 1'in geçen çalışma süresi ([Geçen süre]

ULp1

ile aynıdır (rtH) sayfa 55).

[Şebeke gerilimi]

V

Algılanan hata kaydı 1'in şebeke gerilimi ([Şebeke gerilimi]

tHP1

ile aynıdır (rFr) sayfa 44).

ile aynıdır (ULn) sayfa 44).

[Motor termik durum]

%

Algılanan hata kaydı 1'in motor termik durumu ([Motor termik durum]

dCC1

[Komut Kanalı]
Algılanan hata kaydı 1'in komut kanalı ([Komut kanalı]

drC1

ile aynıdır (CMdC) sayfa 49).

[Ref. kanalı aktif ]
Algılanan hata kaydı 1'in referans kanalı ([Ref. kanalı aktif ]

pFH?

ile aynıdır (tHr) sayfa 44).

ile aynıdır (rFCC) sayfa 49).

[GEÇMİŞ HATALAR] (devamı)
Algılanan son 8 hatayı gösterir.

dP2

[Geçmiş hata 2]
[Src. geç. hata 1] (dP1) ile aynı, sayfa 57.

dP3

[Geçmiş hata 3]
[Src. geç. hata 1] (dP1) ile aynı, sayfa 57.

dP4

[Geçmiş hata 4]
[Src. geç. hata 1] (dP1) ile aynı, sayfa 57.

dP5

[Geçmiş hata 5]
[Src. geç. hata 1] (dP1) ile aynı, sayfa 57.

dP6

[Geçmiş hata 6]
[Src. geç. hata 1] (dP1) ile aynı, sayfa 57.

dP7

[Geçmiş hata 7]
[Src. geç. hata 1] (dP1) ile aynı, sayfa 57.

dP8

[Geçmiş hata 8]
[Src. geç. hata 1] (dP1) ile aynı, sayfa 57.
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İzleme Modu (MOn)

Kod

Ad / Açıklama

dGt-

[HATA TEŞHİSİ] (devamı)

PFL-

[MEVCUT HATA LİSTESİ]

nOF
ASF
bLF
brF
CFF
CFI2
CnF
COF
CrF
CSF
dCF
dLF
EEF1
EEF2
EPF1
EPF2
FbE
FbES
FCF1
FCF2
HCF
HdF
ILF
InF1
InF2
InF3
InF4
InF6
InF9
InFA
InFb
InFE
LCF
LFF3
ObF
OCF
OHF
OLC
OLF
OPF1
OPF2
OSF
OtFL
PHF
PtFL
SAFF
SCF1
SCF3
SCF4
SCF5
SLF1
SLF2
SLF3
SOF
SPF
SrF
SSF
tJF
tnF
ULF
USF

60

DRI- > MON-Birim
> DGT- > PFH-

[Hata yok] (nOF): Herhangi bir algılanan hata saklanmadı
[Açı hatası] (ASF): Açı ayarı algılandı hatası
[Fren kontrol] (bLF): Fren motorunda trifaze kaybı
[Fren geribesleme] (brF): Fren kontaktörü algılandı hatası
[Hatalı ayar] (CFF): Güç açıldığında yanlış konfigürasyon
[Kötü Konf.] (CFI2): Konfigürasyon aktarımı algılandı hatası
[Haberleşme ağı] (CnF): AG opsiyonu haberleşme kesintisi
[CAN haber.] (COF): CANopen® haberleşme kesintisi
[Kapsite Şarj] (CrF): Yük rölesi algılandı hatası
[Kanal deg. hata] (CSF): Kanal anahtarlama algılandı hatası
[Dif. akim hatasi ] (dCF): Diferansiyel akım algılandı hatası
[Yük hatasi] (dLF): Dinamik yük algılandı hatası
[Eeprom kontrol] (EEF1): Kontrol EEprom algılandı hatası
[EEPROM En] (EEF2): Güç EEprom algılandı hatası
[Dış hata LI/Bit] (EPF1): LI veya lokal bağlantıdan harici algılanan hata
[Harici hab. hata] (EPF2): Haberleşme kartından harici kesinti
[FB hatası] (FbE): Fonksiyon bloğu algılandı hatası
[FB dur.Hata.] (FbES): Fonksiyon bloğu durdurma algılandı hatası
[Çık.knt.skş . ] (FCF1): Çıkış kontaktörü: kapalı kontaktör
[Çık. kontak açı k ] (FCF2): Çıkış kontaktörü: açık kontaktör
[Kart eşleme] (HCF): Donanım konfigürasyonu algılandı hatası
[IGBT kısadevre] (HdF): Donanım algılandı hatası
[Dhili hab.bğlntı] (ILF): Opsiyonel dahili bağlantı kesintisi
[Değer hatası] (InF1): Bilinmeyen kontrol cihazı değeri
[UymszGKrt] (InF2): Bilinmeyen veya uyumsuz güç kartı
[Dhil.SriBağl.] (InF3): Dahili seri bağlantı haberleşme kesintisi
[Dhil.Mfg Al.] (InF4): Geçersiz sanayi bölgesi
[Dhili-opsy.] (InF6): Bilinmeyen veya eksik opsiyonel kart
[Dhil.Ak.Ölç.] (InF9): Akım ölçüm devresi algılandı hatası
[Dhil.Bsl.dvr.] (InFA): Giriş faz kaybı devresi algılandı hatası
[DhilTrmkSn. ] (InFb): Termik sensör algılandı hatası (OC veya SC)
[Dahili-CPU] (InFE): CPU algılandı hatası (ram, flash, görev...)
[Hatkontktör] (LCF): Hat kontaktörü algılandı hatası
[AI3 4-20mA kaybı] (LFF3): AI3 4-20 mA kayıp
[DC bara.aş. ger.] (ObF): Aşırı frenleme
[Aşırı akım] (OCF): Aşırı akım
[Sür. aşırı ısın.] (OHF): Kontrol cihazı aşırı ısınması
[Aşırı yük] (OLC): Moment aşırı yükü
[Motor aşırı yük] (OLF): Motor aşırı yükü
[1Çık.FzKyp] (OPF1): Motor monofaze kaybı
[3Çık.FzKyp] (OPF2) Motor trifaze kaybı
[ŞebekeAşırı ger.] (OSF): Aşırı besleme algılandı hatası
[PTC hatası] (OtFL): PTCL'de motor aşırı ısınması algılandı hatası: standart ürün
[Giriş faz kaybı] (PHF): Ana giriş monofaze kaybı
[LI6=PTC prob] (PtFL): PTCL algılandı hatası (OC veya SC)
[Güvnlk.Hat.] (SAFF): Güvenlik fonksiyonu açma
[Motor kısadevre] (SCF1): Motor kısa devresi (sert algılama)
[ToprKısDvr] (SCF3): Doğrudan toprak kısa devresi açma (sert algılama)
[IGBT kısadevresi] (SCF4): IGBT kısa devresi (sert algılama)
[Motor kısadevre] (SCF5): Igon yük sıralama sırasında yük kısa devresi (sert algılama)
[Mdbs haberleşme] (SLF1): Modbus lokal seri haberleşme kesintisi
[PowerSuite hab.] (SLF2): Bilgisayar Yazılımı haberleşme kesintisi
[KP haberleşme] (SLF3): Uzak terminal haberleşme kesintisi
[Aşırı hız (SOF): Aşırı hız
[HızGrblKyb] (SPF): Hız geribeslemesi kaybı
[Moment TO] (SrF): Moment düzenleme zaman aşımı
[Momnt/Akım sınır] (SSF): Moment akım sınırı algılandı hatası
[IGBT aşırı ısınma] (tJF): IGBT aşırı ısınma
[Otomatik tanıma] (tnF): Tanıma algılandı hatası
[Düşük yük] (ULF): Moment düşük gerilimi
[Düsük gerilim] (USF): Düşük gerilim
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Kod

Ad / Açıklama

AFI-

[EK HATA BİLGİSİ]

DRI- > MON> DGT- > PFLBirim

Ek algılanan hata bilgisi.

CnF

[Haberleşme hatası]
Haberleşme opsiyonel kartı hata kodu.
Bu parametre salt okunurdur. Hata kodu, nedeni giderilse bile parametrede kayıtlı kalır. Parametre, hız kontrol cihazının bağlantısı
kesilip tekrar bağlandıktan sonra resetlenir. Bu parametrenin değeri ağ kartına bağlıdır. Kartın kendi kılavuzuna başvurun.

ILF1

[Dahili bağl. hatası 1]
Opsiyonel kart 1 ve kontrol cihazı arasında haberleşme kesintisi.
Bu parametre salt okunurdur. Hata kodu, nedeni giderilse bile parametrede kayıtlı kalır. Parametre, hız kontrol cihazının bağlantısı
kesilip tekrar bağlandıktan sonra resetlenir.

dGttAC

[HATA TEŞHİSİ] (devamı)
[IGBT alarm sayacı]
Transistör alarmı zaman sayacı ("IGBT sıcaklık" alarmının aktif olduğu süre).

SEr-

[SERVİS MESAJI]
Bkz. sayfa 271.

tAC2

[Min. frek. suresi ]
Minimum anahtarlama frekansı transistör alarmı zaman sayacı (hız kontrol cihazı anahtarlama frekansını otomatik olarak
minimum değere indirdikten sonra "IGBT sıcaklık" alarmının etkin olduğu süre).

rFLt

[Son hatalar rst.]
Daha önceki tüm resetlenebilir algılanan hataları resetleyin.

nO [Hayır] (nO): Resetleme aktif değil
YES [EVET] (YES): Resetleme işlemde

S1A28692 03/2010

61

İzleme Modu (MOn)

Kod

Ad / Açıklama

MOn-

[1.2 İZLEME] (devamı)

COd-

[ŞİFRE]

DRI> MON- > AFIBirim

HMI Şifresi.
Kodunuzu kaybetmeniz halinde lütfen Schneider Electric ile iletişim kurun.

[Durum]

CSt

Hız kontrol cihazının durumu (kilitle/kilit aç). Salt okunur bilgi parametresi konfigüre edilemez.
LC [Kilitli] (LC): Hız kontrol cihazı bir şifre ile kilitlenmiştir
ULC [Kilitsiz] (ULC): Hız kontrol cihazı bir şifre ile kilitlenmemiştir

[PIN kodu 1]

COd

Gizli kod.
Bir erişim kodu kullanarak hız kontrol cihazı konfigürasyonunun korunmasını sağlar.
Erişim bir kod yoluyla kilitlendiğinde, yalnızca [1.2 İZLEME] (MOn-) ve [1.1 HIZ REFERANSI] (rEF-) menülerine erişilebilir.
MODE tuşu menüler arasında geçiş yapmak için kullanılabilir.
Not: Bir kod girmeden önce not almayı unutmayın.
OFF [KAPALI] (OFF): Erişim kilitleme kodu yoktur.
- Erişimi kilitlemek için bir kod girin (2 – 9.999). Ekran, navigasyon tekeri kullanarak artırılabilir. Sonra ENT'a basın. [AÇIK]
(On), erişimin kilitlendiğini göstermek için ekranda belirir.
On [AÇIK] (On): Erişim bir kod ile kilitlidir (2 - 9.999).
- Erişim kilidini açmak için kodu girin (navigasyon tekeri kullanarak ekrandaki basamakları artırın) ve "ENT" tuşuna basın. Kod
ekranda kalır ve hız kontrol cihazının bir dahaki kapatılmasına kadar erişim kilidi kaldırılır. Hız kontrol cihazı bir dahaki sefer
açıldığında erişim tekrar kilitlenir.
- Hatalı kod girildiğinde, ekran [AÇIK] (On) olarak değişir ve erişim kilitli kalır.
Erişim kilidi açıktır (kod ekranda kalır).
- Erişimin kilidi açıldığında aynı kod ile kilitlemeyi tekrar etkinleştirmek için, navigasyon tekerini kullanarak [AÇIK] (On)
parametresine dönün ve ENT'a basın. Erişimin kilitlendiğini göstermek için [AÇIK] (On) ekranda kalır.
- Erişimin kilidi açıldığında erişimi yeni bir kodla kilitlemek için, yeni kodu girin (navigasyon tekerini kullanarak ekrandaki değeri
artırın) sonra ENT'a basın. [AÇIK] (On), erişimin kilitlendiğini göstermek için ekranda belirir.
- Erişim kilidi açıldığında kilitlemeyi silmek için, navigasyon tekerini kullanarak [KAPALI] (OFF) parametresine dönün ve
ENT'a basın. [KAPALI] (OFF) ekranda kalır. Erişimin kilidi açılır ve bir dahaki başlatmaya kadar kilit açık kalır.

COd2

g

[PIN kodu 2]
Gizli kod 2. [3.1 ERISIM SEVIYESI] (LAC), [Uzman] (Epr) olarak ayarlanmışsa görünür.

OFF [KAPALI] (OFF) değeri hiçbir şifrenin [Kilitsiz] (ULC) olarak ayarlanmadığını gösterir.
On [AÇIK] (On) hız kontrol cihazı konfigürasyonunun korumalı olduğunu ve kilidini açmak için bir erişim kodu girilmesi gerektiğini
belirtir.
Doğru kod girildiğinden bu ekranda gösterilir ve güç kaynağının bağlantısı kesilene kadar hız kontrol cihazı kilidi açık olarak kalır.
8888

PIN kodu 2, sadece Schneider Electric Ürün Desteği tarafından bilinen bir kilit açma kodudur.

ULr

[Sür.'den Pnel trnsfr]

ULr0 [İzinli] (ULr0): SoMove veya grafik ekran terminalinin tüm konfigürasyonu kaydedebileceği anlamına gelir (şifre, korumalar,
konfigürasyon). Konfigürasyon düzenlendiğinde, sadece korunmayan parametrelere erişim sağlanabilir.
ULr1 [İzin vrilmz] (ULr1): SoMove veya grafik ekran terminalinin konfigürasyonu kaydedemeyeceği anlamına gelir

dLr

[Panel-Sür.Trans.]

dLr0 [Src kilitli] (dLr0): Kilitli hız kontrol cihazı: konfigürasyonun sadece konfigürasyonla aynı şifreye sahip bir kilitli hız kontrol
cihazına yüklenebileceği anlamına gelir. Şifreler farklıysa, yüklemeye izin verilmez.
dLr1 [Src kilitli dğ ] (dLr1): Kilidi açık hız kontrol cihazı: konfigürasyonun sadece aktif şifresi bulunmayan bir hız kontrol cihazına
dLr2 yüklenebileceği anlamına gelir
dLr3 [İzin vrilmz] (dLr2): İzin verilmez: konfigürasyon yüklenemez
[Kilitle/kilidi aç] (dLr3): Kilitle. + Kilidi aç: yüklemeye durum 0 veya durum 1'in ardından izin verilir

g



62

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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İzleme Modu (MOn)
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5
Konfigürasyon Modu (ConF)

Bu Bölümde neler bulunuyor?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
Konu

S1A28692 03/2010
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Giriş

66

Organizasyon ağacı

67

Benim Menüm

68

Fabrika Ayarları

69

Makro Konfigürasyonu

70

Tam

73

65

Konfigürasyon Modu (ConF)

Giriş
Konfigürasyon modu 4 parçadan oluşur:
1. "Benim Menüm" menüsü, kullanıcıların grafik ekran terminali veya SoMove yazılımı ile özelleştirmesi için
25 adede kadar parametre içerir.
2. Parametre seti sakla/çağır: Bu 2 fonksiyon, müşteri ayarlarının saklanması ve çağırılması için kullanılır.
3. [Makro ayarı] (CFG) parametresi, uygulamalar için önceden belirlenmiş değerleri yüklemeye olanak
sağlar (bkz. sayfa 70).
4. TAM: Bu menü, diğer tüm parametrelere erişim sağlar. 10 alt menü içerir:
- [HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM-) sayfa 73
- [AYARLAR] (SEt-) sayfa 77
- [MOTOR KONTROL] (drC-) sayfa 92
- [GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) sayfa 112
- [KOMUT/REF. YÖNETİMİ] (CtL-) sayfa 138
- [FONKSİYON BLOĞU] (FbM-) sayfa 142
- [UYGULAMA SEÇİMİ] (FUn-) sayfa 151
- [HATA YÖNETİMİ] (FLt-) sayfa 231
- [HABERLEŞME] (COM-) sayfa 255
- [ERISIM SEVIYESI] (LAC) sayfa 262

66
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Organizasyon ağacı
Görüntülenen parametre değerleri yalnızca örnek olarak verilmiştir.

= ENT

ENT

COnF

ESC

ESC = ESC

MYMn
FCSCFG
ENT

FULL

ESC

SIMSEtdrCI_OCtLFbMFUnFLtCOMLAC
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Benim Menüm
Kod

Ad / Açıklama

COnF

[1.3 KONFIGURASYON]

MYMn

[BENIM MENUM]

DRI- > CONF > MYMN-

Bu menü, 269. sayfadaki [3.4 KNT. PANELİ AYARLARI] (dCF-) menüsünde seçilen parametreleri içermektedir.

68
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Fabrika Ayarları
Kod

Ad / Açıklama

COnF

[1.3 KONFIGURASYON]

FCS-

[FABRİKA AYARLARI]

FCSI

DRI- > CONF > FCSFabrika ayarı

[Ayar kaynağı ]

[Makro-Ayar] (InI)

Kaynak konfigürasyonunun seçimi.
Konfigürasyon anahtarlama fonksiyonu konfigüre edilmişse [Ayar 1] (CFG1) ve [Ayar 2] (CFG1) erişimi mümkün
olmayacaktır.
Not: Hız kontrol cihazının önceden saklanmış olan ön ayarlarını yüklemek için ([Ayar 1] (Str1) veya [Ayar 2] (Str2) bir
fabrika ayarının [FABRK. AYAR. GİT] (GFS) = [EVET] (YES) takip ettiği kaynak konfigürasyonu seçin [Ayar kaynağı ]
(FCSI) = [Ayar 1] (CFG1) veya [Ayar 2] (CFG2).

g

InI [Makro-Ayar] (InI): Fabrika konfigürasyonu, seçili makro konfigürasyonuna geri dön
CFG1 [Ayar 1] (CFG1): Konfigürasyon 1
CFG2 [Ayar 2] (CFG2): Konfigürasyon 2

[PARAMETRE GRP LİST.]

FrY?

Yüklenecek menülerin seçilmesi.
33. sayfada dahili ekran terminali için ve 24. sayfada grafik erkan terminali için olan çoklu seçim prosedürüne bakın.
Not: Fabrika konfigürasyonunda ve "fabrika ayarlarına" döndükten sonra [PARAMETRE GRP LİST.] boş olacaktır.
ALL [Hepsi] (ALL): Tüm parametreler (fonksiyon blokları programı da silinecektir)
drM [Sürücü menüsü] (drM): [HABERLEŞME] (COM-) bulunmayan [1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ] (drI-) menüsü.
[2.4 KNT. PANELİ AYARLARI] menüsünde, [Std isme dönüş] (GSP) sayfa 271, [Hayır] (nO) olarak değişir.
MOt [Motor parametre] (MOt): Motor parametreleri, bkz. sayfa 279.
Aşağıdaki seçimlere sadece [Ayar kaynağı ] (FCSI), [Makro-Ayar] (InI) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
COM [Haberleş.Menü. ] (COM): [Giriş 1 word adres ] (nMA1) - [Giriş 8 word adres ] (nMA8) veya [Çıkış1 word adresi]
(nCA1) - [Çıkış8 word adresi] (nCA8) bulunmayan [HABERLEŞME] (COM-) menüsü.
dIS [K.Panel ayarları] (dIS): The [3.3 İZLEME AYARLARI] (MCF-) menüsü

[FABRK. AYAR. GİT]

GFS

TEHLİKE

g

İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Geçerli konfigürasyon değişikliğinin, kullanılan kablo bağlantı şemasıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

2

Fabrika ayarlarına sadece önceden en az bir parametre grubu seçilmişse dönülebilir.
nO [Hayır] (nO) Hayır
YES [Evet] (YES): İşlem tamamlanınca parametre otomatik olarak [Hayır] (nO) olacaktır

SCSI

nO
Str0
Str1
Str2

2

[Hayır] (nO)

Kaydedilecek aktif konfigürasyon seçim için görüntülenmiyor. Örneğin, bu [Ayar 0] (Str0) ise sadece [Ayar 1] (Str1) ve
[Ayar 2] (Str2) görüntülenecektir. İşlem tamamlanınca parametre [Hayır] (nO) olacaktır.

g

g

[Ayar kaydetme]

[Hayır] (nO): Hayır
[Ayar 0] (Str0): ENT tuşuna 2 sn süreyle basın ve basılı tutun
[Ayar 1] (Str1): ENT tuşuna 2 sn süreyle basın ve basılı tutun
[Ayar 2] (Str2): ENT tuşuna 2 sn süreyle basın ve basılı tutun

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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Makro Konfigürasyonu
Kod

Ad / Açıklama

COnF

[1.3 KONFIGURASYON] (devamı)
[Start/Stop] (StS)

TEHLİKE

g

İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Seçili makro konfigürasyonun kullanılan kablo bağlantı şemasıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

2

StS
HdG
HSt
GEn
PId
nEt

2

Fabrika ayarı

[Makro ayarı]

CFG

g

DRI- > CONF

[Start/Stop] (StS): Yolverme/durdurma
[Malz. tasi ] (HdG): Taşıma
[Kaldırma] (HSt): Kaldırma
[Genel Uyg.] (GEn): Genel kullanım
[PID kontrol] (PId): PID regülasyonu
[Haberlesme] (nEt): Haberleşme veriyolu

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.

Fabrika ayarlarına toplam dönüşe örnek

• [Ayar kaynağı ] (FCSI), [Makro-Ayar] (InI) olarak ayarlanır
• [PARAMETRE GRP LİST.] (FrY-), [Hepsi] (ALL) olarak ayarlanır
• [FABRK. AYAR. GİT] (GFS), [Evet] (YES) olarak ayarlanır
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Girişlerin/çıkışların atanması
Giriş/
çıkış

[Start/Stop]

[Malz. tasi ]

[Genel Uyg. ]

[Kaldırma]

[PID kontrol]

[Haberlesme]

[AI1]

[Ref.1 kanal]

[Ref.1 kanal]

[Ref.1 kanal]

[Ref.1 kanal]

[Ref.1 kanal] (PID
referansı)

[Ref.2 kanal]
([Ref.1 kanal] =
dahili Modbus) (1)

[AI2]

[Hayır]

[Ref.2 topla ]

[Ref.2 topla ]

[Hayır]

[PID geribesleme]

[Hayır]

[AI3]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[AO1]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[R1]

[Srchata.yok]

[Srchata.yok]

[Srchata.yok]

[Srchata.yok]

[Srchata.yok]

[Srchata.yok]

[R2]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Fren kontak]

[Hayır]

[Hayır]

[LI1] (2 telli)

[İleri]

[İleri]

[İleri]

[İleri]

[İleri]

[İleri]

[LI2] (2 telli)

[Geri]

[Geri]

[Geri]

[Geri]

[Geri]

[Geri]

[LI3] (2 telli)

[Hayır]

[2 önayarlı hız]

[Jog]

[Hata reset]

[PID integral reset]

[Ref.anhtrlm ]

[LI4] (2 telli)

[Hayır]

[4 önayarlı hız]

[Hata reset]

[Harici hata]

[2 önayar PID ref.
]

[Hata reset]

[LI5] (2 telli)

[Hayır]

[8 önayarlı hız]

[Mom.sınırl]

[Hayır]

[4 önayar PID ref.
]

[Hayır]

[LI6] (2 telli)

[Hayır]

[Hata reset]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[LI1] (3 telli)

[Src calisiyor]

[Src calisiyor]

[Src calisiyor]

[Src calisiyor]

[Src calisiyor]

[Src calisiyor]

[LI2] (3 telli)

[İleri]

[İleri]

[İleri]

[İleri]

[İleri]

[İleri]

[LI3] (3 telli)

[Geri]

[Geri]

[Geri]

[Geri]

[Geri]

[Geri]

[LI4] (3 telli)

[Hayır]

[2 önayarlı hız]

[Jog]

[Hata reset]

[PID integral
reset]

[Ref.anhtrlm]

[LI5] (3 telli)

[Hayır]

[4 önayarlı hız]

[Hata reset]

[Harici hata]

[2 önayar PID ref.
]

[Hata reset]

[LI6] (3 telli)

[Hayır]

[8 önayarlı hız]

[Mom.sınırl]

[Hayır]

[4 önayar PID ref.
]

[Hayır]

[LO1]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

F1 tuşu

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

Grafikli ekran
terminali
üzerinden kontrol

F2, F3, F4
tuşları

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

[Hayır]

Grafikli ekran terminali tuşları

3 telli kontrolde, girişlerin LI1 - LI6 değiştirme tuşlarına atanması.
(1) Dahili Modbus [Modbus adresi] (Add) önce konfigürasyonunu yapılması gerekir, sayfa 256.

Not: Bu atamalar, makro konfigürasyonunda her değişiklik yapıldığında yeniden başlatılır.
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Diğer konfigürasyon ve ayarlar
Giriş/çıkışların atanmasının yanında, diğer parametreler sadece Kaldırma konfigürasyonunda atanır.
Kaldırma:
• [Hareket tipi] (bSt), [Kaldırma] (UEr) olarak ayarlanır, sayfa 178
• [Fren kontağı] (bCI), [Hayır] (nO) olarak ayarlanır, sayfa 178
• [Fren darbesi] (bIP), [Evet] (YES) olarak ayarlanır, sayfa 178
• [Fren.bırak.akımı] (Ibr), [Nom. motor akımı ] (nCr) olarak ayarlanır, sayfa 178
• [Fren bırak. süresi] (brt), 0,5 sn olarak ayarlanır, sayfa 178
• [Fren bırakma frek.] (bIr), [Otomatik] (AUtO) olarak ayarlanır, sayfa 179
• [Fren tutma frek.] (bEn), [Otomatik] (AUtO) olarak ayarlanır, sayfa 179
• [Fren tutma süresi] (bEt), 0,5 sn olarak ayarlanır, sayfa 179
• [Ters yönde fren tut] (bEd), [Hayır] (nO) olarak ayarlanır, sayfa 179
• [Geri.dönüşte.atlam] (JdC), [Otomatik] (AUtO) olarak ayarlanır, sayfa 180
• [Yeniden.baş.zmnı] (ttr), 0 sn olarak ayarlanır, sayfa 180
• [Akım rampa süresi] (brr), 0 sn olarak ayarlanır, sayfa 182
• [Düşük hız] (LSP), hız kontrol cihazı tarafından hesaplanan Nominal motor kayması olarak ayarlanır,
sayfa 75
• [Çıkış faz kaybı] (OPL), [Evet] (YES) olarak ayarlanır, sayfa 237
Bu parametrede daha fazla değişiklik yapılamaz.
• [Dön.yükü yakalama] (FLr), [Hayır] (nO) olarak ayarlanır, sayfa 234
Bu parametrede daha fazla değişiklik yapılamaz.
Fabrika ayarlarına geri dönme:
69. sayfadaki [Ayar kaynağı ] (FCSI), Makro-Ayar] (InI) olarak ayarlanarak fabrika ayarlarına geri
dönülmesi, hız kontrol cihazına seçili makro konfigürasyonunu geri yükleyecektir. [Makro ayarı] (CFG)
parametresinin kaybolmasına rağmen [Kişisel makro ayar] (CCFG) parametresi değişmez.
Not: Parametre tablolarındaki fabrika ayarları aşağıdakilere karşılık gelir
[Makro ayarı] (CFG) = [Start/Stop] (StS). Bu, fabrikada ayarlanmış makro konfigürasyonudur.

Makro konfigürasyonlarıyla kullanmak için örnek şemalar
[Kaldırma] (HSt) şeması
İleri
(Çıkış)

3

L1

L2

L3

Ters
(Aşağı)
LI1 +24 LI2

ATV
U

V

(1)

R2A
2

R2C
W

AI1

KM10

Elektromanyetik fren
M
3

(1) Dahili güvenlik fonksiyonu olmadığında, Preventa XPS AC modülünde bir kontak, "Güvenli Moment Kapatma" güvenlik
işlevi etkinleştirildiğinde devreye girmesi için fren kumanda devresine yerleştirilmelidir (kurulum kılavuzundaki bağlantı
şemalarına bakın).
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Tam

DRI- > CONF > FULL > SIM-

Kod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

COnF

[1.3 KONFIGURASYON]

FULL

[TAM]

SIM?

[HIZLI DEVREYE ALMA]
[2/3 telli kontrol]

tCC

Fabrika ayarı

[2 telli] (2C)

TEHLİKE

2

İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Bu parametre değiştirildiğinde, [Rezerve atama] (rrS) ve [2 telli tip] (tCt) parametreleri ve lojik girişlerle
ilgili tüm atamalar varsayılan değerlerine geri döner.
Bu değişikliğin kullanılan kablo bağlantı şemasıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
Bkz. [2/3 telli kontrol] (tCC) sayfa 112.
2C [2 telli] (2C)
2 telli kontrol (seviye komutları): Bu, çalıştırma ve durdurmayı kontrol eden giriş sinyalinin durumu (0 veya 1) veya kenarı (0'dan
1'e veya 1'den 0'a).
"Source" bağlantısına örnek:
ATVppp
+24

LI1 LIx

LI1: ileri
LIx: geri

3C
[3 telli] (3C)
3 telli kontrol (darbeli komutlar): Yolvermeyi komut etmek için "ileri" veya "geri" darbe, durdurmayı komut etmek için "durdurma"
darbesi yeterlidir.
"Source" bağlantısına örnek:
ATVppp
+24 LI1 LI2 LIx

CFG

LI1: durdurma
LI2: ileri
LIx: geri

[Makro ayarı]

[Start/Stop] (StS)

TEHLİKE

g

İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Seçili makro konfigürasyonun kullanılan kablo bağlantı şemasıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

2

Bkz. [Makro ayarı] (CFG) sayfa 70.
StS
HdG
HSt
GEn
PId
nEt

CCFG

g

[Start/Stop] (StS): Yolverme/durdurma
[Malz. tasi] (HdG): Taşıma
[Kaldırma] (HSt): Kaldırma
[Genel Uyg. ] (GEn): Genel kullanım
[PID kontrol] (PId): PID regülasyonu
[Haberlesme] (nEt): Haberleşme veriyolu

[Kişisel makro ayar]
Salt okunabilir parametre, sadece en az bir makro konfigürasyon parametresi değiştirilmişse görüntülenir.

nO [Hayır] (nO): Hayır
YES [Evet] (YES): Evet
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Kod

Ad / Açıklama

bFr

Ayar aralığı

[Standart mot. frek.]

DRI- > ayarı
CONF > FULL > SIMFabrika
[50Hz IEC] (50)

Bu parametre aşağıdaki parametrelerin ön ayarlarını değiştirir: [Nom. motor gerilimi] (UnS) altında, [Yüksek hız] (HSP) sayfa
75, [Frekans eşiği ] (Ftd) sayfa 89, [Nom. mot. frekansı] (FrS) ve [Maks. frekans] (tFr) .
50 [50Hz IEC] (50): Hız kontrol cihazı 50 Hz
60 [60Hz NEMA] (60): Hız kontrol cihazı 60 Hz

IPL

[Giriş faz kaybı]

Hız kontrol cihazının gücüne
göre evet ya da hayır

Bu parametreye yalnızca, 3 fazlı kontrol cihazlarında bu menüde erişilebilir.
Bir fazın kaybolması durumunda, hız kontrol cihazı hata moduna [Giriş faz kaybı] (PFH) geçer ancak, 2 veya 3 fazın
kaybolması durumunda hız kontrol cihazı, düşük gerilim algılandı hatasında açılana kadar çalışmaya devam eder(eğer bir giriş
faz kaybı varsa ve bu performansta düşüşe neden oluyorsa, hız kontrol cihazı [Giriş faz kaybı] (PHF) modunda açılır).
Bkz. [Giriş faz kaybı] (IPL) sayfa 237.

g

nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata yok sayıldı, kontrol cihazı, monofaze bir besleme veya DC bara üzerinden besleniyorsa kullanılır
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş ile

nPr

g
UnS

g
nCr

g
FrS

g
nSP

[Nom. motor gücü]

Kontrol cihazı değerlerine
göre

Etiket plakasındaki nominal motor gücü, [Standart mot. frek. ] (bFr), [50Hz IEC] (50) olarak ayarlanmışsa kW,
[Standart mot. frek] (bFr), [60Hz NEMA] (60) olarak ayarlanmışsa HP cinsinden verilir.
Bkz. [Nom. motor gücü] (nPr) sayfa 94.

[Nom. motor gerilimi]

100 - 480 V

Kontrol cihazı değerlerine
göre

0,25 - 1,5 In (1)

Hız kontrol cihazı değeri ve
[Standart mot. frek.] (bFr)
göre

10 - 599 Hz

50 Hz

Etiket plakasında belirtilen nominal motor gerilimi.
ATV32pppM2: 100 ila 240 V – ATV32pppN4: 200 ila 480 V.
Bkz. [Nom. motor gerilimi] (UnS) sayfa 94.

[Nom. motor akımı]
Etiket plakasında belirtilen nominal motor akımı.
Bkz. [Nom. motor akımı ] (nCr) sayfa 94.

[Nom. mot. frekansı]

Etiket plakasında belirtilen nominal motor frekansı.
Fabrika ayarı 50 Hz'dir veya [Standart mot. frek. ] (bFr) 60 Hz olarak ayarlanmışsa ön ayar 60 Hz'dir.
Bu parametre, [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmışsa görünmez.
Bkz. [Nom. mot. frekansı] (FrS) sayfa 94.

[Nom. motor hızı]

0 - 65,535 rpm

Kontrol cihazı değerlerine
göre

Etiket plakasında belirtilen nominal motor hızı.
Bu parametre, [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmışsa görünmez.
Bkz. [Nom. motor hızı] (nSP) sayfa 94.
Dahili ekran terminalinde 0 - 9.999 rpm sonra 10,00 - 60,00 krpm.
Etiket plakasında, nominal hız yerine Hz cinsi veya % olarak senkron hız ve kayma verilmişse, nominal hızı aşağıdaki şekilde
hesaplayın.

g

Nominal hız = x senkronize hızı

100 - yüzde
100

veya
Nominal hız = x senkronize hızı

50 - Hz
50

(50 Hz motorlar)

veya
Nominal hız = x senkronize hızı

tFr

60 - Hz
60

[Maks. frekans]

(60 Hz motorlar)
10 - 599 Hz

60 Hz

Fabrika ayarı 60 Hz'dir veya [Standart mot. frek. ] (bFr) 60 Hz olarak ayarlanmışsa ön ayar 72 Hz'dir.
Maksimum değer aşağıdaki koşullar tarafından sınırlandırılmıştır:
[Nom. mot. frekansı] (FrS) değerinin 10 katından fazla olmamalıdır.
Bkz. [Maks. frekans] (tFr) sayfa 92.

74

S1A28692 03/2010

Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Otomatik tanıma]

tUn



DRI- > ayarı
CONF > FULL > SIMFabrika
[Aksiyon yok] (nO)

Asenkron motorlar için, bkz. sayfa 95.
Senkron motorlar için, bkz. sayfa 100.

[Oto-tanıma durum]

tUS

[Yapılmadı] (tAb)

Bu parametre hız kontrol cihazının kapanışında kaydedilmez. Son açılıştan sonraki otomatik tanıma durumunu gösterir.
Bkz. [Oto-tanıma durum] (tUS) sayfa 95.
tAb
PEnd
PrOG
FAIL
dOnE

StUn

[Yapılmadı] (tAb): Otomatik tanıma yapılmadı
[Beklemede] (PEnd): Otomatik tanıma talep edilmiş ancak henüz yapılmamıştır
[İşlemde] (PrOG): Otomatik tanıma devam ediyor
[Başarısız] (FAIL): Otomatik tanıma bir hata algıladı
[Yapıldı] (dOnE): Otomatik tanıma fonksiyonu ile ölçülen stator direnci, motoru kontrol etmek için kullanılır

[Ayar secimi]

[Default] (tAb)

Bkz. [Ayar secimi] (StUn) sayfa 95.
tAb [Default] (tAb): Motoru kontrol etmek için varsayılan stator direnç değeri kullanılır.
MEAS [Ölçüm] (MEAS): Otomatik tanıma fonksiyonu ile ölçülen stator direnci, motoru kontrol etmek için kullanılır
CUS [Kişisel.] (CUS): Manuel olarak ayarlanan stator direnci motoru kontrol etmek için kullanılır

ItH


ACC


dEC


LSP


HSP



[Motor termal akım]

0,2 - 1,5 In (1)

Kontrol cihazı değerlerine
göre

Etiket plakasında belirtilen anma akımına ayarlanacak olan motor termik koruma akımı.
Bkz. [Motor termal akım ] (ItH) sayfa 78.

[Hızlanma süresi]

0,00 - 6.000 sn (2)

3,0 sn

0'dan [Nom. mot. frekansı] (FrS) (sayfa 74) değerine hızlanma süresi. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için
parametrenin değeri, uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır.
Bkz. [Hızlanma süresi] (ACC) sayfa 77.

[Yavaşlama süresi]

0,00 - 6.000 sn (2)

3,0 sn

[Nom. mot. frekansı] (FrS) (sayfa 74) değerinden 0'a yavaşlamak için geçen süre. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için
parametrenin değeri, uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır.
Bkz. [Yavaşlama süresi] (dEC) sayfa 77.

[Düşük hız]

0 - 599 Hz

0

Minimum referansta motor frekansı, 0 ve [Yüksek hız] (HSP) arasında ayarlanabilir.
Bkz. [Düşük hız] (LSP) sayfa 77.

[Yüksek hız]

0 - 599 Hz

50 Hz

Maksimum referansta motor frekansı, [Düşük hız] (LSP) ve [Maks. frekans] (tFr) arasında ayarlanabilir. Fabrika ayarı,
[Standart mot. frek.] (bFr), [60Hz NEMA] (60) olarak ayarlanmışsa 60 Hz değerine değişir.
Bkz. [Yüksek hız] (HSP) sayfa 77.
(1) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.
(2) Aralık, [Rampa adımı] (Inr) sayfa 154, 0,01 - 99,99 sn veya 0,1 - 999,9 sn veya 1 - 6.000 sn arasında olabilir.

g


2

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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Ayarlar
Dahili ekran terminali ile birlikte

TEHLİKE
İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Çalışma sırasında ayarlarda yapılan değişikliklerin herhangi bir risk taşımadığından emin olun.
Herhangi bir değişiklik yapmadan önce hız kontrol cihazını durdurmanızı tavsiye ederiz.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

COnF menüsünden
= ENT

ESC

= ESC

FULL
ENT

ESC

ESC

SIM-

ENT

SEt-

ESC

AYARLAR

drC-

ESC

LAC-

Ayar parametreleri, kontrol cihazı çalışırken veya duruyorken değiştirilebilir.
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DRI- > CONF > FULL > SETKod

Ad / Açıklama

FULL

[TAM] (devamı)

SEt-

[AYARLAR]

Inr



Ayar aralığı

[Rampa adımı]

Fabrika ayarı

0,1

Bu parametre [Hızlanma süresi] (ACC), [Yavaşlama süresi] (dEC), [2.Hızlanma suresi] (AC2) ve [2. yavaşlama
süresi] (dE2) için geçerlidir. Bkz. [Rampa adımı] (Inr) sayfa 154.

0? 01 [0,01]: 99,99 saniyeye kadar çıkış
0? 1 [0,1]: 999,9 saniyeye kadar çıkış
1 [1]: 6.000 saniyeye kadar çıkış

ACC


dEC


AC2

g


dE2

g


tA1

g


tA2

g


tA3

g


tA4

g


LSP


HSP


HSP2

g

[Hızlanma süresi]

0,00 - 6.000 sn (1)

3,0 sn

0'dan [Nom. mot. frekansı] (FrS) sayfa 74, değerine hızlanma süresi. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için
parametrenin değeri, uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır. Bkz. [Hızlanma süresi] (ACC) sayfa 154.

[Yavaşlama süresi]

0,00 - 6.000 sn (1)

3,0 sn

[Nom. mot. frekansı] (FrS) sayfa 74, değerinden 0'a yavaşlamak için geçen süre. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için
parametrenin değeri, uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır. Bkz. [Yavaşlama süresi] (dEC) sayfa 154.

[2.Hızlanma suresi]

0,00 - 6.000 sn (1)

5 sn

0'dan [Nom. mot. frekansı] (FrS) sayfa 74, değerine hızlanma süresi. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için
parametrenin değeri, uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır. Bkz. [2.Hızlanma suresi] (AC2) sayfa 155.

[2. yavaşlama süresi]

0,00 - 6.000 sn (1)

5 sn

[Nom. mot. frekansı] (FrS) sayfa 74, değerinden 0'a yavaşlamak için geçen süre. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için
parametrenin değeri, uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır. Bkz. [2. yavaşlama süresi] (dE2) sayfa 155.

[Hızl.başı.yuvarlam]

%0 - 100

%10

Hızlanma rampasının başlangıcının [Hızlanma süresi] (ACC) veya [2.Hızlanma suresi] (AC2) rampa süresinin bir %'si olarak
yuvarlanması. [Rampa tipi] (rPt), [Kull. ayarı] (CUS) olarak ayarlanmışsa görünür. Bkz. [Hızl.başı.yuvarlam] (tA1) sayfa
154.

[Hızl.sonu.yuvarlam]

%0 - 100

%10

Hızlanma rampası sonunun, [Hızlanma süresi] (ACC) veya [2.Hızlanma suresi] (AC2) rampa süresinin bir %'si olarak
yuvarlanması.
0 ve %100 arasında ayarlanabilir - [Hızl.başı.yuvarlam] (tA1).
[Rampa tipi] (rPt), [Kull. ayarı] (CUS) olarak ayarlanmışsa görünür. Bkz. [Hızl.sonu.yuvarlam] (tA2) sayfa 155.

[Yav.başı.yuvarlam]

%0 - 100

%10

Yavaşlama rampasının başlangıcının [Yavaşlama süresi] (dEC) veya [2. yavaşlama süresi] (dE2) rampa süresinin bir %'si
olarak yuvarlanması. [Rampa tipi] (rPt), [Kull. ayarı] (CUS) olarak ayarlanmışsa görünür. Bkz. [Yav.başı.yuvarlam]
(tA3) sayfa 155.

[Yav.sonu.yuvarlama]

%0 - 100

%10

Yavaşlama rampasının sonunun [Yavaşlama süresi] (dEC) veya [2. yavaşlama süresi] (dE2) rampa süresinin bir %'si
olarak yuvarlanması.
0 ve %100 arasında ayarlanabilir - [Yav.başı.yuvarlam] (tA3).
[Rampa tipi] (rPt), [Kull. ayarı] (CUS) olarak ayarlanmışsa görünür. Bkz. [Yav.sonu.yuvarlama] (tA4) sayfa 155.

[Düşük hız]

0 - 599 Hz

0 Hz

Minimum referansta motor frekansı, 0 ve [Yüksek hız] (HSP) sayfa 75, arasında ayarlanabilir. Bkz. [Düşük hız] (LSP) sayfa
75.

[Yüksek hız]

0 - 599 Hz

50 Hz

Maksimum referansta motor frekansı, [Düşük hız] (LSP) ve [Maks. frekans] (tFr) arasında ayarlanabilir. Fabrika ayarı,
[Standart mot. frek.] (bFr), [60Hz NEMA] (60) olarak ayarlanmışsa 60 Hz değerine değişir. Bkz. [Yüksek hız] (HSP) sayfa
75.

[Yuksek Hız 2]

0 - 599 Hz

50 Hz

[2 Yuksek hız] (SH2), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa görünür. Bkz. [Yuksek Hız 2] (HSP2) sayfa 228.
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Kod

HSP3

g

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Yuksek Hız 3]

0 - 599 Hz

DRI> CONF
> FULL > SETFabrika
ayarı
50 Hz

[4 Yuksek hız] (SH4), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa görünür. Bkz. [Yuksek Hız 3] (HSP3) sayfa 228.


HSP4

g

[Yüksek Hız 4]

0 - 599 Hz

50 Hz

[4 Yuksek hız] (SH4), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa görünür. Bkz. [Yüksek Hız 4] (HSP4) sayfa 228.


[Motor termal akım]

ItH



0,2 - 1,5 In (2)

Kontrol cihazı değerlerine
göre

Etiket plakasında belirtilen anma akımına ayarlanacak olan motor termik koruma akımı.
Bkz. [Motor termal akım ] (ItH)sayfa 75.

[IR kompanzasyonu]

UFr



%0 - 200

%100

%0 - 300

%100

0 - 100

65

1 - 65.535 msn

63 msn

IR kompanzasyonu. Bkz. [IR kompanzasyonu] (UFr) sayfa 105.

[Kayma kompan.]

SLP

g

Kayma kompanzasyonu. Bkz. [Kayma kompan.] (SLP) sayfa 105.


[Hız çevrm katsayı]

SFC

g

Hız filtresi katsayısı. Bkz. [Hız çevrm katsayı] (SFC) sayfa 105.


[Hız çev. integ. sbiti]

SIt

g

Hız döngüsü entegral süre sabiti. Bkz. [Hız çev. integ. sbiti] (SIt) sayfa 105.


[Hız oransal kazanç ]

SPG

g

%0 - 1.000

%40

Hız döngüsü orantısal kazancı. Bkz. [Hız oransal kazanç ] (SPG) sayfa 105.


SPGU

g

[UF atalet faktörü]

%0 - 1.000

%40

Atalet faktörü. Bkz. [V/F atalet faktörü] (SPGU) sayfa 105.


(1) Aralık, [Rampa adımı] (Inr) sayfa 154, 0,01 - 99,99 sn veya 0,1 - 999,9 sn veya 1 - 6.000 sn arasında olabilir.
(2) In, kurulum kılavuzunda veya kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.

g



78

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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[Hız çevrm katsayı] (SFC), [Hız oransal kazanç ] (SPG) ve [Hız çev. integ. sbiti] (SIt) için parametre ayarları

UYARI
KONTROL KAYBI
Yüksek Ataletli uygulamalarda hız döngüsünün kötü parametre ayarları Rampanın uygulama ile uyumsuz
olmasına neden olabilir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olur.

Aşağıdaki parametrelere, [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [SVC Gerilim] (UUC), [Senk.mt.AC ]
(SYn) veya [EnrjiTasarrf] (nLd) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Genel Durum: [Hız çevrm katsayı] (SFC) = 0 için ayarlama
Esneklik ve kararlılık gerektiren uygulamalarda (kaldırma veya yüksek atalet gibi), regülatör hız referansının
filtrelenmesi ile birlikte "IP" tipindedir.
• [Hız oransal kazanç ] (SPG) aşırı hızı etkiler.
• [Hız çev. integ. sbiti] (SIt), geçiş bandı ve yanıt süresini etkiler.
SIT azaltması

İlk yanıt

Referans bölme

SIT azaltması

Referans bölme

Referans bölme

1

1

1

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0

0
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Zaman

0
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

msn

Zaman

0

SPG artışı

İlk yanıt

Referans bölme

Zaman

Referans bölme

Referans bölme

1

1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0

0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Zaman
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0

msn

msn

SPG artışı

0.8

0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

msn

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Zaman

0

msn

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Zaman

msn
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Özel durum: [Hız çevrm katsayı] (SFC) parametresi 0 değil
Bu parametre, kısa yanıt süresi gerektiren özel uygulamalar (yörünge konumlandırma ve servo kontrol) için
saklanmalıdır.
• Yukarıda açıklandığı gibi 100 olarak ayarlandığında regülatör, hız referansı filtrelemesiz “PI” tipidir.
• 0 - 100 arası ayarlar, aşağıdaki ayarlarla bir önceki sayfada yer alan ayarlar arasında bir ara fonksiyon elde
edecektir.
Örnek: [Hız çevrm katsayı] (SFC) = 100 için ayarlama

• [Hız oransal kazanç ] (SPG), geçiş bandı ve yanıt süresini etkiler.
• [Hız çev. integ. sbiti] (SIt) aşırı hızı etkiler.
SIT azaltması

İlk yanıt

Referans bölme

Referans bölme

Referans bölme

1

1

1

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0

0
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Zaman

0
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

msn

Zaman

0

Referans bölme

Zaman

Referans bölme

Referans bölme

1

1

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0

0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Zaman

0
0

msn

msn

SPG artışı

1

0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

msn

SPG artışı

İlk yanıt

80
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Zaman

0
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Zaman

msn
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Kod

dCF

g

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Rampa bölme sabiti]

0 - 10

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET4

Yavaşlama rampası süresinin azalması. Bkz. [Rampa bölme sabiti] (dCF) sayfa 157.


IdC

g


tdI

g


IdC2

g


tdC

g


SdC1

[DC enjeks. değeri 1]

0,1 - 1,41 In (1)

0,64 In (1)

Lojik girişle etkinleştirilen veya durdurma modu olarak seçilen DC enjeksiyonlu frenleme akımının seviyesi.
Bkz. [DC enjeks. değeri 1 ] (IdC) sayfa 158.

[DCenjeks. zamanı 1]

0,1 - 30 sn

0,5 sn

Maksimum akım enjeksiyon süresi [DC enjeks. değeri 1 ] (IdC). Bu süreden sonra enjeksiyon akımı
[DC enjeks. değeri 2 ] (IdC2). Bkz. [DCenjeks. zamanı 1] (td1) sayfa 158.

[DC enjeks. değeri 2 ]

0,1 In - 1,41 In (1)

0,5 In (1)

[DC enjeks. değeri 1] (tdI) süresi geçtikten sonra enjeksiyon akımı lojik giriş olarak etkinleştirilir veya durdurma modu olarak
seçilir. Bkz. [DC enjeks. değeri 2 ] (IdC2)sayfa 159.

[DCenjeks. zamanı2]

0,1 - 30 sn

0,5 sn

Maksimum enjeksiyon süresi [DC enjeks. değeri 2 ] (IdC2) sadece enjeksiyon durdurma modu olarak seçildiğinde.
Bkz. [DCenjeks. zamanı2] (tdC) sayfa 159.

[Oto.DC enj. değeri 1]

0 - 1,2 In (1)

0,7 In (1)

DİKKAT
g

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.



Durma DC enjeksiyon akımı seviyesi [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hayır] (nO) değil.
Bkz. sayfa 160.

tdC1

[Oto.DC enj. zam. 1]

0,1 - 30 sn

0,5 sn

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçınarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

g



Durma enjeksiyon süresi. Bu parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
[Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ](SYn) olarak ayarlanmışsa, bu süre sıfır hız elde etme süresine karşılık
gelir.
Bkz. sayfa 160.
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Kod

SdC2

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Oto.DC enj. değeri 2]

0 - 1,2 In (1)

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET0,5 In (1)

DİKKAT
g



MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
2. durma DC enjeksiyon akımı seviyesi.
Bu parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hayır] (nO) değilse erişilebilir.
Bkz. sayfa 161.

tdC2

[Oto.DC enj. zam. 2]

0 - 30 sn

0 sn

DİKKAT
g



MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçınarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
2. durma enjeksiyon süresi.
Bu parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Bkz. sayfa 161.

SFr

[Anahtarlama frek.]

2 - 16 kHz

4,0 kHz

DİKKAT



KONTROL CİHAZININ HASAR GÖRME RİSKİ
ATV32ppppM2 değerlerinde, RFI filtrelerinin bağlantısı kesilmişse (bir IT sisteminde işletim), kontrol cihazının
anahtarlama frekansı 4 kHz'i aşmamalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Anahtarlama frekansı ayarı. Bkz. sayfa 106.
Ayar aralığı: 107. sayfadaki [Mot.aşırıger.sınrl.] (SUL) parametresi konfigüre edilmişse, maksimum sınır 4 kHz ile sınırlanır.
Not: Aşırı sıcaklık artışı durumunda hız kontrol cihazı anahtarlama frekansını otomatik olarak düşürür ve sıcaklık normale
döndükten sonra resetler.

CLI

[Akım sınırı]

0 - 1,5 In (1)

1,5 In (1)

DİKKAT
g



MOTOR VE KONTROL CİHAZININ HASAR GÖRME RİSKİ
• Motorun; özellikle de manyetikliği kolay bozulan sabit mıknatıslı senkron motorların bu akıma
dayanacağından emin olun.
• Profilin görevinin, kurulum kılavuzunda verilen değer kaybı eğrisiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Motor akımını sınırlamak için kullanılır. Bkz. sayfa 203.
Not: Ayar 0,25 In değerinden düşükse, hız kontrol cihazı, eğer etkinleştirilmişse [Çıkış faz kaybı] (OPL) hata moduna
kilitlenebilir (bkz. sayfa 237). Yüksüz motor akımından daha az olduğunda, motor çalıştırılamaz.

82

S1A28692 03/2010

Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

CL2

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[2. akım sınırı]

0 - 1,5 In (1)

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET1,5 In (1)

DİKKAT
MOTOR VE KONTROL CİHAZININ HASAR GÖRME RİSKİ
• Motorun; özellikle de manyetikliği kolay bozulan sabit mıknatıslı senkron motorların bu akıma
dayanacağından emin olun.
• Profilin görevinin, kurulum kılavuzunda verilen değer kaybı eğrisiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

g



Bkz. sayfa 203.
Not: Ayar 0,25 In değerinden düşükse, hız kontrol cihazı, eğer etkinleştirilmişse [Çıkış faz kaybı] (OPL) hata moduna
kilitlenebilir (bkz. sayfa 237). Yüksüz motor akımından daha az olduğunda, motor çalıştırılamaz.

FLU

[Motor akılama]

[Hayır] (FnO)

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
[Motor akılama] (FLU) [Sürekli] (FCt) olarak ayarlandığında, hız kontrol cihazı otomatik olarak akı
oluşturur.
Bu işlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

g



DİKKAT

2

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Parametre, [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmamışsa görünür.
Yolverme sırasında kısa sürede yüksek moment elde etmek için manyetik akının motorda önceden sağlanmış olması gerekir.
[Sürekli] (FCt) modunda hız kontrol cihazı çalıştırıldığında otomatik olarak akı oluşturur.
[Sürkli.değil] (FnC) modunda akı, motor yolverildiğinde gerçekleşir.
Akı, sağlanıp motor manyetik akımına ayarlandığında akı akımı [Nom. motor akımı ] (nCr)'den büyüktür. Bkz. sayfa 173.
[Sürkli.değil] (FnC): Sürekli olmayan mod
FnC [Sürekli] (FCt): Sürekli mod. Bu opsiyon, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC) sayfa 160, [Evet] (YES) veya [Duruş tipi] (Stt)
FCt sayfa 157, [Serbest dur.] (nSt) ise mümkün değildir.
[Hayır] (FnO): Fonksiyon devre dışı. Bu opsiyon, [Fren ataması] (bLC) sayfa 178, [Hayır] (nO) değilse mümkün değildir.
FnO

tLS


JGF

g

[Düş.hız zam.aşım]

0 - 999,9 sn

0 sn

[Düşük hız] (LSP)'de maksimum çalışma zamanı (bkz. sayfa 75).
Belirli bir süre için LSP değerinde çalıştıktan sonra otomatik olarak motor durdurma istenir. Referans LSP'den büyükse ve bir run
(çalıştırma) komutu halen geçerliyse, motor yeniden çalışacaktır. Bkz. sayfa 198.
Not: 0 değeri, sürenin sınırsız olduğunu belirtir.
Not: Eğer [Düş.hız zam.aşım] (tLS) 0 değilse, 157. sayfadaki [Duruş tipi] (Stt) [Rampali dur] (rMP) moduna yönlendirilir
(eğer sadece bir rampa duruşu konfigüre edilebiliyorsa).

[JOG frekansı]

0 - 10 Hz

10 Hz

0 - 2,0 sn

0,5 sn

Referans jog operasyonunda. Bkz. sayfa 162.


JGt

g

[JOG gecikmesi]

2 ardışık jog operasyonu arasındaki tekrar önleme gecikmesi. Bkz. sayfa 163.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

SP2

g

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET-

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Önayar hız 2]

0 - 599 Hz

10 Hz

0 - 599 Hz

15 Hz

0 - 599 Hz

20 Hz

0 - 599 Hz

25 Hz

0 - 599 Hz

30 Hz

0 - 599 Hz

35 Hz

0 - 599 Hz

40 Hz

0 - 599 Hz

45 Hz

0 - 599 Hz

50 Hz

0 - 599 Hz

55 Hz

0 - 599 Hz

60 Hz

Ön ayarlı hız 2. Bkz. [Önayar hız 2] (SP2) sayfa 165.


SP3

g

[Önayar hız 3]
Ön ayarlı hız 3. Bkz. [Önayar hız 3] (SP3) sayfa 165.


SP4

g

[Önayar hız 4]
Ön ayarlı hız 4. Bkz. [Önayar hız 4] (SP4) sayfa 165.


SP5

g

[Önayar hız 5]
Ön ayarlı hız 5. Bkz. [Önayar hız 5] (SP5) sayfa 165.


SP6

g

[Önayar hız 6]
Ön ayarlı hız 6. Bkz. [Önayar hız 6] (SP6) sayfa 165.


SP7

g

[Önayar hız 7]
Ön ayarlı hız 7. Bkz. [Önayar hız 7] (SP7) sayfa 165.


SP8

g

[Önayar hız 8]
Ön ayarlı hız 8. Bkz. [Önayar hız 8] (SP8) sayfa 166.


SP9

g

[Önayar hız 9]
Ön ayarlı hız 9. Bkz. [Önayar hız 9] (SP9) sayfa 166.


SP10

g

[Önayar hız 10]
Ön ayarlı hız 10. Bkz. [Önayar hız 10] (SP10) sayfa 166.


SP11

g

[Önayar hız 11]
Ön ayarlı hız 11. Bkz. [Önayar hız 11] (SP11) sayfa 166.


SP12

g

[Önayar hız 12]
Ön ayarlı hız 12. Bkz. [Önayar hız 12] (SP12) sayfa 166.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

SP13

g

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET-

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Önayar hız 13]

0 - 599 Hz

70 Hz

0 - 599 Hz

80 Hz

0 - 599 Hz

90 Hz

0 - 599 Hz

100 Hz

%0 - 100

%100

Ön ayarlı hız 13. Bkz. [Önayar hız 13] (SP13) sayfa 166.


SP14

g

[Önayar hız 14]
Ön ayarlı hız 14. Bkz. [Önayar hız 14] (SP14) sayfa 166.


SP15

g

[Önayar hız 15]
Ön ayarlı hız 15. Bkz. [Önayar hız 15] (SP15) sayfa 166.


SP16

g

[Önayar hız 16]
Ön ayarlı hız 16. Bkz. [Önayar hız 16] (SP16) sayfa 166.


MFr

g

[Çarpma katsayısı]

Çarpan katsayıya, [Ref. çarpan] (MA2, MA3) sayfa 153, grafik ekran terminaline atanmışsa erişilebilir. Bkz. sayfa 40.


SrP

g

[+/- Hız sınırlama]

%0 - 50

%10

+/- hız değişiminin sınırlandırılması. Bkz. sayfa 171.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

rPG

g

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET-

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[PID oransal kazanç]

0,01 - 100

1

0,01 - 100

1

0,00 - 100

0

0 - 99,9 sn

0 sn

Orantısal kazanç. Bkz. sayfa 196.


rIG

g

[PID integral kazanç]
Integral kazanç. Bkz. sayfa 196.


rdG

g

[PID türevsel kazanç]
Türev kazancı. Bkz. sayfa 196.


PrP

g


POL

g

[PID rampası]

[Min. PID referansı] (PIP1)'den [Maks. PID ref.] (PIP2)'ye veya tam tersi şeklinde geçiş yapmak üzere tanımlanmış PID
hızlanma/yavaşlama rampası. Bkz. sayfa 196.

[Min. PID cikisi]

-599 - 599 Hz

0 Hz

0 - 599 Hz

60 Hz

Bkz. sayfa 196 (2)

100

Bkz. sayfa 196 (2)

1.000

0 - 65.535 (2)

100

1 - %100

%100

Bkz. sayfa 199 (2)

300

Regülatör girişinin Hz cinsinden minimum değeri. Bkz. sayfa 196.


POH

g

[Maks. PID çıkışı]
Regülatör girişinin Hz cinsinden maksimum değeri. Bkz. sayfa 196.


PAL

g

[Min.grbslm. alarmı]
Regülatör geri besleme için minimum izleme eşiği. Bkz. sayfa 196.


PAH

g

[Maks.grbslm. alarm]
Regülatör geri besleme için maksimum izleme eşiği. Bkz. sayfa 196.


PEr

g

[PID hata alarmı]
Regülatör hatası izleme eşiği. Bkz. sayfa 197.


PSr

g

[Hız girişi %]
Tahmini hız girişi için çarpan katsayısı. Bkz. sayfa 197.


rP2

g

[Önayar PID ref.2]
Ön ayarlı PID referansı. Bkz. sayfa 199.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

rP3

g

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET-

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Önayar PID ref.3]

Bkz. sayfa 199 (2)

600

Bkz. sayfa 199 (2)

900

Ön ayarlı PID referansı. Bkz. sayfa 199.


rP4

g

[Önayar PID ref.4]
Ön ayarlı PID referansı. Bkz. sayfa 199.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ibr

g

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Fren.bırak.akımı]

0 - 1,36 In (1)

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET0,0 A

Kaldırma veya ileri hareket için fren bırakma akım eşiği. Bkz. sayfa 178.


Ird

g

[Fren.bırk.akım ger.]

0 - 1,36 In (1)

0,0 A

İndirme ve geriye hareket için fren bırakma akım eşiği. Bkz. sayfa 178.


brt

g

[Fren bırak. süresi]

0 - 5,00 sn

0 sn

[Otomatik] (AUtO)
0 - 10 Hz

[Otomatik]
(AUtO)

[Otomatik] (AUtO)
0 - 10 Hz

[Otomatik]
(AUtO)

0 - 5,00 sn

0 sn

Fren bırakma zaman gecikmesi. Bkz. sayfa 178.


bIr

g

[Fren bırakma frek.]
Bkz. sayfa 179.


AUtO [Otomatik] (AUtO): Nominal değer

bEn

g

[Fren tutma frek.]
Fren tutma frekansı eşiği. Bkz. sayfa 179.


tbE

g



[Fren tut. gecikmesi]

UYARI
KONTROL KAYBI
Fren tutma gecikmesini sadece yatay hareket için değiştirin, aksi halde yükün kontrolü kaybedilebilir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Fren tutma isteği öncesinde zaman gecikmesi. Bkz. sayfa 179.

bEt

g

[Fren tutma süresi]

0 - 5,00 sn

0 sn

[Otomatik] (AUtO)
0 - 10 Hz

[Otomatik]
(AUtO)

0,00 - 15,00 sn

0,00 sn

Fren tutma süresi (fren yanıt süresi). Bkz. sayfa 179.


JdC

g

[Geri.dönüşte.atlam]
Bkz. sayfa 180.


AUtO [Otomatik] (AUtO): Nominal değer

ttr

g

[Yeniden.baş.zmnı]

Bir fren tutma sırası sonu ile fren bırakma sırası başlangıcı arasında geçen süre. Bkz. sayfa 180.


tLIM

g


88

[Motor tork sınır]

%0 - 300

%100

Motor modunda moment sınırlama, 201. sayfadaki [moment artimi] (IntP) parametresine uygun olarak nominal momentin
%'si veya %0,1 artımlı olarak belirlenir.
Bkz. sayfa 201.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

tLIG

g


trH

g

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Gen.tork sınırı ]

%0 - 300

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET%100

Jeneratör modunda moment sınırlama, 201. sayfadaki [moment artimi] (IntP) parametresine uygun olarak nominal
momentin %'si veya %0,1 artımlı olarak belirlenir.
Bkz. sayfa 201.

[Traverse üst frek. ]

0 - 10 Hz

4 Hz

0 - 10 Hz

4 Hz

0 - [Traverse üst frek. ] (trH)

0 Hz

0 - [Traverse alt frek. ] (trL)

0 Hz

0 - 1,5 In (1)

In (1)

Traverse üst. Bkz. sayfa 226.


trL

g

[Traverse alt frek. ]
Traverse alt. Bkz. sayfa 226.


qSH

g

[Aşağı frek. atlama]
Aşağı frekans atlama. Bkz. sayfa 226.


qSL

g

[Yukarı frek. atlama]
Yukarı frekans atlama. Bkz. sayfa 226.


Ctd


ttH


ttL


FqL

g
Ftd


F2d


FFt

g


ttd


JPF


JF2

[Akım eşiği]

Bir röle veya lojik çıkışa atanan [Akım eşiği] (CtA) fonksiyonunun akım eşiği (bkz. sayfa 123). Bkz. sayfa 233.

[Yüksek tork eşiği]

-%300 - +%300

%100

[Üst.mo.esik ] (ttHA) fonksiyonu için üst moment eşiği, nominal motor momentinin %'si olarak bir röle veya lojik çıkışına
atandı (bkz. sayfa 123). Bkz. sayfa 233.

[Düşük tork eşiği]

-%300 - +%300

%50

[Alt.mo.esik.] (ttLA) fonksiyonu için alt moment eşiği, nominal motor momentinin %'si olarak bir röle veya lojik çıkışına atandı
(bkz. sayfa 123). Bkz. sayfa 233.

[Darbe uyarı sev.]

0 Hz - 20.000 kHz

0 Hz

246. sayfadaki [FREKANSMETRE] (FqF? ) fonksiyonu ile ölçülen hız eşiği, bir röle veya lojik çıkışa atandı (bkz. sayfa 123).
Bkz. sayfa 233.

[Frekans eşiği]

0,0 - 599 Hz

HSP

[Frek. eşiği] (FtA) fonksiyonu motor frekansı eşiği bir röle veya lojik çıkışa atandı (bkz. sayfa 123) veya 214. sayfadaki
[PARAMETRE SET ANAHT. ] (MLP-) fonksiyonu tarafından kullanıldı. Bkz. sayfa 233.

[Frek. eşiği 2 ]

0,0 - 599 Hz

HSP

[2.frekans eşiği] (F2A) fonksiyonu motor frekansı eşiği bir röle veya lojik çıkışa atandı (bkz. sayfa 123) veya 214. sayfadaki
[PARAMETRE SET ANAHT.] (MLP-) fonksiyonu tarafından kullanıldı. Bkz. sayfa 233.

[Serbest dur. esi.]

0,2 - 599 Hz

0,2 Hz

Aşağıdaki hız eşiğinde motor serbest duruşa geçer.
Bu parametre, bir düşük hız eşiğinin altında rampa duruşu veya hızlı duruştan serbest duruşa geçişi destekler.
Bu parametreye, [Duruş tipi] (Stt), [Hizli duruş] (FSt) veya [Rampali dur] (rMP) olarak ayarlanmışsa ve [Fren ataması]
(bLC) veya [Oto.DC enjeksiyon] (AdC) konfigüre edilmişse erişilebilir. Bkz. sayfa 157.

[Motor.term.düzeyi]

%0 - 118

%100

Motor termik alarmı için açma eşiği (lojik çıkış veya röle). Bkz. sayfa 236.

[Atlama Frekansı]

0 - 599 Hz

0 Hz

Atlama frekansı. Bu parametre, kontrol edilen frekans civarındaki ayarlanabilir bir aralık dahilinde uzun çalışmayı engellemeye
yardımcı olur. Bu fonksiyon, rezonansa neden olabilecek kritik bir hıza ulaşılmasını engellemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.
Fonksiyon 0 olarak ayarlandığında devre dışı kalır. Bkz. sayfa 166.

[Atlama Frekansı 2]
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0 - 599 Hz

0 Hz

89

Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ad / Açıklama


JF3


JFH

g


LUn

g


LUL

g


rMUd

g

Ayar aralığı

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET-

2. atlama frekansı. Bu parametre, kontrol edilen frekans civarındaki ayarlanabilir bir aralık dahilinde uzun çalışmayı engellemeye
yardımcı olur. Bu fonksiyon, rezonansa neden olabilecek kritik bir hıza ulaşılmasını engellemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.
Fonksiyon 0 olarak ayarlandığında devre dışı kalır. Bkz. sayfa 167.

[Atlama frekansı 3]

0 - 599 Hz

0 Hz

3. atlama frekansı. Bu parametre, kontrol edilen frekans civarındaki ayarlanabilir bir aralık dahilinde uzun çalışmayı engellemeye
yardımcı olur. Bu fonksiyon, rezonansa neden olabilecek kritik bir hıza ulaşılmasını engellemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.
Fonksiyon 0 olarak ayarlandığında devre dışı kalır. Bkz. sayfa 167.

[Atlama frekans Hys.]

0,1 - 10 Hz

1 Hz

En azından bir atlama frekansı [Atlama frekansı] (JPF), [Atlama frekansı 2] (JF2) veya [Atlama frekansı 3] (JF3) 0'dan
farklı olduğunda parametre görünür olur.
Atlama frekansı aralığı: örneğin (JPF – JFH) ve (JPF + JFH) arasında.
Bu ayar, 3 frekansta da (JPF, JF2, JF3) ortaktır. Bkz. sayfa 167.

[50hz düşükyük eşi.]

[Nom. motor akımı ] (nCr)'nin
%20 - 100'ü

%60

Nominal motor frekansında ([Nom. mot. frekansı] (FrS) sayfa 74) düşük yük eşiği, nominal motor momentinin yüzdesi
cinsinden.
Yalnızca [Düşük yük tsp. gec. ] (ULt) sayfa 250, 0 olarak ayarlanmamışsa görünür.
Bkz. sayfa 250.

[0hz düşükyük eşi.]

0 - [50hz düşükyük eşi.] (LUn)

%0

Sıfır frekansında düşük yük eşiği, nominal motor momentinin yüzdesi cinsinden.
Yalnızca [Düşük yük tsp.gec.] (ULt) sayfa 250, 0 olarak ayarlanmamışsa görünür.
Bkz. sayfa 250.

[Düşük yük min.fre . ]

0 - 599 Hz

0 Hz

0,3 - 599 Hz

0,3 Hz

Düşük yük algılama minimum frekans eşiği. Bkz. sayfa 250.


Srb

g


FtU

g


LOC

g


FtO

g


LbC

g

[Motor ile ref. farkı]

Frekans referansı ve motor frekansı arasındaki kararlı durum çalışmasını tanımlayan maksimum sapma.
Bkz. sayfa 250.

[Otostr.bek-dusuk y.]

0 - 6 dak

0 dak

Bir düşük yükün algılanması ve otomatik tekrar yolverme arasındaki izin verilen minimum süre.
Otomatik tekrar yolvermenin mümkün olması için [Maks.ot. baş. süresi ] (tAr) sayfa 233, değerini en az bir dakika aşması
gerekir. Bkz. sayfa 251.

[Aşırı yük seviyesi]

[Nom. motor akımı ] (nCr)'nin
%70 - %150'si

%110

Aşırı yük algılama eşiği, nominal motor akımının [Nom. motor akımı ] (nCr) yüzdesi cinsinden. Bu değer, fonksiyonun
çalışabilmesi için sınır akımından daha düşük olmalıdır. Bkz. sayfa 252.
Yalnızca [Aş. yük tspt zmanı] (tOL), 0 olarak ayarlanmamışsa görünür.
Bu parametre, "uygulama aşırı yükünü" algılamak için kullanılır. Bu, motor veya kontrol cihazı termik aşırı yükü değildir.

[Otostr.bek-asiri y.]

0 - 6 dak

0 dak

Bir aşırı yükün algılanması ve otomatik tekrar yolverme arasındaki izin verilen minimum süre.
Otomatik tekrar yolvermenin mümkün olması için [Maks.ot. baş. süresi ] (tAr) sayfa 233, değerini en az bir dakika aşması
gerekir. Bkz. sayfa 252.

[Yük düzeltimi]

0 - 599 Hz

0 Hz

Hz cinsinden nominal düzeltme değeri. Bkz. [Yük düzeltimi] (LbC) sayfa 109.


FFM

90

[Fan Modu]

[Standart] (Std)
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> SET-

DİKKAT
EKİPMANDA HASAR RİSKİ
Eğer [Fan modu] (FFM), [Hiçbir zamn] (Stp) olarak ayarlanırsa, hız kontrol cihazının fanı aktif olmaz.
Elektronik bileşenin kullanım ömrü azalacaktır.
Ortam sıcaklığının 40°C ile sınırlı olup olmayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.



Std [Standart] (Std): Fan, hız kontrol cihazının termik durumuna göre otomatik olarak çalıştırılır ve durdurulur
rUn [Her zaman] (rUn): Fan çalıştırılır
StP [Hiçbir zamn] (Stp): Fan durdurulur
(1) In, kurulum kılavuzunda veya kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.
(2) Grafik ekran terminali kullanılmıyorsa, 9.999'dan büyük değerler 4 basamaklı ekranda binler basamağından sonra bir
nokta koyarak gösterilir, örneğin: 15.650 için 15,65.

g


2

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Motor kontrol

DRI- > CONF > FULL > DRC-

[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsündeki parametreler, aşağıdaki durumlar haricinde sadece hız kontrol
cihazı durdurulduğunda ve herhangi bir run (çalıştırma) komutu olmadığında değiştirilebilir:
• 100. sayfadaki [Oto-tanıma] (tUn) motora yolvermesine neden olabilir.

• Kod sütununda  işaretini taşıyan parametreler hız kontrol cihazı çalışırken veya durduğunda
değiştirilebilir.

Kod

Ad / Açıklama

FULL

[TAM] (devamı)

drC-

[MOTOR KONTROL]

bFr

Ayar aralığı

[Standart mot. frek.]

Fabrika ayarı

[50 Hz IEC] (50):

Bu parametre aşağıdaki parametrelerin ön ayarlarını değiştirir: [Yüksek hız] (HSP):sayfa 75, [Frekans eşiği ] (Ftd) sayfa
89, [Nom. motor gerilimi] (UnS), [Nom. mot. frekansı] (FrS) ve [Maks. frekans] (tFr).
50 [50 Hz IEC] (50): IEC
60 [60 Hz NEMA] (60): NEMA

tFr

[Maks. frekans]

10 - 599 Hz

60 Hz

Fabrika ayarı 60 Hz'dir veya [Standart mot. frek. ] (bFr) 60 Hz olarak ayarlanmışsa ön ayar 72 Hz'dir.
Maksimum değer aşağıdaki koşullar tarafından sınırlandırılmıştır:
[Nom. mot. frekansı] (FrS) değerinin 10 katından fazla olmamalıdır.

Ctt

[Motor kontrol tipi]

[Standart] (Std)

Not: Parametre değerlerini girmeden önce kanunu seçin.
UUC [SVC Gerilim] (UUC): Gerilim geri besleme hesaplamasına bağlı olarak dahili hız döngülü sensörsüz vektör kontrolü. Yolverme
veya çalışma sırasında yüksek performans gerektiren uygulamalar için.
Std [Standart] (Std): U/F 2 noktalı (Volts/Hz), dahili hız döngüsüz. Yüksek performans gerektirmeyen basit uygulamalar için. Eğri
alt kısmı olası ayarıyla sabit bir Gerilim Frekans oranını koruyan basit motor kontrol kanunu. Bu kanun, genellikle paralel
bağlanmış motorlar için kullanılır. Paralel motorlar ve yüksek performans seviyelerine sahip bazı özel uygulamalar
[SVC Gerilim] (UUC) gerektirebilir.
Gerilim
UnS

U0

FrS

Frekans

Not: U0, motor parametrelerini temel alan bir dahili hesaplamanın sonucudur ve UFr (%) ile çarpılır. U0, UFr değeri değiştirilerek
ayarlanabilir.

92
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Kod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

DRI- > CONF
Fabrika
ayarı > FULL > DRC-

UF5 [5 nokta V/f] (UF5): 5 bölmeli V/F profili: [Standart] (Std) profili gibi ayrıca rezonans engellemeyi de (doygunluk) destekler.
Gerilim
UnS
U5
Profil, UnS, FrS, U1 - U5 arası
ve F1 - F5 arası
parametrelerinin değerleri ile
tanımlanır.

U4
U3
U1

FrS > F5 > F4 > F3 > F2 > F1

U2
U0

F1

F2

F3

F4

F5

Frekans
FrS

Not: U0, motor parametrelerini temel alan bir dahili hesaplamanın sonucudur ve UFr (%) ile çarpılır. U0, UFr değeri değiştirilerek
ayarlanabilir.
[Senk.mt.AC ] (SYn): Sadece sinüsoidal elektromotor kuvveti (EMF) sahibi kalıcı mıknatıslı senkron motorlar için. Bu seçim
SYn asenkron motor parametrelerine erişimi kaldırır ve senkron motor parametrelerine erişim sağlar.
[U/F eğrisel] (UFq): Değişken moment. Pompa ve fan uygulamaları için.
UFq [EnrjiTasarrf] (nLd): Enerji tasarrufu. Yüksek dinamik gerektirmeyen uygulamalar için.
nLd
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Asenkron motor parametreleri

Kod

Ad / Açıklama

ASY-

[ASENK.MOTOR ]

DRI- > CONF > FULL > DRC- > ASY-

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Yalnızca [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmamışsa görünür.

nPr

g
COS

g
UnS

g
nCr

g
FrS

g
nSP

[Nom. motor gücü]

Kontrol cihazı
değerlerine göre

Kontrol cihazı değerlerine
göre

Bu parametreye 92. sayfadaki [Motor kontrol tipi] (Ctt), [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
Etiket plakasındaki nominal motor gücü, [Standart mot. frek. ] (bFr), [50Hz IEC] (50) olarak ayarlanmışsa kW,
[Standart mot. frek ] (bFr), [60Hz NEMA] (60) olarak ayarlanmışsa HP cinsinden verilir.

[Motor 1 Cos fi]

0,5 - 1

Kontrol cihazı değerlerine
göre

Nominal motor cos phi.
Bu parametreye, [Motor para. secimi] (MPC), [Mot Cos phi] (COS) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[Nom. motor gerilimi]

100 - 480 V

Hız kontrol cihazı değeri ve
[Standart mot. frek. ] (bFr)
göre

Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
Etiket plakasında belirtilen nominal motor gerilimi.

[Nom. motor akımı]

0,25 - 1,5 In (1)

Hız kontrol cihazı değeri ve
[Standart mot. frek.] (bFr)
göre

Bu parametreye 92. sayfadaki [Motor kontrol tipi] (Ctt), [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
Etiket plakasında belirtilen nominal motor akımı.

[Nom. mot. frekansı]

10 - 800 Hz

50 Hz

Bu parametreye 92. sayfadaki [Motor kontrol tipi] (Ctt), [Senk.mt.AC] (SYn) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
Etiket plakasında belirtilen nominal motor frekansı.
Fabrika ayarı 50 Hz'dir veya [Standart mot. frek. ] (bFr) 60 Hz olarak ayarlanmışsa ön ayar 60 Hz'dir.

[Nom. motor hızı]

0 - 65,535 rpm

Kontrol cihazı değerlerine
göre

Bu parametreye 92. sayfadaki [Motor kontrol tipi] (Ctt), [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
Dahili ekran terminalinde 0 - 9.999 rpm sonra 10,00 - 65,53 krpm.
Etiket plakasında, nominal hız yerine Hz cinsi veya % olarak senkron hız ve kayma verilmişse, nominal hızı aşağıdaki şekilde
hesaplayın.

g

Nominal hız = x senkronize hızı

100 - yüzde
100

veya
Nominal hız = x senkronize hızı

50 - Hz
50

(50 Hz motorlar)

60 - Hz
60

(60 Hz motorlar).

veya
Nominal hız = x senkronize hızı
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Kod

Ad / Açıklama

tUn

Ayar aralığı

[Otomatik tanıma]

DRI- >Fabrika
CONF >ayarı
FULL > DRC- > ASY[Hayır] (nO)

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
• Otomatik tanıma sırasında motor anma akımında çalışır.
• Otomatik tanıma sırasında motoru servise almayın.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.



UYARI
KONTROL KAYBI
• Otomatik tanıma başlatmadan önce [Nom. motor gerilimi] (UnS), [Nom. mot. frekansı] (FrS),
[Nom. motor akımı ] (nCr), [Nom. motor hızı] (nSP), ve [Nom. motor gücü] (nPr) veya [Motor 1 Cos
fi] (COS) parametrelerinin doğru şekilde konfigüre edilmesi önemlidir.
• Otomatik tanıma gerçekleştirildikten sonra, bu parametrelerin bir veya daha fazlası değiştirildiği zaman
[Otomatik tanıma] (tUn), [Aksiyon yok] (nO)'a döner ve prosedürün tekrarlanması gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

2

- Otomatik tanıma sadece hiçbir durdurma komut aktif değilken yapılır. Bir lojik girişe "serbest duruş" veya "hızlı duruş"
fonksiyonu atanmışsa, bu giriş 1 (0’da aktiftir) olarak ayarlanmalıdır.
- Otomatik tanıma, otomatik tanıma sırasından sonra ele alınacak olan her türlü çalıştır ve ön akı komutundan öncelikli olarak
ele alınır.
- Otomatik tanıma bir hata algılarsa hız kontrol cihazı [Aksiyon yok] (nO) gösterir ve [Oto-tanı. hata yön.] (tnL) sayfa
248, konfigürasyonuna bağlı olarak [Otomatik tanıma] (tnF) hata moduna geçebilir.
- Otomatik tanıma 1 – 2 saniye sürebilir. İşlemi bölmeyin. Ekranın [Aksiyon yok] (nO) olarak değişmesini bekleyin.
Not: Motor termik durumunun tanıma işleminin sonucu üzerindeki etkisi büyüktür. Tanıma işlemini motor durmuş ve soğukken
yapın.
Motor tanıma işlemini yeniden yapmak için tamamen durmasını ve soğumasını bekleyin. İlk [Oto-tanıma] (tUn) işlemini [Ayarı
sil] (CLr) olarak ayarlayın ve ardından motor tanıma işlemini yeniden yapın.
İlk olarak bir [Ayarı sil] (CLr) işlemi gerçekleştirmeden önce yapılan motor tanıma, motorun termik durumunu tahmin etmek
için kullanılır.
Her durumda motor, bir tanıma işlemi gerçekleştirilmeden önce durdurulmuş olmalıdır.
nO Kablo uzunluğu Tanıma işleminin sonucuna etki eder. Kablaj değiştirilirse, tanıma işleminin yeniden yapılması gereklidir.
YES
[Aksiyon yok] (nO): Otomatik tanıma devam etmiyor
[Ayarı yap] (YES): Otomatik tanıma, mümkünse derhal yapılır ve parametre otomatik olarak [Aksiyon yok] (nO) biçiminde
CLr değişir. Eğer hız kontrol cihazının termik durumu tanıma işleminin derhal yapılmasına izin vermiyorsa, parametre [Hayır] (nO)
olarak değişir ve işlemin yeniden yapılması gerekir.
[Ayarı sil] (CLr): Otomatik tanıma fonksiyonu ile ölçülen motor parametreleri resetlenir. Varsayılan motor parametre değerleri
motoru kontrol etmek için kullanılır. [Oto ayar durumu] (tUS), [Yapılmadı] (tAb) olarak ayarlanır.

tUS

[Oto-tanıma durum]

[Yapılmadı] (tAb)

(sadece bilgi amaçlıdır, değiştirilemez)
Bu parametre hız kontrol cihazının kapanışında kaydedilmez. Son açılıştan sonraki otomatik tanıma durumunu gösterir.
tAb
PEnd
PrOG
FAIL
dOnE

StUn

[Yapılmadı] (tAb): Otomatik tanıma yapılmadı
[Beklemede] (PEnd): Otomatik tanıma talep edilmiş ancak henüz yapılmamıştır
[İşlemde] (PrOG): Otomatik tanıma devam ediyor
[Başarısız] (FAIL): Otomatik tanıma bir hata algıladı
[Yapıldı] (dOnE): Otomatik tanıma fonksiyonu ile ölçülen motor parametreleri, motoru kontrol etmek için kullanılır

[Ayar secimi]

[Default] (tAb)

(sadece bilgi amaçlıdır, değiştirilemez)
tAb [Default] (tAb): Varsayılan değerler motoru kontrol etmek için kullanılır
MEAS [Ölçüm] (MEAS): Otomatik tanıma fonksiyonu ile ölçülen değer, motoru kontrol etmek için kullanılır
CUS [Kişisel.] (CUS): Manuel olarak ayarlanan değerler motoru kontrol etmek için kullanılır
Not: Motor tanıma işlemi, performansı büyük ölçüde artıracaktır.
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Kod

Ad / Açıklama

tUnU

Ayar aralığı

DRI- >Fabrika
CONF >ayarı
FULL > DRC- > ASY-

[Oto tanıma kulln.]

[Motor ısıl] (tM)

Bu parametre, tahmini termik duruma göre motor parametrelerini değiştirmek için kullanılan yolu gösterir.
nO [Hayır] (nO): Termik durum tahmini yok
tM [Motor ısıl] (tM): Statorik termik durum tahmini, nominal akımı ve motor tarafından tüketilen akımı temel alır
Ct [Soğuk ayar] (Ct): Statorik termik durum tahmini, ilk soğuk tanımada ölçülen statorik direnci ve her çalıştırmada yapılan tanıma
işlemini temel alır

AUt


2

[Oto. motor tanıma]

[Hayır] (nO)

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
[Oto. motor tanıma] (AUt) fonksiyonunun [Hayır] (nO) durumu değiştirildiğinde, güç her açıldığında
otomatik tanıma gerçekleştirilir.
Bu işlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
Hız kontrol cihazı açıldığında motor durdurulmuş olmalıdır.
[Oto tanıma kulln.] (tUnU), [Soğuk ayar] (Ct) olarak ayarlanmışsa [Oto. motor tanıma] (AUt), [Evet] (YES)'e zorlanır.
Tanıma işlemi sırasında ölçülen motor statorik direnç değeri, çalıştırma sırasında motorun termik durumunu tahmin etmek için
kullanılır.

nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
YES [Evet] (YES): Tanıma işlemi her çalıştırmada otomatik olarak gerçekleştirilir

FLU

[Motor akılama]

[Hayır] (FnO)

TEHLİKE
g


(1)

2

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
[Motor akılama] (FLU) [Sürekli] (FCt) olarak ayarlandığında, hız kontrol cihazı otomatik olarak akı
oluşturur.
Bu işlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
[Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmışsa, fabrika ayarı yerine [Sürkli.değil]] (FnC)
geçer.
Yolverme sırasında kısa sürede yüksek moment elde etmek için manyetik akının motorda önceden sağlanmış olması gerekir.
[Sürekli] (FCt) modunda hız kontrol cihazı çalıştırıldığında otomatik olarak akı oluşturur.
[Sürkli.değil] (FnC) modunda akı, motor yolverildiğinde gerçekleşir.
Akı, sağlanıp motor manyetik akımına ayarlandığında akı akımı [Nom. motor akımı ] (nCr)'den (konfigürasyonlu nominal
motor akımı) büyüktür.
FnC
FCt [Sürkli.değil] (FnC): Sürekli olmayan mod
[Sürekli] (FCt): Sürekli mod. Bu opsiyon, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC) sayfa 160, [Evet] (YES) veya [Duruş tipi] (Stt)
FnO sayfa 157, [Serbest dur.] (nSt) ise mümkün değildir.
[Hayır] (FnO): Fonksiyon devre dışı. Bu opsiyon, [Fren ataması] (bLC) sayfa 178, [Hayır] (nO) değilse mümkün değildir.
[Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmışsa [Motor akılama] (FLU) parametresi rotorun
hizalanmasını sağlar ancak akı oluşumunu sağlamaz.
[Fren ataması] (bLC) sayfa 178, [Hayır] (nO) değilse, [Motor akılama] (FLU) parametresinin bir etkisi olmaz.
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Kod

Ad / Açıklama

MPC

Ayar aralığı

[Motor para. secimi]

DRI- >Fabrika
CONF >ayarı
FULL > DRC- > ASY[Motor güç] (nPr)

g
nPr [Motor güç] (nPr)
COS [Mot Cos phi] (COS)
(1) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.

g


2

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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Asenkron motor parametreleri: Uzman modu
Kod

Ad / Açıklama

ASY-

[ASENK.MOTOR]

rSA

g
(1)

LFA

g
IdA

g
trA

g

[Kull. mot.str. direnci]

DRI- > CONF > FULL > DRC- > ASYAyar aralığı

Fabrika ayarı

0 - 65.535 mOhm

0 mOhm

Soğuk hal stator direnci (sargı başına), değiştirilebilir değer.
Fabrika ayarı, gerçekleştirilmişse, otomatik tanıma çalışmasının sonucu ile değiştirilir.

[Lfw]

0 - 655,35 mH

0 mH

Soğuk durum kaçak endüktans, değiştirilebilir değer.
Fabrika ayarı, gerçekleştirilmişse, otomatik tanıma çalışmasının sonucu ile değiştirilir.

[Idw]

0 - 6.553,5 A

0A

0 - 65.535 msn

0 msn

Müşteri tarafından ayarlanan mıknatıslama akımı.

[Kull.rotor zam.sabiti ]
Müşteri tarafından ayarlanan rotor zaman sabiti.

(1) Dahili ekran ünitesinde: 0 - 9.999 ise 10,00 - 65,53 (10.000 - 65.535).

g

98

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
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Senkron motor parametreleri

DRI- > CONF > FULL > DRC- > SYN-

Bu parametrelere, [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmışsa
erişilebilir. Bu durumda asenkron motor parametrelerine erişilemez.
Tavsiyeler:
Hız kontrol cihazı, davranışın ihtiyacına uygun olarak yeterli akım sağlayacak şekilde seçilmelidir. Ancak,
özellikle yüksek frekanslı sinyal enjeksiyonunda akım ölçümünün yeteri kadar hassas olması için akım değeri
çok fazla olmamalıdır (bkz. [HF injek. akvtif etm. ] (HFI), sayfa 102).
Hız kontrol cihazı seçildikten sonra:
- Motor etiket plakasını girin.
- Tanıma işlemini gerçekleştirin.
- [Senk.mot.EMF sabiti ] (PHS) değerini optimum davranışlı olacak şekilde ayarlayın (yüksüz
durumunda, motorda az akım).
Not: Belli başlı motorlarda performansı, yüksek frekans enjeksiyon fonksiyonu etkinleştirilerek yükseltilebilir
(bkz. [HF injek. akvtif etm. ] (HFI), sayfa 102).

Kod

Ad / Açıklama

drC?

[MOTOR KONTROL] (devamı)

SYN?

[SENKRON MOTOR]

nCrS

g
PPnS

g
nSPS

g

[Nom.snk.mot.akım]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

0,25 - 1,5 In (1)

Kontrol cihazı
değerlerine göre

1 - 50

Kontrol cihazı
değerlerine göre

0 - 48.000 rpm

Kontrol cihazı
değerlerine göre

0,1 - 6.553,5 Nm

Kontrol cihazı
değerlerine göre

Etiket plakasında belirtilen nominal senkron motor akımı.

[Snk.mot.ktp.sayı]
Senkron motordaki kutup çiftleri sayısı.

[Nom.senk.mot.hızı]
Etiket plakasında belirtilen nominal motor hızı.

(2)

tqS

g

[Motor momenti]
Etiket plakasında belirtilen nominal motor momenti.
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Kod

> FULL
> DRC- > SYNAyar aralığı DRI- > CONF
Fabrika
ayarı

Ad / Açıklama

tUn

[Otomatik tanıma]

[Hayır] (nO)

TEHLİKE



ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
• Otomatik tanıma sırasında motor anma akımında çalışır.
• Otomatik tanıma sırasında motoru servise almayın.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

UYARI
KONTROL KAYBI
• Otomatik tanıma başlatmadan önce [Nom.snk.mot.akım] (nCrS), [Nom.senk.mot.hızı] (nSPS),
[Snk.mot.ktp.sayı] (PPnS), [Senk.mot.EMF sabiti ] (PHS), [Ototanıma-L d-eks.] (LdS) ve
[Ototanıma-L q-eks.] (LqS) parametrelerinin doğru şekilde konfigüre edilmesi önemlidir.
• Otomatik tanıma gerçekleştirildikten sonra, bu parametrelerin bir veya daha fazlası değiştirildiği zaman
[Otomatik tanıma] (tUn), [Aksiyon yok] (nO)'a döner ve prosedürün tekrarlanması gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

2

- Otomatik tanıma sadece hiçbir durdurma komut aktif değilken yapılır. Bir lojik girişe "serbest duruş" veya "hızlı duruş"
fonksiyonu atanmışsa, bu giriş 1 (0’da aktiftir) olarak ayarlanmalıdır.
- Otomatik tanıma, otomatik tanıma sırasından sonra ele alınacak olan her türlü çalıştır ve ön akı komutundan öncelikli olarak
ele alınır.
- Otomatik tanıma bir hata algılarsa hız kontrol cihazı [Aksiyon yok] (nO) gösterir ve [Oto-tanı. hata yön.] (tnL) sayfa
248, konfigürasyonuna bağlı olarak [Otomatik tanıma] (tnF) hata moduna geçebilir.
- Otomatik tanıma 1 – 2 saniye sürebilir. İşlemi bölmeyin. Ekranın [Aksiyon yok] (nO) olarak değişmesini bekleyin.
Not: Motor termik durumunun tanıma işleminin sonucu üzerindeki etkisi büyüktür. Tanıma işlemini motor durmuş ve soğukken
yapın.
Motor tanıma işlemini yeniden yapmak için tamamen durmasını ve soğumasını bekleyin. İlk [Oto-tanıma] (tUn) işlemini
[Ayarı sil] (CLr) olarak ayarlayın ve ardından motor tanıma işlemini yeniden yapın.
İlk olarak bir [Ayarı sil] (CLr) işlemi gerçekleştirmeden önce yapılan motor tanıma, motorun termik durumunu tahmin etmek
için kullanılır.
Her durumda motor, bir tanıma işlemi gerçekleştirilmeden önce durdurulmuş olmalıdır.
nO Kablo uzunluğu Tanıma işleminin sonucuna etki eder. Kablaj değiştirilirse, tanıma işleminin yeniden yapılması gereklidir.
YES
[Aksiyon yok] (nO): Otomatik tanıma devam etmiyor
[Ayarı yap] (YES): Otomatik tanıma, mümkünse derhal yapılır ve parametre otomatik olarak [Aksiyon yok] (nO) biçiminde
CLr değişir. Hız kontrol cihazının termik durumu tanıma işleminin derhal yapılmasına izin vermiyorsa, parametre [Hayır] (nO) olarak
değişir ve işlemin yeniden yapılması gerekir.
[Ayarı sil] (CLr): Otomatik tanıma fonksiyonu ile ölçülen motor parametreleri resetlenir. Varsayılan motor parametre değerleri
motoru kontrol etmek için kullanılır. [Oto ayar durumu] (tUS), [Yapılmadı] (tAb) olarak ayarlanır.

tUS

[Oto-tanıma durum]

[Yapılmadı] (tAb)

(sadece bilgi amaçlıdır, değiştirilemez)
Bu parametre hız kontrol cihazının kapanışında kaydedilmez. Son açılıştan sonraki otomatik tanıma durumunu gösterir.
tAb
PEnd
PrOG
FAIL
dOnE

StUn

[Yapılmadı] (tAb): Otomatik tanıma yapılmadı
[Beklemede] (PEnd): Otomatik tanıma talep edilmiş ancak henüz yapılmamıştır
[İşlemde] (PrOG): Otomatik tanıma devam ediyor
[Başarısız] (FAIL): Otomatik tanıma bir hata algıladı
[Yapıldı] (dOnE): Otomatik tanıma fonksiyonu ile ölçülen motor parametreleri, motoru kontrol etmek için kullanılır

[Ayar secimi]

[Default] (tAb)

(sadece bilgi amaçlıdır, değiştirilemez)
Not: Motor tanıma işlemi, performansı büyük ölçüde artıracaktır.
tAb [Default] (tAb): Varsayılan değerler motoru kontrol etmek için kullanılır
MEAS [Ölçüm] (MEAS): Otomatik tanıma fonksiyonu ile ölçülen değer, motoru kontrol etmek için kullanılır
CUS [Kişisel.] (CUS): Manuel olarak ayarlanan değerler motoru kontrol etmek için kullanılır
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Kod

Ad / Açıklama

tUnU

> FULL
> DRC- > SYNAyar aralığı DRI- > CONF
Fabrika
ayarı

[Oto tanıma kulln.]

[Motor ısıl] (tM)

Bu parametre, tahmini termik duruma göre motor parametrelerini değiştirmek için kullanılan yolu gösterir.
nO [Hayır] (nO): Termik durum tahmini yok
tM [Motor ısıl] (tM): Statorik termik durum tahmini, nominal akımı ve motor tarafından tüketilen akımı temel alır
Ct [Soğuk ayar] (Ct): Statorik termik durum tahmini, ilk soğuk tanımada ölçülen statorik direnci ve her çalıştırmada yapılan tanıma
işlemini temel alır

AUt

[Oto. motor tanıma]

[Hayır] (nO)

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
[Oto. motor tanıma] (AUt) fonksiyonunun [Hayır] (nO) durumu değiştirildiğinde, güç her açıldığında
otomatik tanıma gerçekleştirilir.
Bu işlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.


2

Hız kontrol cihazı açıldığında motor durdurulmuş olmalıdır.
[Oto tanıma kulln.] (tUnU), [Soğuk ayar] (Ct) olarak ayarlanmışsa [Oto. motor tanıma] (AUt), [Evet] (YES)'e zorlanır.
Tanıma işlemi sırasında ölçülen motor statorik direnç değeri, çalıştırma sırasında motorun termik durumunu tahmin etmek için
kullanılır.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
YES [Evet] (YES): Tanıma işlemi her çalıştırmada otomatik olarak gerçekleştirilir

SMOt

[Saliency mot. dur. ]
(sadece bilgi amaçlıdır, değiştirilemez)
Senkron motor belirginliği hakkında bilgi.
Bu parametreye, [Ayar secimi] (StUN), [Ölçüm] (MEAS) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Not: Düşük belirgin motorlarda, standart kontrol kanunu tavsiye edilir.

g

nO [Hayır] (nO): Tanıma gerçekleştirilmedi
LLS [Düş. belirg.] (LLS): Düşük belirginlik seviyesi (Tavsiye edilen konfigürasyon: [Açı ayar tipi] (ASt) = [PSI hizala.] (PSI)
veya [PSIO hizala.] (PSIO) ve [HF injek. akvtif etm. ] (HFI) = [Hayır] (nO).
MLS [Orta. belirg.] (MLS): Orta belirginlik seviyesi ([Açı ayar tipi] (ASt) = [SPM hizala.] (SPMA) mümkündür. [HF injek. akvtif
etm. ] (HFI) = [Evet] (YES) çalışabilir).
HLS [Yüksek bel.] (HLS): Yüksek belirginlik seviyesi ([Açı ayar tipi] (ASt) = [IPM hizala.] (IPMA) mümkündür. [HF injek. akvtif
etm. ] (HFI) = [Evet] (YES) mümkündür).

ASt

g

[Açı ayar tipi]

[PSIO hizala.] (PSIO)

Faz değişim açısı ölçme modu. Yalnızca [Motor kontrol tipi] (Ctt), [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmamışsa görünür.
[PSI hizala.] (PSI) ve [PSIO hizala.] (PSIO), her tip senkron motorda çalışır. [SPM hizala.] (SPMA) ve [IPM hizala.]
(IPMA), senkron motorun tipine bağlı olarak performansı artırır.

IPMA [IPM hizala.] (IPMA): IPM motoru için hizalama. Dahili Kalıcı Mıknatıs motor için hizalama modu (genellikle, bu tip motorların
belirginlik seviyesi yüksektir). Yüksek frekanslı enjeksiyon kullandığından, standart hizalama modundan daha az gürültülüdür.
SPMA [SPM hizala.] (SPMA): SPM motoru için hizalama. Yüzey-montajlı Kalıcı Mıknatıs motor için hizalama modu (genellikle, bu tip
motorların belirginlik seviyesi orta veya yüksektir). Yüksek frekanslı enjeksiyon kullandığından, standart hizalama modundan
PSI daha az gürültülüdür.
PSIO [PSI hizala.] (PSI): Darbeli sinyal enjeksiyonu. Darbeli sinyal enjeksiyonu ile standart hizalama modu.
[PSIO hizala.] (PSIO): Darbeli sinyal enjeksiyonu - Optimum. Darbeli sinyal enjeksiyonu ile standart optimum hizalama modu.
Faz değişim açısı ölçüm süresi, hız kontrol cihazı kapalı bile olsa, ilk run (çalştırma) emrinden veya tanıma işleminden sonra
azalır.
nO [Hizala. YOK] (nO): Hizalama yok
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Kod

Ad / Açıklama

HFI

g

> FULL
> DRC- > SYNAyar aralığı DRI- > CONF
Fabrika
ayarı

[HF injek. akvtif etm. ]

[Hayır] (nO)

Yüksek frekanslı sinyal enjeksiyonunun RUN'da etkinleştirilmesi. Bu fonksiyon, hız geri beslemesi olmadan düşük hızda moment
elde etmek için motor hızını tahmin etmeye olanak tanır.
Not: Belirginlik ne kadar yüksek olursa, [HF injek. akvtif etm. ] (HFI) fonksiyon o kadar verimli olur.
Performans sağlamak için hız döngüsü parametrelerini ([Hız çevrm katsayı] (SFC), [Hız çev. integ. sbiti] (SIt) ve [Hız
oransal kazanç ] (SPG), bkz. sayfa 105) ve hız tahmin fazı kilitli döngüsünü (Uzman parametreleri [HF pll band genişliği]
(SPb) ve [HF pll damping fakt. ] (SPF), bkz. sayfa 103) ayarlamak gerekli olabilir.
Yüksek frekanslı enjeksiyon düşük belirgin motorlarda verimli değildir (bkz. [Saliency mot. dur. ] (SMOt) sayfa 101).
4 kHz pwm frekansı kullanılması tavsiye edilir ([Anahtarlama frek.] (SFr)).
Yüksüzken kararsızlık durumunda, [Hız oransal kazanç ] (SPG) ve [HF pll band genişliği] (SPb) değerlerinin düşürülmesi
tavsiye edilir. Bu şekilde, düşük hızda iyi bir hız tahmini sağlamak amacıyla dinamik davranış ve PLL kazancı elde etmek için
hız döngüsü parametrelerini ayarlayın.
Yüklüyken kararsızlık durumunda, [açısal hata düzelt.] (PEC) parametresinin artırılması tavsiye edilir (özellikle SPM
motorunda).
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
YES [Evet] (YES): Yüksek frekanslı enjeksiyon, hız tahmini için kullanılır
(1) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.
(2) Dahili ekran ünitesinde: 0 - 9.999 ise 10,00 - 65,53 (10.000 - 65.536).

g


2

102

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Senkron motor: Uzman modu
Kod

Ad / Açıklama

SYN-

[SENKRON MOTOR]

rSAS

g



[Kull.senk.mot.str.dir ]

DRI- > CONF > FULL > DRC- > SYNAyar aralığı

Fabrika ayarı

0 - 65.535 mOhm

0 mOhm

Soğuk hal stator direnci (sargı başına). Fabrika ayarı, gerçekleştirilmişse, otomatik tanıma çalışmasının sonucu ile değiştirilir.
Değer, eğer biliyorsa kullanıcı tarafından girilebilir.

(1)

LdS

g
LqS

g
PHS

g
(1)

FrSS

g


SPb

g
SPF

g
PEC

g

[Ototanıma-L d-eks.]

0 - 655,35 mH

0 mH

"d" ekseni stator endüktansı mH cinsinden (faz başına).
Düz kutuplu motorlarda [Ototanıma-L d-eks.] (LdS) = [Ototanıma-L q-eks.] (LqS) = Stator endüktansı L.
Fabrika ayarı, gerçekleştirilmişse, otomatik tanıma çalışmasının sonucu ile değiştirilir.

[Ototanıma-L q-eks.]

0 - 655,35 mH

0 mH

"q" ekseni stator endüktansı mH cinsinden (faz başına).
Düz kutuplu motorlarda [Ototanıma-L d-eks.] (LdS) = [Ototanıma-L q-eks.] (LqS) = Stator endüktansı L.
Fabrika ayarı, gerçekleştirilmişse, otomatik tanıma çalışmasının sonucu ile değiştirilir.

[Senk.mot.EMF sabiti ]

0 - 6.553,5 mV/rpm

0 mV/rpm

Senkron motor EMF sabit, rpm başına mV cinsinden (faz başına gerilim tepe değeri).
PHS ayarı, yüksüz çalışmada akımı azaltmaya olanak tanır.

[Nom.senk.mot. frek.]

10 - 800 Hz

nSPS * PPnS / 60

Senkron motor için Hz biriminde nominal motor frekansı. Otomatik olarak, [Nom.senk.mot.hızı] (nSPS) ve
[Snk.mot.ktp.sayı] (PPnS) verilerine göre güncellenir.

[HF pll band genişliği]

0 - 100 Hz

25 Hz

%0 - 200

%100

%0 - 500

%0

Stator frekansı Pll bant genişliği.

[HF pll damping fakt. ]
Stator frekansı Pll boşaltma faktörü.

[açısal hata düzelt.]

Yüksek frekans modunda açı konumunun hata kompanzasyonu.
Özellikle SPM motorlarında, jeneratör ve motor modunda düşük hızda performansı artırır.

AUtO [Otomatik] (AUtO): Hız kontrol cihazı, motorun hız kontrol cihazı parametreleri kullanılarak hesaplanan nominal kaymasına
eşit bir değer alır.

FrI

g
HIr

g
MCr

g
ILr

g

[HF injeksiyon. frek.]

250 - 1.000 Hz

500 Hz

Yüksek frekanslı enjeksiyon sinyalinin frekansı. Açı değişimi ölçümü sırasında gürültüye neden olur ve hız tahmininin
doğruluğuna etki eder.

[HF Akım seviyesi]

%0 - 200

%50

Yüksek frekanslı enjeksiyon sinyali akım seviyesinin oranı. Açı değişimi ölçümü sırasında gürültüye neden olur ve hız tahmininin
doğruluğuna etki eder.

[PSI mak. akımHiza. ]

[Otomatik] (AUtO) - %300 [Otomatik] (AUtO)

[PSI hizala.] (PSI) ve [PSIO hizala.] (PSIO) açı değişimi ölçüm modları için [Nom.snk.mot.akım] (nCrS) değerinin %'si
olarak akım seviyesi. Bu parametre, endüktör ölçümünde etkilidir. [PSI mak. akımHiza. ] (MCr) is used for tune operation.
Akım, uygulamanın maksimum akım seviyesine eşit veya daha yüksek olmalıdır, aksi halde kararsızlık oluşabilir.
Eğer [PSI mak. akımHiza. ] (MCr) [Otomatik] (AUtO) olarak ayarlanırsa, standart hizalama ([PSI hizala.] (PSI) veya
[PSIO hizala.] (PSIO)) ile [PSI mak. akımHiza. ] (MCr) tanıma işlemi sırasında [Nom.snk.mot.akım] (nCrS) değerinin
%150'sine, açı değişimi ölçümü sırasında [Nominal I sync.] (nCrS) değerinin %100'üne eşittir.

[Injek.Seviye Atama]

%0 - 200

%25

Yüksek frekanslı faz değişim açısı ölçümü (IPMA tipi) için [Nom.snk.mot.akım] (nCrS) değerinin %'si olarak akım seviyesi.
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Kod

SIr

g

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Boost seviye eşlem.]

%0 - 200

DRI- > CONFFabrika
> FULLayarı
> DRC- > SYN%100

Yüksek frekanslı faz değişim açısı ölçümü (SPMA tipi) için [Nom.snk.mot.akım] (nCrS) değerinin %'si olarak akım seviyesi.
(1) Dahili ekran ünitesinde: 0 - 9.999 ise 10,00 - 65,53 (10.000 - 65.536).

g



104

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu (ConF)
DRI- > CONF > FULL > DRCKod

Ad / Açıklama

drC?

[MOTOR KONTROL] (devamı)

SPG

g


SPGU

g


SIt

g


SFC

g

[Hız oransal kazanç]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

%0 - 1.000

%40

Hız döngüsü orantısal kazancı.
[Motor kontrol tipi] (Ctt), [Standart] (Std), [5 nokta V/f] (UFS) veya [V/F eğrisel] (UFq) olarak ayarlanmamışsa
görünür.

[UF atalet faktörü]

%0 - 1.000

%40

Aşağıdaki motor kontrol kanunları için atalet faktörü.
[Motor kontrol tipi] (Ctt), [Standart] (Std), [5 nokta V/f] (UFS) veya [V/F eğrisel] (UFq) olarak ayarlanmışsa görünür.

[Hız çev. integ. sbiti]

1 - 65.535 msn

63 msn

Hız döngüsü entegral süre sabiti.
[Motor kontrol tipi] (Ctt), [Standart] (Std), [5 nokta V/f] (UFS) veya [V/F eğrisel] (UFq) olarak ayarlanmamışsa
görünür.

[Hız çevrm katsayı]

0 - 100

65

0 - 100 msn

6,4 msn

0 - 100 msn

3,2 msn

Hız filtresi katsayısı (0(IP) - 100(PI)).


FFH

g
CrtF

g
UFr


SLP

g


U1

g
F1

g
U2

g
F2

g
U3

g

[Yakl.Hız filtr.Zmnı ]
Sadece Uzman modunda erişim sağlanabilir.
Tahmini hız filtreleme frekansı.

[AkımRef.Filt. Zaman ]

Sadece Uzman modunda erişim sağlanabilir.
Akım referans filtresinin [kontrol kanununun (eğer [Hayır] (nO): stator doğal frekans)] filtreleme süresi.

[IR kompanzasyonu]

%0 - 200

%100

Çok düşük hızda momenti optimize etmek veya özel durumlara uyarlamak için kullanılır (örneğin: paralel bağlanmış motorlar için
[IR kompanzasyonu] (UFr)) değerini düşürün. Düşük hızda moment yetersizse [IR kompanzasyonu] (UFr) değerini
yükseltin. Çok yüksek bir değer motorun çalışmasına (kilitlenme) engel olabilir veya akım sınırlama moduna geçmesine neden
olabilir.

[Kayma kompan.]

%0 - 300

%100

Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
Bu parametre, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [V/F eğrisel] (UFq) olarak ayarlandığında, %0 olarak yazılır.
Nominal motor hızı tarafından konan değer etrafında kayma kompanzasyonunu ayarlar.
Motor etiket plakasında verilen hızların tam olması gerekmez.
Kayma ayarı, gerçek kaymadan az ise: Motor, sabit durumda doğru hızda dönmüyor referanstan daha düşük bir hızda dönüyor
demektir.
Kayma ayarı gerçek kaymadan yüksekse: Motor aşırı kompanse edilmiştir ve hız dengesizdir.

[U1]

Değere göre 0 - 800 V

0V

V/F profil ayarı.
Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[F1]

0 - 599 Hz

0 Hz

V/F profil ayarı.
Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[U2]

Değere göre 0 - 800 V

0V

V/F profil ayarı.
Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[F2]

0 - 599 Hz

0 Hz

V/F profil ayarı.
Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[U3]

Değere göre 0 - 800 V

0V

V/F profil ayarı.
Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

S1A28692 03/2010

105

Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

F3

g

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[F3]

0 - 599 Hz

DRI- Fabrika
> CONFayarı
> FULL > DRC0 Hz

V/F profil ayarı.
Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

U4

g

[U4]

Değere göre 0 - 800 V

0V

V/F profil ayarı.
Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

F4

g

[F4]

0 - 599 Hz

0 Hz

V/F profil ayarı.
Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

U5

g

[U5]

Değere göre 0 - 800 V

0V

V/F profil ayarı.
Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

F5

g

[F5]

0 - 599 Hz

0 Hz

V/F profil ayarı.
Bu parametreye, [Motor kontrol tipi] (Ctt), [5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

CLI

[Akım sınırı]

0 - 1,5 In (1)

1,5 In (1)

DİKKAT

g



MOTOR VE KONTROL CİHAZININ HASAR GÖRME RİSKİ
• Motorun; özellikle de manyetikliği kolay bozulan sabit mıknatıslı senkron motorların bu akıma
dayanacağından emin olun.
• Profilin görevinin, kurulum kılavuzunda verilen değer kaybı eğrisiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Birinci akım sınırlaması.
Not: Ayar 0,25 In değerinden düşükse, hız kontrol cihazı, eğer etkinleştirilmişse [Çıkış faz kaybı] (OPL) hata moduna
kilitlenebilir (bkz. sayfa 237). Yüksüz motor akımından daha az olduğunda, motor çalıştırılamaz.

SFt

[Anah. Frek. Tipi ]

[SFR tip 1] (HF1)

Kontrol cihazı dahili sıcaklığı çok yüksek olduğunda, motor anahtarlama frekansı değiştirilir (düşürülür).
HF1 [SFR tip 1] (HF1): Isıtma optimizasyonu
Sistemin, anahtarlama frekansını motor frekansına göre uyarlamasına olanak verir.
HF2 [SFR tip 2] (HF2): Motor gürültüsü optimizasyonu (yüksek anahtarlama frekansı için)
Sistemin, motor frekansı [Anahtarlama frek.] (rFr) ne olursa olsun seçilen anahtarlama frekansını [Çıkış frekansı] (SFr)
sabit tutmasını sağlar.
Aşırı ısınma durumunda kontrol cihazı, anahtarlama frekansını otomatik olarak düşürür.
Sıcaklık normale döndüğünde orijinal değer otomatik olarak geri yüklenir.

SFr

[Anahtarlama frek.]



2 - 16 kHz

4 kHz

DİKKAT
KONTROL CİHAZININ HASAR GÖRME RİSKİ
ATV32ppppM2 değerlerinde, RFI filtrelerinin bağlantısı kesilmişse (bir IT sisteminde işletim), kontrol cihazının
anahtarlama frekansı 4 kHz'i aşmamalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Anahtarlama frekansı ayarı.
Ayar aralığı: 107. sayfadaki [Mot.aşırıger.sınrl.] (SUL) parametresi konfigüre edilmişse, maksimum sınır 4 kHz ile sınırlanır.
Not: Aşırı sıcaklık artışı durumunda hız kontrol cihazı anahtarlama frekansını otomatik olarak düşürür ve sıcaklık normale
döndükten sonra resetler.
Yüksek hızlı motorlarda, pwm frekansının [Anahtarlama frek.] (SFr) 8, 12 veya 16 kHz değerine yükseltilmesi tavsiye edilir.

nrd

[Gürültü azaltma]

[Hayır] (nO)

Rasgele frekans modülasyonu, sabit bir frekansta oluşabilecek her tür rezonansı önlemeye yardımcı olur.
nO [Hayır] (nO): Sabit frekans
YES [Evet] (YES): Düzensiz modülasyonlu frekans
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Kod

Ad / Açıklama

bOA

Ayar aralığı

DRI- Fabrika
> CONFayarı
> FULL > DRC-

[Boost aktif etme]

[Dinamik] (dYnA)

nO [Aktif değil] (nO): Yükseltme yok
dYnA [Dinamik] (dYnA): Dinamik yükseltme
StAt [Statik] (StAt): Statik yükseltme

bOO

[İlave moment]

%-100 - 100

%0

Bu parametreye, [Boost aktif etme] (bOA), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
Motor mıknatıslama akımının, nominal mıknatıslama akımının yüzdesi cinsinden ayarlanması. Bu parametre, moment sağlama
süresini artırmak veya azaltmak için kullanılır. Ayarlanan frekansa kadar kademeli ayarlamaya olanak sağlar ([Önyükleme.
akt.] (FAb)). Negatif değerler, özellikle konik rotor motorlara uygulanır.
Mıknatıslama akımı
Pozitif

g

[İlave

moment]

Nominal mıknatıslama akımı
Negatif [İlave moment]

0

FAb

g

Frekans
[Önyükleme. akt.] (FAb)

[Önyükleme. akt.]

0 - 599 Hz

0 Hz

Bu parametreye, [Boost aktif etme] (bOA), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
Yukarıdaki frekansta, mıknatıslama akımı artık [İlave moment] (bOO) tarafından etkilenmemektedir.

SUL

[Mot.aşırıger.sınrl.]

[Hayır] (nO)

Bu fonksiyon motor aşırı akımlarını sınırlandırır ve aşağıdaki uygulamalarda yararlıdır:
- NEMA motorları
- Japon motorlar
- Spindle motorlar
- Yeniden sargılı motorlar
Bu parametre, 230 V'da kullanılan 230/400 V motorlarda veya hız kontrol cihazıyla motor arasındaki kablo uzunluğunun
aşağıdaki değerleri geçmediği durumlarda, [No] (nO) şeklinde ayarlanmış olarak kalabilir:
- ekransız kabloyla 4m
- ekranlı kabloyla 10 m
Not: [Mot.aşırıger.sınrl.] (SUL) [Evet](YES) olarak ayarlandığında, maksimum anahtarlama frekansı [Anahtarlama frek.]
(SFr) değiştirilir, bkz. sayfa 107.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
YES [Evet] (YES): Fonksiyon aktif

SOP

g

[Aşırı ger.snrl.etki ]

10 sn

Motor terminallerinde geçici aşırı gerilimler için optimizasyon parametresi. Bu parametreye, [Mot.aşırıger.sınrl.] (SUL), [Evet]
(YES) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
6 Aşağıdaki tabloya göre 6, 8 veya 10 sn'ye ayarlayın.
8
10 Not: Bu parametre, ATV32pppN4 hız kontrol cihazları için kullanışlıdır.

g



Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

[Aşırı ger.snrl.etki ] (SOP) parametresinin değeri, kullanılan kablonun zayıflatma süresine karşılık
gelmektedir. Uzun kablolardan kaynaklanan gerilim dalga yansımalarının üst üste binmesini engellemeye
yardımc olmak amacıyla tanımlanmıştır. Aşırı gerilimleri, DC bara nominal geriliminin iki katı ile sınırlandırır.
Aşağıdaki sayfadaki tablolar, [Aşırı ger.snrl.etki ] (SOP) parametresine karşılık gelen hız kontrol cihazıyla
motor arasındaki kablonun uzunluklarına örnekler vermektedir. Daha uzun kablolar için bir filtre çıkışı veya
dV/dt koruma filtresi kullanılmalıdır.
S1A28692 03/2010
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Paralel motorlar için tüm kabloların uzunluklarının toplamı hesaba katılmalıdır. Bir motorun gücü için olan tablo
satırıyla, toplam güç satırında verilen uzunlukları karşılaştırın ve kısa olanı seçin.
Örnek: İki 7,5 kW (10 HP) motor
7,5 kW (10 HP) satırındaki uzunluklardan daha kısa olan 15 kW (20 HP) tablo satırındaki uzunlukları alın ve
motor başına düşen uzunluğu ölçmek için motor sayısına bölün (ekransz "GORSE" kablosu ve SOP = 6, sonuç
her bir 7,5 kW (10 HP) motor için maksimum 40/2 = 20 m'dir).
Özel durumlarda (örneğin, farklı kablo tipleri, paralel bağlanmış farklı motor güçleri, paralel bağlı farklı kablo
uzunlukları, vb.), motor terminallerinde oluşan aşırı gerilim değerlerini kontrol etmek için bir osiloskop
kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.
Genel kontrol cihazı performansını korumak için gereksiz yere SOP değerini arttırmayın.

400 V hat besleme için SOP parametresi ve kablo uzunluklarının karşılıklarını veren tablolar
Altivar 32
Referans

ATV32HO37N4

Motor

Kablo kesiti
(min)

Güç

Metre cinsinden maksimum kablo uzunluğu
Ekransız "GORSE" kablosu
Tip H07 RN-F 4Gxx

Ekranlı "GORSE" kablosu
Tip GVCSTV-LS/LH

Ekranlı "BELDEN" kablosu
Tip 2950x

kW

HP

mm²
AWG
cinsind
en

SOP = 10 SOP = 8 SOP = 6 SOP = 10 SOP = 8 SOP = 6 SOP = 10 SOP = 8 SOP = 6

0,37

0,50

1,5

14

100 m

70 m

45 m

105 m

85 m

65 m

50 m

40 m

30 m

ATV32HO55N4

0,55

0,75

1,5

14

100 m

70 m

45 m

105 m

85 m

65 m

50 m

40 m

30 m

ATV32HO75N4

0,75

1

1,5

14

100 m

70 m

45 m

105 m

85 m

65 m

50 m

40 m

30 m

ATV32HU11N4

1,1

1,5

1,5

14

100 m

70 m

45 m

105 m

85 m

65 m

50 m

40 m

30 m

ATV32HU15N4

1,5

2

1,5

14

100 m

70 m

45 m

105 m

85 m

65 m

50 m

40 m

30 m

ATV32HU22N4

2,2

3

1,5

14

110 m

65 m

45 m

105 m

85 m

65 m

50 m

40 m

30 m

ATV32HU30N4

3

-

1,5

14

110 m

65 m

45 m

105 m

85 m

65 m

50 m

40 m

30 m

ATV32HU40N4

4

5

2,5

12

110 m

65 m

45 m

105 m

85 m

65 m

50 m

40 m

30 m

ATV32HU55N4

5,5

7,5

4

10

120 m

65 m

45 m

105 m

85 m

65m

50 m

40 m

30 m

ATV32HU75N4

7,5

10

6

8

120 m

65 m

45 m

105 m

85 m

65 m

50 m

40 m

30 m

ATV32HD11N4

11

15

10

8

115 m

60 m

45 m

100 m

75 m

55 m

50 m

40 m

30 m

ATV32HD15N4

15

20

16

6

105 m

60 m

40 m

100 m

70 m

50 m

50 m

40 m

30 m

230 V'da kullanılan 230/400 V motorlar için [Mot.aşırıger.sınrl.] (SUL) parametresi [Hayır] (nO) ayarında
bırakılabilir.
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DRI- > CONF > FULL > DRCKod

Ubr


LbA

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

[Frenleme eşiği]

335 - 820 V

Kontrol cihazı değerleri
gerilimine göre

Fren transistörü komut seviyesi.

[Yük paylaşımı]

[Hayır] (nO)

2 motor mekanik olarak bağlandığında ve bu sebeple aynı hızda döndüğünde ve her biri bir hız kontrol cihazı tarafından kontrol
edildiğinde, bu fonksiyon iki motor arasındaki moment dağıtımını geliştirmek amacıyla kullanılabilir. Bunun için hızı, momente
bağlı olarak değiştirir.
Bu parametreye yalnızca [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [SVC Gerilim] (UUC) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

g

nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
YES [Evet] (YES): Fonksiyon aktif

LbC

[Yük düzeltimi]

0 - 599 Hz

0 Hz

Hz cinsinden nominal düzeltme değeri.
Bu parametreye, [Yük paylaşımı] (LbA), [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Moment

LbC

Nominal moment

g



0

Frekans

Nominal

LbC

g



Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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109

Konfigürasyon Modu (ConF)

Yük paylaşımı, uzman seviyesinde erişilebilen parametreler
İlke:
Referans

Moment referansı
+

Rampa

Hız

Hız döngüsü
-

Dengeleme
K
LBC
LBC1
LBC2
LBC3

Filtre
LBF

Yük paylaşımı faktörü K, moment ve hız tarafından, iki faktör K1 ve K2 (K = K1 x K2) ile belirlenir.
K1
1

LBC1

Hız

LBC2

K2
LBC

LBC3
LBC3

Moment
Nominal moment x
(1 + LBC3)

LBC
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LbC1

g
LbC2

g
LbC3

LbF

g


g



Fabrika ayarı

[Min. hız düzeltimi]

0 Hz

[Maks. hız düzeltimi]

[Min. hız düzeltimi] 599 0,1 Hz
Hz'de (LbC1) + 0,1

Bu parametreye, [Yük paylaşımı] (LbA), [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Hz cinsinden, üzerinde maksimum yük düzeltme uygulanan hız eşiği.




Ayar aralığı
0 - 598,9 Hz

Bu parametreye, [Yük paylaşımı] (LbA), [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Hz cinsinden yük düzeltmede minimum hız. Bu eşiğin altında herhangi bir düzeltme yapılamaz. Motorun dönüşünü engellemesi
söz konusuysa, çok düşük devirde düzeltmeyi iptal etmek için kullanılır.



g

Ad / Açıklama

[Moment offset]

%0 - 300

%0

Bu parametreye, [Yük paylaşımı] (LbA), [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Nominal momentin bir %'si olarak yük düzeltimi için minimum moment. Bu eşiğin altında herhangi bir düzeltme yapılamaz.
Moment yönü sabit değilken moment kararsızlıklarını engellemek için kullanılır.

[Paylaşım filtresi]

0 - 20 sn

100 msn

Bu parametreye, [Yük paylaşımı] (LbA), [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
ms cinsinden düzeltme için zaman sabiti (filtre). Esnek mekanik bağlantılar olduğunda, kararsızlığı önlemek için kullanılır.

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Giriş / çıkış ayarları

DRI- > CONF > FULL > I_O-

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) menüsündeki parametreler, sadece hız kontrol cihazı durdurulduğunda ve
herhangi bir run (çalıştırma) komutu bulunmadığında değiştirilebilir.
Kod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

FULL

[TAM] (devamı)

I_O?

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
[2/3 telli kontrol]

tCC

Fabrika ayarı

[2 telli] (2C)

TEHLİKE

2

İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Bu parametre değiştirildiğinde, [Rezerve atama] (rrS) ve [2 telli tip] (tCt) parametreleri ve lojik girişlerle
ilgili tüm atamalar varsayılan değerlerine geri döner. Bu değişikliğin kullanılan kablo bağlantı şemasıyla uyumlu
olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
2C [2 telli] (2C)
2 telli kontrol (seviye komutları): Bu, çalıştırma ve durdurmayı kontrol eden giriş durumu (0 veya 1) veya kenardır (0'dan 1'e
veya 1'den 0'a).
"Source" bağlantısına örnek:
ATVppp
+24

LI1 LIx

LI1: ileri
LIx: geri

3C [3 telli] (3C)
3 telli kontrol (darbeli komutlar): Yolvermeyi komut etmek için "ileri" veya "geri" darbe, durdurmayı komut etmek için
"durdurma" darbesi yeterlidir.
"Source" bağlantısına örnek:
ATVppp
+24 LI1 LI2 LIx

tCt

LI1: durdurma
LI2: ileri
LIx: geri

[2 telli tip]

[Degisiklik] (trn)

TEHLİKE

g

İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
2 telli kontrol tipi değişikliğinin kullanılan kablo bağlantı şemasıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

2

LEL [Seviye] (LEL): Çalıştırma (1) veya durdurma (0) için durum 0 veya 1 dikkate alınır
trn [Degisiklik] (trn): Güç kaynağındaki bir kesintinin ardından, yanlışlıkla yeniden yolvermeyi önlemek amacıyla çalışmayı
başlatmak için bir durum değişikliği (geçiş veya kenar) gerekir.
PFO [ileri önclik.] (PFO): Çalıştırma veya durdurma için durum 0 veya 1 dikkate alınır, ancak "ileri" girişi "geri" girişine göre
önceliklidir

rUn

g
LI1
Cd00
OL01
...
OL10

112

[Sürücü çalışıyor]

[Hayır] (nO)

Durdur komutunun atanması.
Yalnızca [2/3 telli kontrol] (tCC), [3 telli] (3C) olarak ayarlanmışsa görünür.
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1, [I/O profili] (IO)'da değilse
[Cd00] (Cd00): [I/O profili] (IO)'da olası lojik girişlerle anahtarlanabilir
[OL01] (OL01): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 01
...
[OL10] (OL10): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 10

S1A28692 03/2010
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Kod

Ad / Açıklama

Frd

[İleri]

Ayar aralığı

DRI> CONF
> FULL > I_OFabrika
ayarı
[LI1] (LI1)

İleri yön komutunun atanması.
LI1
Cd00
OL01
...
OL10

rrS

[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1, [I/O profili] (IO)'da değilse
[Cd00] (Cd00): [I/O profili] (IO)'da olası lojik girişlerle anahtarlanabilir
[OL01] (OL01): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 01
...
[OL10] (OL10): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 10

[Geri yön ataması]

[LI2] (LI2)

Ters yön komutunun atanması.
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137
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Kod

Ad / Açıklama

L1?

[LI1 AYARI]

L1A

Ayar aralığı

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı > I_O- > L1-

[LI1 ataması]
Salt okunur parametre konfigüre edilemez.
Çoklu atamaları kontrol etmek için giriş LI1'e atanan tüm fonksiyonları gösterir.

nO
rUn
Frd
rrS
rPS
JOG
USP
dSP
PS2
PS4
PS8
rFC
nSt
dCI
FSt
FLO
rSF
tUL
SPM
FLI
PAU
PIS
Pr2
Pr4
tLA
EtF
rCA
CnF1
CnF2
CHA1
CHA2
tLC
CCS
InH
PS16
LC2
LAF
LAr
rCb
trC
bCI
SAF
SAr
dAF
dAr
CLS
LES
rtr
SnC
rPA
SH2
SH4
LO1
r1
r2
dO1
btUC
OIr
FJOG
FPS1
FPS2
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[Hayır] (nO): Atanmamış
[Çalışıyor] (rUn): Run Etkin
[İleri] (Frd): İleri çalışma
[Geri] (rrS): Geri çalışma
[Rmp.anhtrl] (rPS): Rampa anahtarlama
[Jog] (JOG): Jog operasyonu
[+ Hız] (USP): + hız
[- hız] (dSP): - hız
[2 önayarlı hız] (PS2): 2 Ön ayarlı hız
[4 önayarlı hız] (PS4): 4 Ön ayarlı hız
[8 önayarlı hız] (PS8): 8 Ön ayarlı hız
[Ref.anhtrlm ] (rFC): Referans anahtarlama
[Serbest duruş] (nSt): Serbest duruş
[DC enjeks.] (dCI): Enjeksiyonlu DC duruş
[Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
[Zorl. lokal] (FLO): Zorlamalı lokal mod
[Hata reset] (rSF): Hata reseti
[Otomatik tanıma] (tUL): Otomatik tanıma
[Ref.koruma atama ] (SPM): Referansı kaydet
[Ön Akilama] (FLI): Motor akısı
[Oto/Manuel] (PAU): PI(D) oto-manuel
[PID integral reset] (PIS): Dahili şöntleme PI(D)
[2 önayar PID ref.] (Pr2): 2 Ön ayarlı PI(D) referansı
[4 önayar PID ref.] (Pr4): 4 Ön ayarlı PI(D) referansı
[Mom.sınırl] (tLA): Sürekli moment sınırlama
[Harici hata] (EtF): Harici hata
[Çık. kntaktör grbsl. ] (rCA): Yük tarafı kontaktör geri beslemesi
[2.ayar anah ] (CnF1): Konfigürasyon anahtarlama 1
[3.ayar anah ] (CnF2): Konfigürasyon anahtarlama 2
[2 Param.set] (CHA1): Parametre anahtarlama 1
[3 Param.set] (CHA2): Parametre anahtarlama 2
[Anlg.mo.snrl (tLC): Moment sınırlama: Bir lojik girişle aktivasyon (analog giriş)
[Kmt anah.] (CCS): Komut kanalı anahtarlama
[Hata engel.] (InH): Hata engelleme
[16 önayarlı hız] (PS16): 16 ön ayarlı hız
[Akim siniri2] (LC2): Akım sınırlama anahtarlaması
[İleri yön dur. şlteri] (LAF): İleri sınıra erişildi
[Geri yön dur. şalteri] (LAr): Geri sınıra erişildi
[Ref 1B anahtarlama] (rCb): Referans kanalı anahtarlama (1 - 1B)
[Trvrs kont.] (trC): Traverse kontrol
[Fren kontağı] (bCI): Fren lojik giriş kontağı
[İleri yön dur. şlteri] (SAF): İleri durdurma anahtarı
[Geri yön dur. şalteri] (SAr): Geri durdurma anahtarı
[İleri yönde yavaşla] (dAF): İleri yönde yavaşlama sağlandı
[Geri yönde yavaşla] (dAr): Geri yönde yavaşlama sağlandı
[Nih.şalt.etkisizleştir] (CLS): Nihayet şalterleri devre dışı
[Sürücü kilidi ] (LES): Acil durum durdurma
[Traverse kontrol rst ] (rtr): Traverse kontrolü yeniden yükle
[Karşı wobble] (SnC): Karşı wobble senkronizasyonu
[Cihaz reset ] (rPA): Cihazı resetleme
[2 HSP] (SH2): Yüksek Hız 2
[4 HSP] (SH4): Yüksek Hız 4
[LO1] (LO1): Lojik çıkış LO1
[R1] (r1): Röle R1
[R2] (r2): Röle R2
[DO1] (dO1): Analog/lojik çıkış DO1
[Bth Durumu] (btUC): Bluetooth görünürlüğü
[Rejen. bağlantı ] (OIr): Enversör ünitesi ile çalışma
[Jog] (FJOG): Fonksiyon tuşu jog atama
[Onayar hiz2] (FPS1): Fonksiyon tuşu önceden ayarlı hız 1 ataması
[Onayar hiz3] (FPS2): Fonksiyon tuşu önceden ayarlı hız 2 ataması
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Kod

Ad / Açıklama
FPr1
FPr2
FUSP
FdSP
Ft
USI
dSI
IL01
...
IL10
FbrM

L1d

Ayar aralığı

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı > I_O- > L1-

[PID ref. 2] (FPr1): Fonksiyon tuşu önceden ayarlı PI 1 ataması
[PID ref. 3] (FPr2): Fonksiyon tuşu önceden ayarlı PI 2 ataması
[+ Hız] (FUSP): Fonksiyon tuşu daha hızlı dön ataması
[- Hız] (FdSP): Fonksiyon tuşu daha yavaş dön ataması
[Term./Tştk.] (Ft ): Fonksiyon tuşu kasissiz ataması
[Rf.civr.+hız] (USI): Referans civarında + Hız
[Ref. civ -hiz] (dSI): Referans civarında - Hız
[IL01] (IL01): Fonksiyon blokları: Lojik Giriş 1
...
[IL10] (IL10): Fonksiyon blokları: Lojik Giriş 10
[FB başlat] (FbrM): Fonksiyon blokları: Çalışma modu

[LI1 açmada gecik.]

0 - 200 msn

0 msn

Bu parametre, olası parazitleri filtrelemek amacıyla lojik girişinin, 0 - 200 milisaniye arasında ayarlanabilen bir gecikme ile durum
1'e değişimini hesaba katmak için kullanılır. Durum 0'a değişim gecikmesiz olarak hesaba katılır.

I_O?

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

L2?

[LIx AYARI]

-

Hız kontrol cihazında bulunan tüm lojik girişler, LI6'ya kadar yukarıdaki LI1 örneğinde gösterildiği şekilde işlenir.

L6?
L5?
PIA

[LA5 AYARI]
LI5'e özel parametreler, darbeli giriş olarak kullanılır.

[Darbe girişi atama]
Salt okunur parametre konfigüre edilemez.
Örneğin uyumluluk sorunlarını kontrol etmek için Darbe girişiyle ilgili tüm fonksiyonları göstermektedir.
[AI1 atama] (A11A) ile aynı, sayfa 120.

PIL

[Drb.grş.min.değeri]

0 - 20,00 kHz

0 kHz

0 - 20,00 kHz

20,00 kHz

0 - 1.000 msn

0 msn

Darbe giriş ölçekleme parametresi, Hz * 10 birimi olarak %0.

PFr

[Drb.grş.maks.değeri]
Darbe giriş ölçekleme parametresi, Hz * 10 birimi olarak %100.

PFI

[Darbe girişi filtresi]
G/Ç genişletme Alt filtre darbeli giriş kesme süresi.

LA1LA2-

g
2

[LAx AYARI]
Hız kontrol cihazındaki 2 analog giriş AI1 ve AI2, LI girişleri olarak kullanılabilir ve yukarıdaki LI1 örneğinde olduğu gibi işlenir.

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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Analog girişlerin ve Darbe girişinin konfigürasyonu
Minimum ve maksimum giriş değerleri (volt, mA vs. cinsinden), referansları uygulamaya uyarlayabilmek için
% değerine değiştirilirler.
Minimum ve maksimum giriş değerleri:
Minimum değer, %0 referansına, maksimum değer %100 referansına karşılık gelmektedir. Minimum değer
maksimum değerin üstünde olabilir:
Referans
%100

Akım veya gerilim
veya darbe girişi
%0
[Min değer]

(CrLx veya
ULx veya

[Maks. değer]
(CrHx veya
UHx veya

20 mA
veya 10 V
veya 20,00
kHz

Referans
%100

Akım veya gerilim
veya darbe girişi

%0

[Maks. değer]

[Min değer]

(CrHx veya
UHx veya

(CrLx veya
ULx veya

20 mA
veya 10 V
veya 20,00

+/- çift yönlü girişlerde min. ve maks., mutlak değere göre verilir, örneğin +/- 2 ile 8 V arası.
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Aralık (çıkış değerleri): Sadece analog girişler için:
Bu parametre, tek yönlü bir girişten çift yönlü bir çıkış elde etmek için referans aralığını [%0 V%100] veya
[-%100 V +%100] olarak konfigüre etmek amacıyla kullanılır.
Referans
%100
Akım veya
gerilim girişi
%0

[Min değer]

[Maks. değer] 20 mA

veya 10 V

Aralık 0 V %100

Referans
%100
Akım veya
gerilim girişi
[Min değer]

%0

[Maks. değer]

20 mA
veya 10 V

- %100
Aralık - %100 V + %100
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Konfigürasyon Modu (ConF)
DRI- > CONF > FULL > I_O- > LAIKod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

I_O-

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

LA1-

[LAI AYARI]
[Referans formatı]

bSP

Fabrika ayarı

[Standart] (bSd)

bSd [Standart] (bSd)
Frekans
HSP
LSP



-%100

Referans
%0

+%100

Sıfır referansta frekans = LSP

LSP
HSP
bLS

[Sabit] (bLS)
Frekans
HSP

-%100

LSP
Referans
LSP

+%100
Referans = 0'dan LSP'ye frekans = LSP

HSP
bnS [Ölü bölge] (bnS)
Frekans
HSP

-%100

LSP

0

Referans
LSP

+%100
Referans = 0'dan LSP'ye frekans = 0

HSP
bnS0

[Ölü bölge 0] (bnS0)
Frekans
HSP

-%100

LSP
%0
LSP

Referans
+%100

HSP
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[Standart] (bSd), aşağıdaki durumlarda sıfır referansta, frekans =
0 hariç bu çalışma aynıdır:
Sinyal, 0'dan büyük olan [Min değer] değerinden düşüktür (örneğin
2 - 10 V girişinde 1 V)
Sinyal, [Maks. değer] değerinden büyük olan [Min. değer]
değerinden büyüktür (örneğin: 10 -0 V girişinde 11 V).
Eğer giriş aralığı "çift yönlü" olarak konfigüre edilmişse çalışma,
[Standart] (bSd) ile aynı kalır.
Bu parametre hız referansının sadece analog girişler ve Darbe
girişinde nasıl hesaba katılması gerektiğini tanımlamaktadır. PID
regülatörü durumunda bu PID çıkış referansıdır.
Sınırlar, [Düşük hız] (LSP) ve [Yüksek hız] (HSP) parametreleri
tarafından ayarlanır, sayfa 75.

Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Doğrusallığın kaldırılması: Sadece analog girişler için:
Girişin doğrusallığı, bu girişin giriş/çıkış eğrisinde ara bir nokta konfigüre ederek kaldırılabilir:
0 V %100 aralığı için
Referans
%100

Akım veya
gerilim
girişi

[Yeks.orta.değer
%0
[Min değer]
(0%)

[Xeks.orta.
değeri]

[Maks. değer]
(100%)

20 mA
veya 10 V

Not: [Xeks.orta.değeri] için %0, [Min değer] değerine ve %100 [Maks. değer] değerine karşılık gelir.
-%100 V %100 aralığı için
Referans
%100

[Yeks.orta
değeri]
%0
- [Yeks.orta.değeri]

[Min değer]
(%-100)

Akım veya
gerilim girişi

- [Xeks.orta.değeri]
%0 [Xeks.orta.
değeri]

[Maks. değer] 20 mA
veya 10 V
(100%)

- %100
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Konfigürasyon Modu (ConF)
DRI- > CONF > FULL > I_O- > AI1Kod

Ad / Açıklama

AI1-

[AI1 AYARI]

AI1A

[AI1 atama]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Salt okunur parametre konfigüre edilemez.
Örneğin uyumluluk sorunlarını kontrol etmek için AI1 girişiyle ilgili tüm fonksiyonları göstermektedir.
nO
AO1
Fr1
Fr2
SA2
PIF
tAA
dA2
PIM
FPI
SA3
Fr1b
dA3
FLOC
MA2
MA3
PES
IA01
...
IA10

AI1t

[Hayır] (nO): Atanmamış
[AO1 atama] (AO1): Analog çıkış AO1
[Ref.1 kanal] (Fr1): Referans kaynağı 1
[Ref.2 kanal] (Fr2): Referans kaynağı 2
[Ref.2 topla ] (SA2): Toplama referansı 2
[PID geribesleme] (PIF): PI geri besleme (PI kontrol)
[Mom.sınırl] (tAA): Moment sınırlama: Analog değer ile etkinleştirme
[Ref.2 cikar t ] (dA2): Çıkarma referansı 2
[Man PID ref] (PIM): PI(D) regülatörünün manuel hız referansı (oto-man)
[PID hız ref.] (FPI): PI(D) regülatörünün hız referansı (tahmini referans)
[Ref.3 topla ] (SA3): Toplama referansı 3
[Ref1B kanal] (Fr1b): Referans kaynağı 1B
[Ref.3 cikar t ] (dA3): Çıkarma referansı 3
[Zorl. lokal] (FLOC): Zorlamalı lokal referans kaynağı
[Ref. 2 çarp] (MA2): Çarpma referansı 2
[Ref. 3 çarp ] (MA3): Çarpma referansı 3
[Agirlik sens.] (PES): Kaldırma: Harici ağırlık ölçümü fonksiyonu
[IA01] (IA01): Fonksiyon blokları: Analog Giriş 01
...
[IA10] (IA10): Fonksiyon blokları: Analog Giriş 10

[AI1 Tipi]

[Gerilim] (10U)

10U [Gerilim] (10U): Pozitif gerilim girişi (negatif değerler sıfır olarak kabul edilir: giriş tek yönlüdür).

UIL1

[AI1 min. değeri]

0 - 10,0 V

0V

0 - 10,0 V

10,0 V

0 - 10,00 sn

0 sn

AI1 gerilim ölçekleme parametresi %0.

UIH1

[AI1 maks. değeri]
AI1 gerilim ölçekleme parametresi %100.

AI1F

[AI1 gecikme süresi]
Parazit filtreleme.

AI1L

[AI1 aralık]

[0 - %100] (POS)

POS [0 - %100] (POS): Pozitif lojik
nEG [+/- %100] (POS): Pozitif ve negatif lojik

AI1E

[AI1.X.eks.orta.değer ]

%0 - 100

%0

Giriş doğrusallığının kaldırılmasında nokta koordinatı. Fiziksel giriş sinyali yüzdesi.
%0, [AI1 min. değeri] (UIL1) değerine karşılık gelmektedir.
%100, [AI1 maks. değeri] (UIH1) değerine karşılık gelmektedir.

AI1S

[AI1.Y.eks.orta.değeri ]

%0 - 100

%0

Çıkış doğrusallığının kaldırılmasında nokta koordinatı (frekans referansı).
Fiziksel giriş sinyalinin [AI1.X.eks.orta.değer ] (A11E) yüzdesine karşılık gelen dahili frekans referansının yüzdesi.

I_O?

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

AI2?

[AI2 AYARI]

AI2A

[AI2 atama]
[AI1 atama] (A11A) ile aynı, sayfa 120.

AI2t

[AI2 Tipi]

[Gerilim +/-] (n10U)

10U [Gerilim] (10U): 0 - 10 V

UIL2

[AI2 min değeri]

0 - 10,0 V

0V

0 - 10,0 V

10,0 V

AI2 gerilim ölçekleme parametresi %0.

UIH2

[AI2 maks. değeri ]
AI2 gerilim ölçekleme parametresi %100.

120
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Kod

AI2F

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> I_O- > AI2-

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[AI2 Gecikme Süresi]

0 - 10,00 sn

0 sn

%0 - 100

%0

Parazit filtreleme.

AI2E

[AI2.Xeks.orta.değeri ]

Giriş doğrusallığının kaldırılmasında nokta koordinatı. Fiziksel giriş sinyali yüzdesi.
Aralık, 0 V %100 ise %0, [Min değer] değerine karşılık gelmektedir.
değer] +
2
%100, [Maks. değer] değerine karşılık gelmektedir.
Aralık, -%100 V +%100 ise %0,

AI2S

[Maks.

[Min

değerine karşılık gelmektedir.

[AI2.Yeks.orta.değeri ]

%0 - 100

%0

Çıkış doğrusallığının kaldırılmasında nokta koordinatı (frekans referansı).
Fiziksel giriş sinyalinin [AI2.Xeks.orta.değeri] (A12E) yüzdesine karşılık gelen dahili frekans referansının yüzdesi.

I_O?

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

AI3?

[AI3 AYARI]

AI3A

[AI3 atama]

AI3t

[AI3 Tipi]

[AI1 atama] (A11A) ile aynı, sayfa 120.
[Gerilim +/-] (n10U)

0A [Akım] (0A): 0 - 20 mA

CrL3

[AI3 min değeri]

0 - 20,0 mA

0 mA

0 - 20,0 mA

20,0 mA

0 - 10,00 sn

0 sn

AI3 akım ölçekleme parametresi %0.

CrH3

[AI3 maks. değeri]
AI3 akım ölçekleme parametresi %100.

AI3F

[AI3 Gecikme Süresi]
Parazit filtreleme.

AI3L

[AI3 aralığı]

[0 - %100] (POS)

POS [0 - %100] (POS): Tek yönlü giriş
nEG [+/- %100] (nEG): Çift yönlü giriş
Örnek: Bir 4 - 20 mA girişte.
4 mA, referans -%100'e karşılık gelmektedir.
12 mA, referans %0'a karşılık gelmektedir.
20 mA, referans +%100'e karşılık gelmektedir.
AI3 fiziksel anlamda bir çift yönlü giriş olduğundan [+/- %100] (nEG) konfigürasyonunun sadece uygulanan sinyal tek yönlü ise
kullanılması gerekmektedir. Tek yönlü bir sinyal, çift yönlü bir konfigürasyonla uyumlu değildir.

AI3E

[AI3.Xeks.orta.değeri ]

%0 - 100

%0

Giriş doğrusallığının kaldırılmasında nokta koordinatı. Fiziksel giriş sinyali yüzdesi.
Aralık 0 V %100 ise %0, [Min değer] (CrL3) değerine karşılık gelmektedir.
Aralık, -%100 V +%100 ise %0,

[Al3 maks. değeri] (CrH3) - [Al3 min.
(CrL3)

değerine karşılık gelmektedir.

%100, [AI3 maks. değeri ] (CrH3) değerine karşılık gelmektedir.

AI3S

[AI3.Yeks.orta.değeri ]

%0 - 100

%0

Çıkış doğrusallığının kaldırılmasında nokta koordinatı (frekans referansı).
Fiziksel giriş sinyalinin [AI3.Xeks.orta.değeri] (A13E) yüzdesine karşılık gelen dahili frekans referansının yüzdesi.

I_O-

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

AU1-

[SANAL AI1]

AU1A

[AIV1 atama]
Ürünün ön tarafında navigasyon tekeri üzerinde Sanal analog giriş 1 bulunur.
[AI1 atama] (A11A) ile aynı, sayfa 120.

I_O-

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

AU2-

[SANAL AI2]

AU2A

[AIV2 atama]
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Kod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

DRI- > CONF
> FULL
> I_O- > AU2Fabrika
ayarı

[AIV sanal 2] (AIU2) için olası atamalar: haberleşme kanalı üzerindeki Sanal analog giriş 2, [AI2 Ağ kanalı ] (AIC2) ile
konfigüre edilir.
[AIV1 atama] (AU1A) ile aynı, sayfa 121.

AIC2

nO
Mdb
CAn
nEt

122

[Hayır] (nO)

[SANAL AI2] (AU2A) kaynak kanalı.
Bu parametreye [PID REGÜLASYONU] (PId-) alt menüsünden de erişilebilir, sayfa 195.
Ölçek: Bu girişle aktarılan 8192 değeri, bir 10 V girişte 10 V değerine eşdeğerdedir.

g

g

[AI2 Ağ kanalı ]

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı ] (nEt): Haberleşme kartı (takılıysa)

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
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DRI- > CONF > FULL > I_O- > R1Kod

Ad / Açıklama

I_O-

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

r1-

[R1 AYARI]

r1
nO
FLt
rUn
FtA
FLA
CtA
SrA
tSA
PEE
PFA
F2A
tAd
ULA
OLA
rSdA
ttHA
ttLA
MFrd
MrrS
tS2
tS3
AtS
CnF0
CnF1
CnF2
CFP1
CFP2
CFP3
dbL
brS
PrM
FqLA
MCP
LSA
dLdA
AG1
AG2
AG3
PLA
EFA
USA
UPA
tHA
SSA
tJA
bOA
AP3
rdY

Ayar aralığı

[R1 atama]

Fabrika ayarı

[Srchata.yok] (FLt)

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Srchata.yok] (FLt): Hız kontrol cihazı hata algılama durumu (bir hata varsa röle normal olarak enerjilendirilir ve enerjisi
kesilir)
[Src.çlışıyr] (rUn): Kontrol cihazı çalışıyor
[Frekans eşiği ] (FtA): Frekans eşiğine ulaşıldı ([Frekans eşiği ] (Ftd) sayfa 89)
[HSP ulaşıldı] (FLA): Yüksek hıza ulaşıldı
[Akım eşiği] (CtA): Akım eşiğine ulaşıldı ([Akım eşiği] (Ctd) sayfa 89)
[Referans ulaşldı] (SrA): Frekans referansına ulaşıldı
[Mot. term.ulaş. ] (tSA): Motor 1 termik duruma ulaşıldı
[PID hata alarmı] (PEE): PID hata alarmı
[PID grbsl al.] (PFA): PID geri besleme alarmı
[2.frekans eşiği ] (F2A): Frekans eşiği 2'ye ulaşıldı ([Frek. eşiği 2 ] (F2d) sayfa 89)
[Sürc.Termik ulş . ] (tAd): Kontrol cihazı termik durumuna ulaşıldı
[Düş.yük.alr.] (ULA): Düşük yük alarmı
[Aş. yük alr] (OLA): Aşırı yük alarmı
[İp sarkma] (rSdA): Halat gevşetme (bkz. [Ip gevşeklik ayarı] (rSd) parametresi, sayfa 189)
[Üst.mo.esik ] (ttHA): Motor momenti değer aşımı üst eşiği [Yüksek tork eşiği] (ttH), sayfa 89
[Alt.mo.esik. ] (ttLA): Motor momenti değer aşımı alt eşiği [Düşük tork eşiği] (ttL), sayfa 89
[İleri] (MFrd): Motor ileriye doğru dönüyor
[Geri] (MrrS): Motor geriye doğru dönüyor
[Mot2.termik.ulş.] (tS2): Motor 2 termik eşiğine (TTD2) erişildi
[Mot3.termik.ulş.] (tS3): Motor 3 termik eşiğine (TTD3) erişildi
[Neg. Mom.] (AtS): Negatif moment (frenleme)
[Ayar 0 aktif] (CnF0): Konfigürasyon 0 aktif
[Ayar 1 aktif] (CnF1): Konfigürasyon 1 aktif
[Ayar 2 aktif] (CnF2): Konfigürasyon 2 aktif
[Set 1 aktif] (CFP1): Parametre seti 1 aktif
[Set 2 aktif] (CFP2): Parametre seti 2 aktif
[Set 3 aktif] (CFP3): Parametre seti 3 aktif
[DCbra.şrjlı] (dbL): DC bara şarj oluyor
[Frenlemede] (brS): Hız kontrol cihazı frenleme yapıyor
[Güç kesildi ] (PrM): "Güvenli Moment Kapalı" girişi tarafından kilitlenmiş hız kontrol cihazı
[Fr.metre alr. ] (FqLA): Ölçülen hız eşiğine ulaşıldı [Darbe uyarı sev.] (FqL) sayfa 89
[Mot.ak.mev.] (MCP): Motor akımı var
[Nih.şltr.ulş. ] (LSA): Nihayet şalterine ulaşıldı
[Yük alarmi] (dLdA): Yük değişimi algılama (bkz. sayfa 247)
[Alarm Grp 1] (AGI): Alarm grubu 1
[Alarm Grp 2] (AG2): Alarm grubu 2
[Alarm Grp 3] (AG3): Alarm grubu 3
[LI6=PTC al.] (PLA): LI6 = PTCL alarmı
[Hrc. hata alarmı ] (EFA): Harici hata alarmı
[Düş.V.alrm ] (USA): Düşük gerilim alarmı
[Düş.ger.önl.] (UPA): Düşük gerilim eşiği
[Sürücü °C Al. ] (tHA? : Kontrol cihazı aşırı ısınması
[Mom/Ak.Sınır.Ulş] (SSA): Moment sınırı alarmı
[IGBT alarm] (tJA): Termik kesişme alarmı
[Fren direnci sic. al. ] (bOA): Moment düzenleme zaman aşımı alarmı
[AI3 Al. 4-20] (AP3): Al3 4-20 mA kayıp alarmı
[Fren direnci sic. al. ] (rdY): Moment düzenleme zaman aşımı alarmı

[R1 AYARI] (devamı)

r1?
r1d
(1)

[R1 gecikme süresi]

0 - 60.000 msn

0 msn

Durumda yapılan değişiklik sadece konfigüre edilen süre geçtikten sonra, bilgi doğru haline geçince etkinleşir.
Gecikme, [Srchata.yok] (FLt) ataması için ayarlanamaz ve 0'da kalır.

r1S

[R1 etkin olma drm.]

[1] (POS)

Çalışan lojik konfigürasyonu:
POS [1] (POS): Bilgi doğru iken Durum 1
nEG [0] (nEG): Bilgi doğru iken Durum 0
Konfigürasyon, [1] (POS), [Srchata.yok] (FLt) ataması için değiştirilemez.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

r1H

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[R1 tutma süresi]

0 - 9.999 msn

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> I_O- > R10 msn

Durumda yapılan değişiklik sadece konfigüre edilen süre geçtikten sonra, bilgi yanlış haline geçince etkinleşir.
Bekletme süresi, [Srchata.yok] (FLt) ataması için ayarlanamaz ve 0'da kalır.

I_O?

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

r2?

[R2 AYARI]

r2
bLC
LLC
OCC
EbO
tSY
dCO
OL01
...
OL10

r2d
(1)

[R2 atama]

[Hayır] (nO)

Aşağıdakiler dışında, 123. sayfadaki [R1 atama] (r1) ile tamamen aynıdır:
[Fren kontak] (bLC): Fren kontaktörü kontrolü
[Hatkontktör] (LLC): Hat kontaktörü kontrolü
[Çıkş.kntkt] (OCC): Çıkış kontaktörü kontrolü
[Bobin sonu] (EbO): Bobinin sonu (traverse kontrol fonksiyonu)
[Senkron sallantı ] (tSY): "Karşı sallantı" senkronizasyonu
[DCşarj.kont] (dCO): Kontaktör kontrolünü önceden şarj eden DC barası
[OL01] (OL01): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 01
...
[OL10] (OL10): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 10

[R2 Gecikme süresi]

0 - 60.000 msn

0 msn

Gecikme, [Srchata.yok] (FLt), [Fren kontak] (bLC), [Çıkş.kntkt] (OCC) ve [Hatkontktör] (LLC) atamaları için
ayarlanamaz ve 0'da kalır.
Durumda yapılan değişiklik sadece konfigüre edilen süre geçtikten sonra, bilgi doğru haline geçince etkinleşir.

r2S

[R2 etkin olma drm.]

[1 ] (POS)

Çalışan lojik konfigürasyonu:
POS [1] (POS): Bilgi doğru iken Durum 1
nEG [0] (nEG): Bilgi doğru iken Durum 0
Konfigürasyon, [1 ] (POS), [Srchata.yok] (FLt), [Fren kontak] (bLC), [DCşarj.kont] (dCO) ve [Hatkontktör] (LLC)
atamaları için değiştirilemez.

r2H

[R2 tutma süresi]

0 - 9.999 msn

0 msn

Bekletme süresi, [Srchata.yok] (FLt), [Fren kontak] (bLC) ve [Hatkontktör] (LLC) atamaları için ayarlanamaz ve 0'da
kalır.
Durumda yapılan değişiklik sadece konfigüre edilen süre geçtikten sonra, bilgi yanlış haline geçince etkinleşir.

I_O-

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

LO1-

[LO1 AYARI]

LO1

bLC
LLC
OCC
EbO
tSY
dCO
OL01
...
OL10

LO1d

[LO1 ataması]

[Hayır] (nO)

Aşağıdaki menülerin eklenmesi dışında [R1 atama] (r1) sayfa 123, (bu seçimler sadece [UYGULAMA SEÇİMİ] (FUn-))
menüsünde konfigüre edilebildiğinden sadece bilgi verme amacıyla gösterilmektedir:
[Fren kontak] (bLC): Fren kontaktörü kontrolü
[Hatkontktör] (LLC): Hat kontaktörü kontrolü
[Çıkş.kntkt] (OCC): Çıkış kontaktörü kontrolü
[Bobin sonu] (EbO): Bobinin sonu (traverse kontrol fonksiyonu)
[Senkron sallantı] (tSY): "Karşı sallantı" senkronizasyonu
[DCşarj.kont] (dCO): Kontaktör kontrolünü önceden şarj eden DC barası
[OL01] (OL01): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 01
...
[OL10] (OL10): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 10

[LO1 gecikme süresi]

0 - 60.000 msn (1)

0 msn

Gecikme, [Srchata.yok] (FLt), [Fren kontak] (bLC), [Çıkş.kntkt] (OCC) ve [Hatkontktör] (LLC) atamaları için
ayarlanamaz ve 0'da kalır.
Durumda yapılan değişiklik sadece konfigüre edilen süre geçtikten sonra, bilgi doğru haline geçince etkinleşir.

LO1S

[LO1 etkin olma drm.]

[1 ] (POS)

Çalışan lojik konfigürasyonu:
POS [1] (POS): Bilgi doğru iken Durum 1
nEG [0] (nEG): Bilgi doğru iken Durum 0
Konfigürasyon, [1 ] (POS), [Srchata.yok] (FLt), [Fren kontak] (bLC) ve [Hatkontktör] (LLC) atamaları için
değiştirilemez.

LO1H

[LO1 tutma süresi]

0 - 9.999 msn

0

Bekletme süresi, [Srchata.yok] (FLt), [Fren kontak] (bLC) ve [Hatkontktör] (LLC) atamaları için ayarlanamaz ve 0'da
kalır.
Durumda yapılan değişiklik sadece konfigüre edilen süre geçtikten sonra, bilgi yanlış haline geçince etkinleşir.
(1) Dahili ekran terminalinde 0 - 9.999 msn sonra 10,00 - 60,00 sn.
124
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Analog çıkış AO1'in bir lojik çıkış olarak kullanılması

DRI- > CONF > FULL > I_O- > LO1-

Analog çıkış AO1, DO1 olarak atanarak bir lojik çıkış olarak kullanılabilir. Bu durumda, 0 olarak ayarlandığında
bu çıkış, AO1 min. değerine karşılık gelir (örneğin, 0 V veya 0 mA) ve 1 olarak ayarlandığında, AO1 maks.
değerine karşılık gelir (örneğin, 10 V veya 20 mA).
Bu analog çıkışın elektriksel özellikleri değişmeden kalır. Bu özellikler lojik çıkış özelliklerinden farklı
olduğundan, ilgili uygulama ile uyumlu olduklarından emin olun.
Kod

Ad / Açıklama

I_O?

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

dO1?

[DO1 AYARI]

dO1

bLC
LLC
OCC
EbO
tSY
dCO
OL01
...
OL10

dO1d

Ayar aralığı

[DO1 atamasi]

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Aşağıdaki menülerin eklenmesi dışında [R1 atama] (r1) sayfa 123, (bu seçimler sadece [UYGULAMA SEÇİMİ] (FUn-))
menüsünde konfigüre edilebildiğinden sadece bilgi verme amacıyla gösterilmektedir:
[Fren kontak] (bLC): Fren kontaktörü kontrolü
[Hatkontktör] (LLC): Hat kontaktörü kontrolü
[Çıkş.kntkt] (OCC): Çıkış kontaktörü kontrolü
[Bobin sonu] (EbO): Bobinin sonu (traverse kontrol fonksiyonu)
[Senkron sallantı] (tSY): "Karşı sallantı" senkronizasyonu
[DCşarj.kont] (dCO): Kontaktör kontrolünü önceden şarj eden DC barası
[OL01] (OL01): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 01
...
[OL10] (OL10): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 10

[DO1 gec.süresi]

0 - 60.000 msn (1)

0 msn

Gecikme, [Srchata.yok] (FLt), [Fren kontak] (bLC), [Çıkş.kntkt] (OCC) ve [Hatkontktör] (LLC) atamaları için
ayarlanamaz ve 0'da kalır.
Durumda yapılan değişiklik sadece konfigüre edilen süre geçtikten sonra, bilgi doğru haline geçince etkinleşir.

dO1S

[DO1 aktif drm.]

[1 ] (POS)

Çalışan lojik konfigürasyonu:
POS [1] (POS): Bilgi doğru iken Durum 1
nEG [0] (nEG): Bilgi doğru iken Durum 0
Konfigürasyon, [1 ] (POS), [Srchata.yok] (FLt), [Fren kontak] (bLC) ve [Hatkontktör] (LLC) atamaları için
değiştirilemez.

dO1H

[DO1 tut.süresi]

0 - 9.999 msn

0 msn

Bekletme süresi, [Srchata.yok] (FLt), [Fren kontak] (bLC) ve [Hatkontktör] (LLC) atamaları için ayarlanamaz ve 0'da
kalır.
Durumda yapılan değişiklik sadece konfigüre edilen süre geçtikten sonra, bilgi yanlış haline geçince etkinleşir.
(1) Dahili ekran terminalinde 0 - 9.999 msn sonra 10,00 - 60,00 sn.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Analog çıkışın konfigürasyonu

DRI- > CONF > FULL > I_O- > DO1-

Minimum ve maksimum değerleri (çıkış değerleri):
Volt cinsinden minimum çıkış değeri, atanmış parametrenin alt limitine ve maksimum değeri üst limitine karşılık
gelir. Minimum değer maksimum değerin üstünde olabilir.
Atanan parametre
Üst limit

Alt limit
[Min Çıkış]

(AOLx veya
UOLx)

[Maks. Çıkış]
(AOHx veya
UOHx)

20 mA
veya
10 V

Akım veya
gerilim
çıkışı

Atanan parametre
Üst limit

Alt limit
[Maks. Çıkış]
(AOHx veya
UOHx)

126

Akım veya
gerilim

[Min Çıkış]
20 mA
çıkışı
(AOLx veya veya 10
UOLx)
V
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Atanan parametrenin ölçeklenmesi
Atanan parametrenin ölçeği, her analog çıkış için iki parametre ile alt ve üst sınır değerlerini değiştirerek
gereksinimlere uygun olarak uyarlanabilir.
Bu parametreler % cinsinden verilmiştir. %100, konfigüre edilen parametrenin toplam değişim aralığına
karşılık gelir: %100 = üst sınır - alt sınır. Nominal momentin -3 ve +3 katı arasında değişen [İşr.momnt ]
(Stq) örneğinde %100, nominal momentin 6 katına karşılık gelir.
• [AOx min.skala dğ.] (ASLx) parametresi, alt sınırı değiştirir: yeni değer = alt sınır + (aralık x ASLx). %0
değeri (fabrika ayarı) alt sınırı değiştirmez.
• [AOx miks.skala dğ.] (ASHx) parametresi, üst sınırı değiştirir: yeni değer = alt sınır + (aralık x ASLx).
%100 değeri (fabrika ayarı) üst sınırı değiştirmez.
• [AOx min.skala dğ.] (ASLx) her zaman [AOx maks.skala dğ.] (ASHx)'den düşük olmalıdır.
Atanan parametrenin üst limiti

% 100

Yeni ölçek

ASHx

ASLx
Atanan parametrenin alt limiti

Uygulama örneği 2
AO1 çıkışındaki motor akım değeri, 0,8 In hız kontrol cihazına eşdeğerde 0 - 20 mA, aralık 2 motor ile
aktarılacaktır.
[Mot. akımı] (OCr) parametresi, hız kontrol cihazı nominal akımının 0 ila 2 katı veya hız kontrol cihazı
nominal akımının 2,5 katı aralığında değişir.
[AO1 min.skala dğ.] (ASL1), %0 fabrika ayarında kalan alt sınırı değiştirmemelidir.
[AO1 maks.skala dğ.] (ASH1) üst sınırı, nominal motor momentinin 0,5 katı veya 100 - 100/5 = %80
oranında değiştirmelidir (yeni değer = alt sınır + (aralık x ASH1).
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ad / Açıklama

I_O-

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

AO1-

[AO1 AYARI]

Ayar aralığı

[AO1 atama]

AO1

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

nO [Hayır] (nO): Atanmamış
OCr [Mot. akımı] (OCr): Motordaki akım 0 ve 2 In arasında (In = kurulum kılavuzunda veya hız kontrol cihazının etiket plakasında
gösterilen nominal hız kontrol cihazı akımı).
OFr [Motor frek.] (OFr): Çıkış frekansı, 0'dan [Maks. frekans] (tFr)'ye kadar
OFS [İş.çık. frk. ] (OFS): İşaretli çıkış frekansı, - [Maks. frekans] (tFr) ve + [Maks. frekans] (tFr) arasındadır
OrP [Rmp. çıkş] (OrP): 0'dan [Maks. frekans] (tFr)'ye kadar
trq [Motor mom.] (trq): Motor momenti, nominal motor momentinin 0 ile 3 katı arasındadır
Stq [İşr.momnt ] (Stq): İşaretlenmiş motor momenti, nominal motor momentinin -3 ile +3 katı arasındadır. + işareti, motor moduna
ve - işareti jeneratör moduna (frenleme) karşılık gelir.
OrS [İşr. rampa] (OrS): İşaretli rampa çıkışı, - [Maks. frekans] (tFr) ve + [Maks. frekans] (tFr) arasındadır.
OPS [PID ref.] (OPS): PID regülatör referansı, [Min. PID referansı] (PIP1) ve [Maks. PID ref.] (PIP2) arasındadır.
OPF [PID geribsl] (OPF): PID regülatör geri besleme, [Min. PID grbsl.] (PIF1) ve [Maks. PID grbsl.] (PIF2) arasındadır
OPE [PID hatası] (OPE): ([Maks. PID grbsl.] (PIF2) - [Min. PID grbsl.] (PIF1)) için - % 5 ve + % 5 arasında PID regülatörü
hatası
OPI [PID çıkışı] (OPI): PID regülatör çıkışı, [Düşük hız] (LSP) ve [Yüksek hız] (HSP) arasındadır
OPr [Motor güç ] (OPr): Motor gücü, [Nom. motor gücü] (nPr) değerinin 0 ile 2,5 katı arasındadır
UOP [Mot. gerilim] (UOP): Motora uygulanan gerilim, 0 ile [Nom. motor gerilimi] (UnS) arasındadır
tHr [Mot. termik] (tHr): Motor termik durumu, nominal termik durumun %0 ile 200'ü arasında
tHr2 [Mot.termik2] (tHr2): Motor termik durumu 2, nominal termik durumun % 0 ile 200'ü arasında
tHr3 [Mot.termik3] (tHr3): Motor termik durumu 3, nominal termik durumun %0 ile 200'ü arasında
tHd [Sür.Termal] (tHd): Hız kontrol cihazı termik durumu, nominal termik durumun %0 ile 200'ü arasında
tqL [Mom. sınır] (tqL): Moment sınırı, nominal motor momentinin 0 ile 3 katı arasındadır
d01 [dO1] (dO1): Bir lojik çıkışa atanır. Bu atama sadece, [DO1 atamasi] (dO1) atandığında görüntülenebilir. Bu durumda tek
olanaklı seçenek budur ve sadece bilgi amacıyla görüntülenir.
tqMS [Moment 4Q] (tqMS): İşaretlenmiş motor momenti, nominal motor momentinin -3 ile +3 katı arasındadır. + işareti ve - işareti,
moddan bağımsız olarak momentin fiziksel yönüne karşılık gelir (motor veya jeneratör).
OA01 [OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
... ...
OA10 [OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10

AO1t

[AO1 Tipi]

[Akım] (0A)

10U [Gerilim] (10U): Gerilim çıkışı
0A [Akım] (0A): Akım çıkışı

AOL1

g

[AO1 min. Çıkış]

0 - 20,0 mA

0 mA

Bu parametreye, [AO1 Tipi] (AO1t), [Akım] (0A) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

AOH1

g

[AO1 maks. Çıkış]

0 - 20,0 mA

20,0 mA

Bu parametreye, [AO1 Tipi] (AO1t), [Akım] (0A) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

UOL1

g

[AO1 min. Çıkış]

0 - 10,0 V

0V

Bu parametreye, [AO1 Tipi] (AO1t), [Gerilim] (10U) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

UOH1

g

[AO1 maks. Çıkış]

0 - 10,0 V

10,0 V

Bu parametreye, [AO1 Tipi] (AO1t), [Gerilim] (10U) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

ASL1

[AO1 min.skala dğ.]

%0 - 100,0

%0

Atanan parametrenin alt sınırının, maksimum olası değişimin %'si olarak ölçeklenmesi.

ASH1

[AO1 maks.skala dğ.]

%0 - 100,0

%100,0

Atanan parametrenin üst sınırının, maksimum olası değişimin %'si olarak ölçeklenmesi.

AO1F

[AO1 Gecikme Süresi]

0 - 10,00 sn

0 sn

Parazit filtreleme. Bu parametre, [AO1 atama] (AO1), [dO1] (dO1) olarak ayarlanmışsa 0'a zorlanır.

g

128

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
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Aşağıdaki alt menüler alarmları, her biri uzaktan sinyalleşme sağlamak için bir
röle
veya lojik
çıkışına
DRI> CONF
> FULL
> I_O- > AO1atanabilen 1 ile 3 grup arasında değişecek şekilde gruplar. Bu gruplar, grafik ekran terminalinde de (bkz.
[3.3 İZLEME AYARLARI] (MCF-) menüsü, sayfa 266) gösterilebilir ve [1.2 İZLEME] (MOn-) menüsü,
sayfa 41, üzerinden görüntülenebilir.
Bir grupta seçilen bir veya daha fazla alarm meydana geldiğinde bu alarm grubu etkinleştirilir.

Kod

Ad / Açıklama

I_O-

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (devamı)

A1C-

[ALARM GRUP1 TANIMI]

PLA
EFA
USA
CtA
FtA
F2A
SrA
tSA
tS2
tS3
UPA
FLA
tHA
PEE
PFA
AP3
SSA
tAd
tJA
ULA
OLA
rSdA
ttHA
ttLA
FqLA
dLdA

A2C-

Aşağıdaki listeden seçim yapılır:
[LI6=PTC al.] (PLA): LI6 = PTCL alarmı
[Hrc. hata alarmı ] (EFA): Harici hata alarm
[Düş.V.alrm] (USA): Düşük gerilim alarmı
[Akım eşiği] (CtA): Akım eşiğine ulaşıldı ([Akım eşiği] (Ctd) sayfa 89)
[Frek. eşiği] (FtA): Frekans eşiğine ulaşıldı ([Frekans eşiği] (Ftd) sayfa 89)
[2.frekans eşiği] (F2A): Frekans eşiği 2'ye ulaşıldı ([2.frekans eşiği] (F2d) sayfa 89)
[Referans ulaşldı] (SrA): Frekans referansına ulaşıldı
[Mot. term.ulaş.] (tSA): Motor 1 termik duruma ulaşıldı
[Mot2.termik.ulş.] (tS2): Motor 2 termik duruma ulaşıldı
[Mot3.termik.ulş.] (tS3): Motor 3 termik duruma ulaşıldı
[Düş.ger.önl.] (UPA): Düşük gerilim eşiği
[HSP ulaşıldı] (FLA): Yüksek hıza ulaşıldı
[Sürücü °C Al.] (tHA): Kontrol cihazı aşırı ısınması
[[PID hata alarmı] (PEE): PID hata alarmı
[PID grbsl al.] (PFA): PID geri besleme alarmı
[AI3 Al. 4-20 ] (AP3): AI3 girişinde 4-20 mA sinyalinin eksikliğini gösteren alarm
[Mom/Ak.Sınır.Ulş] (SSA): Moment sınırı alarmı
[Sürc.Termik ulş . ] (tAd): Kontrol cihazı termik durumuna ulaşıldı
[IGBT alarm] (tJA): IGBT alarmı
[Düşük yük ] (ULA): Düşük yük alarmı
[Aşırı yük ] (OLA): Aşırı yük alarmı
[İp sarkma alr.] (rSdA): Halat gevşetme (bkz. [Ip gevşeklik ayarı] (rSd) parametresi, sayfa 189)
[Yüksek tork alr.] (ttHA): Motor momenti değer aşımı üst eşiği [Yüksek tork eşiği] (ttH), sayfa 89.
[Düşük tork alr.] (ttLA): Motor momenti değer aşımı alt eşiği [Düşük tork eşiği] (ttL), sayfa 89.
[Freknsmetre alr. ] (FqLA): Ölçülen hız eşiğine ulaşıldı: [Darbe uyarı sev.] (FqL) sayfa 89.
[Dinamik yük alr.] (dLdA): Yük değişimi algılama (bkz. [DIN. YÜK TANIMASI] (dLd-), sayfa 247).
33. sayfada dahili ekran terminali için ve 24. sayfada grafik erkan terminali için olan çoklu seçim prosedürüne bakın.

[ALARM GRUP2 TANIMI]
[ALARM GRUP1 TANIMI] (A1C-) ile aynı, sayfa 129.

A3C-

[ALARM GRUP3 TANIMI]
[ALARM GRUP1 TANIMI] (A1C-) ile aynı, sayfa 129.
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Komut

DRI- > CONF > FULL > I_O- > A1C-

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ] (CtL-) menüsündeki parametreler, sadece hız kontrol cihazı durdurulduğunda
ve herhangi bir run (çalıştırma) komutu bulunmadığında değiştirilebilir.
Komut ve referans kanalları
Run (çalıştırma) komutları (ileri, geri,durdurma gibi) ve referanslar aşağıdaki kanallar kullanılarak
gönderilebilir:
Komut

Referans

Terminaller: LI lojik girişler veya LA lojik girişleri olarak kullanılan
analog girişler
Fonksiyon blokları
Uzağa taşınabilir ekran terminali
Grafik ekran terminali
Dahili Modbus
Dahili CANopen®
Haberleşme kartı

Terminaller: AI analog girişleri, darbe girişi
Fonksiyon blokları
Uzağa taşınabilir ekran terminali
Grafik ekran terminali
Dahili Modbus
Dahili CANopen®
Haberleşme kartı
terminaller üzerinden +/- hız
Grafik ekran terminali üzerinden +/- hız

TEHLİKE
İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Analog girişler [Al1] (A11) veya [Al2] (A12), bir konfigürasyon içinde lojik girişler ([LAI1] (LAI1) veya
[LAI2] (LAI2)) olarak kullanılır ve analog giriş modundaki davranışlarında aktif kalırlar
(örnek: [Ref.1 kanal] (Fr1) halen [Al1] (A11) olarak ayarlıdır).
• Analog giriş modunda [Al1] (A11) veya [Al2] (A12) konfigürasyonunu kaldırın
veya
• Bu davranışın insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

Not: [LA1] (LA1) ve [LA2] (LA2), sadece kaynak modunda 2 lojik giriş olarak kullanılabilir.

• + 24 V güç kaynağı (maks. 30 V)
• < 7,5 V ise durum 0, > 8,5 V ise durum 1.
Not: Grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekrandaki durdurma tuşları, önceliksiz tuşlar olarak
programlanabilir. Bir durdurma tuşu sadece, 138. sayfada bulunan [KOMUT/REF. YÖNETİMİ] (CtL-)
menüsündeki [Dur. Tuşu önceliği] (PSt) parametresi [Evet] (YES) olarak ayarlanırsa öncelikli olabilir.
Altivar 32 davranışı aşağıdaki gereksinimlere göre uyarlanabilir:
• [Ayrı değil] (SIM): Komut ve referans, aynı kanal üzerinden gönderilir.
• [Ayrı] (SEP): Komut ve referans, farklı kanallar üzerinden gönderilebilir.
Bu konfigürasyonlarda haberleşme veriyolu üzerinden kontrol, sadece 5 serbest atanabilir bitle DRIVECOM
standardına uygun bir şekilde gerçekleştirilir (Haberleşme Parametreleri Kılavuzuna bakın). Uygulama
fonksiyonlarına haberleşme arabirimi üzerinden erişilemez.

• [I/O profili] (IO): Komut ve referans farklı kanallardan gelebilir. Bu konfigürasyon haberleşme arabirimi
üzerinden kullanımı hem sadeleştirir hem de genişletir. Komutlar, terminallerdeki lojik girişler veya
haberleşme veriyolu üzerinden gönderilebilir. Komutlar bir veriyolu üzerinden gönderildiğinde sadece lojik
girişler içeren sanal terminaller gibi davranan bir word üzerinde bulunabilirler. Uygulama fonksiyonları, bu
word'deki bitlere atanabilir. Aynı bite birden fazla fonksiyon atanabilir.
Not: Grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminali aktif kumanda kanalları olmasalar bile,
terminallerdeki durdurma komutları aktiftir.
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[Ayrı değil] (SIM), [Ayrı] (SEP) ve [I/O profili] (IO) konfigürasyonları için referans kanalı, PID konfigüre edilmemiş

[Ref 1B

279/

H/>

0V

[Ref.1 kanal]

nO

[Ref.1B kanal]
[Ref.2 topla]
;-%

[Ref.3 topla]
;-&

[Ref.2 cikart]
@-%

[Ref.3 cikart]
@-&

[Ref. 2 çarp]
8-%

[Ref. 3 çarp]
8-&

AI1

Önceden
ayarlı hızlar

Not: Zorlamalı lokal, [I/O
profili]'nde aktif değildir.

AI2

nO

72H

Grafik ekran
terminali

(SP1)

AI3
LCC

SP2
LI

SP16

Jog
operasyonu
nO

bir referans etrafında
+/- hız
[PID

:52

PID atanmamış

nO

Kanal 1

FRA

(FRA + SA2 + SA3 - dA2 - dA3) x MA2 x MA3

2H$
2H$>

nO

[Ref.2 kanal]
Kanal 2

2H%

Tuş:

[Yüksek
Rampalar
hız]
HSP
ACC DEC
rFr
FrH

LI

nO

LSP
[Düşük hız]

AC2 DE2

279
H2/

Zorlamalı lokal

[Ref.anhtrlm]
Parametre:
Siyah kare, fabrika ayarı
atamasını temsil eder

Fr1, SA2, SA3, dA2, dA3, MA2, MA3:

• Terminaller, grafik ekran terminali, dahili Modbus, dahili CANopen®, haberleşme kartı
SEP ve IO için Fr1b:
• Terminaller, grafik ekran terminali, dahili Modbus, dahili CANopen®, haberleşme kartı
SIM için Fr1b:
• Terminaller, sadece Fr1 = terminaller ise erişilebilir
Fr2:
• Terminaller, grafik ekran terminali, dahili Modbus, dahili CANopen®, haberleşme kartı ve +/- hız
Not: [Ref1B kanal] (Fr1b) ve [Ref 1B anahtarlama] (rCb), [UYGULAMA SEÇİMİ] (Fun-) menüsünde
konfigüre edilmelidir.
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[Ayrı değil] (SIM), [Ayrı] (SEP) ve [I/O profili] (IO) konfigürasyonları için referans kanalı, PID, terminallerdeki PID
referansları ile konfigüre edilmiş

[Ref 1B

279/

H/>

0V

[Ref.1 kanal]
2H$

[Ref.1B kanal]
[Ref.2 topla]
;-%

[Ref.3 topla]
;-&

[Ref.2 cikart]
@-%

[Ref.3 cikart]
@-&

Not: Zorlamalı lokal, [I/O
profili]'nde aktif değildir.

AI1

FRA

AI2

FRA + SA2 + SA3 - dA2 - dA3

2H$>

nO

A

PID

Bkz. sayfa
191

B

72H

AI3
LCC

Grafik ekran
terminali

[Yüksek
Rampalar (1)
hız]
HSP
ACC DEC
rFr
FrH

LI
Kanal 1

nO

[Ref.2 kanal]
2H%

LSP
[Düşük hız]

Kanal 2

AC2 DE2

279

Tuş:

H2/

Zorlamalı lokal

[Ref.anhtrlm]
Parametre:
Siyah kare, fabrika ayarı
atamasını temsil eder
(1) Rampalar, PID fonksiyonu otomatik modda aktifse aktif değildir.

Fr1:
• Terminaller, grafik ekran terminali, dahili Modbus, dahili CANopen®, haberleşme kartı
SEP ve IO için Fr1b:

• Terminaller, grafik ekran terminali, dahili Modbus, dahili CANopen®, haberleşme kartı
SIM için Fr1b:

• Terminaller, sadece Fr1 = terminaller ise erişilebilir
SA2, SA3, dA2, dA3:
• Sadece terminaller
Fr2:

• Terminaller, grafik ekran terminali, dahili Modbus, dahili CANopen®, haberleşme kartı ve +/- hız
Not: [Ref1B kanal] (Fr1b) ve [Ref 1B anahtarlama] (rCb), [UYGULAMA SEÇİMİ] (Fun-) menüsünde
konfigüre edilmelidir.
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[Ayrı değil] (SIM) konfigürasyonu için komut kanalı
Referans ve komut, ayrı değil
Komut kanalı referans kanalı tarafından belirlenir. Fr1, Fr2, rFC, FLO ve FLOC parametreleri hem
referansta hem de komutta bulunur.
Örnek: Referans, Fr1 = AI1 ise (terminallerdeki analog giriş), kontrol LI (terminallerdeki lojik giriş)
üzerinden yapılır.

279/

LI

nO
AI1
AI2
AI3

[Ref.1 kanal]
2H$

LCC
(RUN/STOP
FWD/REV)
Grafik ekran
terminali
LI
[Profil]
/4/2

[Ref.anhtrlm]

279

Zorlamalı lokal

H2/

nO
SIM

CMD İleri
Geri
STOP

nO
Grafik ekran
terminali

STOP

YES

LI

:;I
2H%

(Stop Tuşu önceliği)

[Ref.2 kanal]

Tuş:
Parametre:
Siyah kare,
fabrika ayarı atamasını temsil eder
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[Ayrı] (SEP) konfigürasyonu için komut kanalı
Ayrı referans ve komut
FLO ve FLOC parametreleri hem referansta hem de komutta bulunur.
Örnek: Eğer referans, AI1 (terminallerdeki analog giriş) üzerinden zorlamalı lokal modda ise, zorlamalı lokal
moddaki komut LI (terminallerdeki lojik giriş) üzerindendir.
Cd1 ve Cd2 komut kanalları, Fr1, Fr1b ve Fr2 referans kanallarından bağımsızdır.

279/

LI

nO
AI1
AI2
AI3

[Komut kanalı 1]
/@$

LCC
(RUN/STOP
FWD/REV)
Grafik ekran
terminali
LI
[Kmt anah.]

[Profil]
//;

279 Zorlamalı lokal

/4/2

SEP

nO
CMD

İleri
Geri
STOP

nO
Grafik ekran
terminali

STOP

YES
:;I

/@%

(Stop Tuşu

[Komut kanalı 2]

Tuş:
Parametre:
Siyah kare, [Profil] hariç fabrika ayarı
atamasını temsil eder.

Cd1, Cd2:
• Terminaller, grafik ekran terminali, dahili Modbus, dahili CANopen®, haberleşme kartı
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[I/O profili] (IO) konfigürasyonu için komut kanalı
[Ayrı] (SEP) konfigürasyonunda olduğu gibi ayrı referans ve komut
Cd1 ve Cd2 komut kanalları, Fr1, Fr1b ve Fr2 referans kanallarından bağımsızdır.

[Komut kanalı 1]
/@$

LI
[Kmt anah.]

[Profil]
//;

279 Zorlamalı lokal

/4/2

SEP

nO
CMD

İleri
Geri
STOP

nO
Grafik ekran
terminali

STOP

YES
:;I

/@%

(Stop Tuşu

[Komut kanalı 2]

Tuş:
Parametre:
Siyah kare, [Profil] hariç fabrika ayarı
atamasını temsil eder.

Cd1, Cd2:
• Terminaller, grafik ekran terminali, dahili Modbus, dahili CANopen®, haberleşme kartı
Bir komut veya işlem aşağıdaki şekilde atanabilir:
• Bir LI girişi veya Cxxx biti seçerek sabit bir kanala atanabilir:
- Örneğin LI3 seçildiğinde bu işlem, anahtarlanan komut kanalından bağımsız olarak her zaman
LI3 tarafından tetiklenecektir.
- Örneğin, C214 seçildiğinde bu işlem, anahtarlanan komut kanalından bağımsız olarak her zaman
14 bitli dahili CANopen® tarafından tetiklenecektir.
• Bir CDxx biti seçilerek anahtarlanabilir bir kanala atanabilir:
- Örneğin, Cd11 seçildiğinde, bu işlem aşağıdakiler tarafından tetiklenecektir
Terminaller kanalı aktifse LI12
Dahili Modbus kanalı aktifse C111
Dahili CANopen® kanalı aktifse C211
Haberleşme kartı kanalı aktifse C311
Aktif kanal, grafik ekran terminaliyse, CDxx anahtarlanabilir dahili bitlere atanan fonksiyonlar ve komutlar
devre dışıdır.
Not: Cd06 - Cd13 sadece 2 ağ arasında anahtarlamak için kullanılabilir. Eşdeğer lojik girişlere sahip
değillerdir.
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Terminaller

Dahili Modbus

Dahili CANopen®

Haberleşme kartı

Dahili bit,
anahtarlanabilir
CD00

LI2 (1)

C101 (1)

C201 (1)

C301 (1)

CD01

LI3

C102

C202

C302

CD02

LI4

C103

C203

C303

CD03

LI5

C104

C204

C304

CD04

LI6

C105

C205

C305

CD05

-

C106

C206

C306

CD06

-

C107

C207

C307

CD07

-

C108

C208

C308

CD08

-

C109

C209

C309

CD09

-

C110

C210

C310

CD10

-

C111

C211

C311

CD11

-

C112

C212

C312

CD12

LAI1

C113

C213

C313

CD13

LAI2

C114

C214

C314

CD14

-

C115

C215

C315

CD15

OL01 - OL10
(1) [2/3 telli kontrol] (tCC) sayfa 73, [3 telli] (3C), LI2, C101, C201 ve C301 olarak ayarlanmışsa erişilemez.
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Lojik girişler ve kontrol bitleri için atama koşulları
Bir lojik giriş veya kontrol bitine atanabilen her komut ve fonksiyon için aşağıdaki öğeler mevcuttur:
[LI1] (LI1) - [LI6] (LI6)

Opsiyonlu veya opsiyonsuz hız kontrol cihazı

[LAI1] (LAI1) - [LAI2] (LAI2)

Lojik girişler

[C101] (C101) - [C110] (C110)

[I/O profili] (IO) konfigürasyonunda dahili Modbus ile

[C111] (C111) - [C115] (C115)

Konfigürasyondan bağımsız olarak dahili Modbus ile

[C201] (C201) - [C210] (C210)

[I/O profili] (IO) konfigürasyonunda dahili CANopen® ile

[C211] (C211) - [C215] (C215)

Konfigürasyondan bağımsız olarak dahili CANopen® ile

[C301] (C301) - [C310] (C310)

[I/O profili] (IO) konfigürasyonunda bir haberleşme kartı ile

[C311] (C311) - [C315] (C315)

Konfigürasyondan bağımsız olarak bir haberleşme kartı ile

[CD00] (Cd00) - [CD10] (Cd10)

[I/O profili] (IO) konfigürasyonunda

[CD11] (Cd11) - [CD15] (Cd15)

Konfigürasyondan bağımsız

[OL01] (OL01) - [OL10] (OL10)

Konfigürasyondan bağımsız

Not: [I/O profili] (IO) konfigürasyonundayken LI1'e erişilemez ve [2/3 telli kontrol] (tCC) sayfa 73,
[3 telli] (3C), LI2, C101, C201 ve C301 olarak ayarlanmışsa bunlara da erişilemez.

UYARI
KONTROL KAYBI
Devre dışı haberleşme kanalları izlenmez (bir haberleşme veriyolu kesintisinde olay sırasında açma olmaz).
C101 ve C315 bitlerine atanan komut ve fonksiyonların haberleşme veriyoluyla ilgili bir kesintide risk
oluşturmayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
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Kod

Ad / Açıklama

FULL

[TAM] (devamı)

CtL-

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]

Fr1

Ayar aralığı

[Ref.1 kanal]

Fabrika ayarı

[Al1] (A11)

[Al1] (A11): Analog giriş A1
[Al2] (A12): Analog giriş A2
[Al3] (A13): Analog giriş A3
[Kont. Paneli] (LCC): Grafik ekran terminali kaynağı veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı] (nEt): Haberleşme kartı (takılıysa)
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[AIV sanal 1] (AIU1): Navigasyon tekeri ile sanal analog giriş 1 (sadece [Profil] (CHCF) [Ayrı değil] (SIM) olarak
ayarlanmamışsa kullanılabilir)
0A01 [OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
... ...
OA10 [OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10
A11
A12
A13
LCC
Mdb
CAn
nEt
PI
AIU1

rIn

[Geri dön. engelleme]

[Hayır] (nO)

Ters yöndeki hareketin engellenmesi, lojik girişler tarafından gönderilen yön istekleri için geçerli değildir.
Lojik girişler tarafından gönderilen ters yön istekleri dikkate alınır.
Grafik ekran terminali tarafından gönderilen ters yön istekleri dikkate alınmaz.
Hat tarafından gönderilen ters yön istekleri dikkate alınmaz.
PID, toplama girişi, vs. kaynaklı her türlü ters hız referansı, sıfır referans (0 Hz) olarak yorumlanır.
nO [Hayır] (nO)
YES [Evet] (YES)

PSt

[Dur. Tuşu önceliği]

[Evet] (YES)

UYARI

2

KONTROL KAYBI
Uzağa taşınabilir ekranlarda bulunan stop tuşunu devre dışı bırakacaksınız.
Harici durdurma yöntemleri mevcut olmadıkça [Hayır] (nO) seçimini yapmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Bu bir serbest duruş olacaktır. Aktif komut kanalı grafik ekran terminali ise, durdurma [Dur. Tuşu önceliği] (PSt)
konfigürasyonundan bağımsız olarak [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, parametresine uygun olarak gerçekleştirilir.
nO [Hayır] (nO)
YES [Evet] (YES): Grafik ekran terminali komut kanalı olarak etkinleştirilmediğinde, grafik ekran terminalindeki STOP tuşuna öncelik
verilir.

CHCF
2

[Profil]

[Ayrı değil] (SIM)

TEHLİKE
İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
[I/O profili] (IO) seçili değilken, hız kontrol cihazı otomatik olarak fabrika ayarına döner.
Geçerli konfigürasyon değişikliğinin, kullanılan kablo bağlantı şemasıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
SIM [Ayrı değil] (SIM): Referans ve komut, ayrı değil
SEP [Ayrı] (SEP): Ayrı referans ve komut. Bu atamaya, [I/O profili] (IO)'da erişilemez.
IO [I/O profili] (IO): G/Ç profili
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Kod

Ad / Açıklama

CCS

Ayar aralığı

[Kmt anah.]

DRI> CONF
> FULL > CTLFabrika
ayarı
[kanal1 aktif] (Cd1)

Bu parametreye, [Profil] (CHCF), [Ayrı] (SEP) veya [I/O profili] (IO) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Atanan giriş veya bit 0'da ise, [Komut kanalı 1] (Cd1) kanalı aktiftir.
Atanan giriş veya bit 1'de ise, [Komut kanalı 2] (Cd2) kanalı aktiftir.

g
Cd1
Cd2
LI1
...

Cd1

g

[kanal1 aktif] (Cd1): [Komut kanalı 1] (Cd1) aktif (anahtarlama yok)
[kanal2 aktif] (Cd2): [Komut kanalı 2] (Cd2) aktif (anahtarlama yok)
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
[...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137 (Cd00 - Cd15 arası yok)

[Komut kanalı 1]

[Terminal] (tEr)

Bu parametreye, [Profil] (CHCF), [Ayrı] (SEP) veya [I/O profili] (IO) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
tEr
LCC
Mdb
CAn
nEt

Cd2

g

[Terminal] (tEr): Terminaller
[Kont. Paneli] (LCC): Grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı] (nEt): Haberleşme kartı (takılıysa)

[Komut kanalı 2]

[Modbus] (Mdb)

Bu parametreye, [Profil] (CHCF), [Ayrı] (SEP) veya [I/O profili] (IO) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
tEr
LCC
Mdb
CAn
nEt

rFC

[Terminal] (tEr): Terminaller
[Kont. Paneli] (LCC): Grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı] (nEt): Haberleşme kartı (takılıysa)

[Ref.anhtrlm]

[Ref.1 kanal] (Fr1)

Bu parametreye, [Profil] (CHCF), [Ayrı] (SEP) veya [I/O profili] (IO) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Atanan giriş veya bit 0'da ise, [Komut kanalı 1] (Cd1) kanalı aktiftir.
Atanan giriş veya bit 1'de ise, [Komut kanalı 2] (Cd2) kanalı aktiftir.
Fr1
Fr2
LI1
...

Fr2

[Ref.1 kanal ] (Fr1): [Komut kanalı 1] (Cd1) aktif (anahtarlama yok)
[Ref.2 kanal ] (Fr2): [Komut kanalı 2] (Cd2) aktif (anahtarlama yok)
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
[...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137 (Cd00 - Cd15 arası yok)

[Ref.2 kanal]

[Hayır] (nO)

nO [Hayır] (nO): Atanmamış. [Profil] (CHCF), [Ayrı değil] (SIM) olarak ayarlanmışsa, komut sıfır referansla terminallerdedir.
[Profil] (CHCF), [Ayrı] (SEP) veya [I/O profili] (IO) olarak ayarlanmışsa referans sıfırdır.
A11 [Al1] (A11): Analog giriş A1
A12 [Al2] (A12): Analog giriş A2
A13 [Al3] (A13): Analog giriş A3
Updt [+/- hız] (UPdt): +/- hız komutu
LCC [Kont. Paneli] (LCC): Grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminali
Mdb [Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
CAn [CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
nEt [Haber.kartı] (nEt): Haberleşme kartı (takılıysa)
PI [Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
AIU1 [AIV sanal 1] (AIU1): Navigasyon tekeri ile sanal analog giriş 1
0A01 [OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
... ...
OA10 [OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10
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Kod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Kanal kopyala 1-2]

COP

DRI> CONF
> FULL > CTLFabrika
ayarı
[Hayır] (nO)

TEHLİKE

2

İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Komut ve/veya referansın kopyalanması, dönüş yönünü değiştirebilir.
Güvenli olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
Örneğin hız dalgalanmalarını engellemek için anahtarlama yoluyla geçerli referans ve/veya komutu kopyalamak için kullanılabilir.
[Profil] (CHCF) sayfa 138, [Ayrı değil] (SIM) veya [Ayrı] (SEP) olarak ayarlanmışsa kopyalama sadece kanal 1'den kanal
2'ye yapılabilir.
[Profil] (CHCF), [I/O profili] (IO) olarak ayarlanmışsa kopyalama her iki yönde de gerçekleştirilebilir.
Bir referans veya komut, terminallerde olan bir kanalla birlikte kopyalanamaz.
Hedef kanal referansı +/- hız ile ayarlanmadıkça, kopyalanan referans [Frekans referansı] (FrH) (rampa öncesi) olur. Bu
durumda, kopyalanan referans [Çıkış frekansı] (rFr) (rampa sonrası) olur.
nO
SP
Cd
ALL

g
2

140

[Hayır] (nO): Kopya yok
[Referans] (SP): Referansı kopyala
[Komut] (Cd): Komutu kopyala
[Komut + ref.] (ALL): Komutu ve referansı kopyala

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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Komut ve/veya referans kanalı seçilebileceği gibi grafik ekran terminali de seçilebilir, DRIhareket
modları
konfigüre
> CONF
> FULL
> CTLedilebilir.
Bu sayfadaki parametrelere ancak grafik ekran terminalinden erişilebilir, dahili ekran terminalinden erişim
mümkün değildir.
Yorumlar:
• Ekran terminal komutu/referansı ancak terminaldeki komut ve/veya referans kanalları da aktifse aktif
durumdadır, ancak bu kanallara göre öncelikli olan [T/K] (Ft) (ekran terminali üzerinden komut) durumu
istisnadır. Seçilen kanalın kontrolüne geri dönmek için [T/K] (Ft)'ye (ekran terminali üzerinden komut)
basın.
• Eğer birden fazla hız kontrol cihazı bağlıysa, ekran terminali üzerinden komut ve referans mümkün değildir.
• JOG, ön ayarlı hız ve +/- hız fonksiyonlarına, ancak [Profil] (CHCF), [Ayrı değil] (SIM) olarak
ayarlanmışsa erişilebilir.
• Ön ayarlı PID referans fonksiyonlarına, ancak [Profil] (CHCF), [Ayrı değil] (SIM) veya [Ayrı] (SEP)
olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
• [Term./Tştk.] (Ft) (ekran terminali üzerinden komut) [Profil] (CHCF) hangi konumda olursa olsun
erişilebilir.

Kod

Ad / Açıklama

Fn1

[F1 tuş ataması]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı
[Hayır] (nO)

nO [Hayır] (nO): Atanmamış
FJOG [Jog] (FJOG): JOG operasyonu
FPS1 [Onayar hiz2] (FPS1): 2. ön ayarlı hızdaki [Önayar hız 2] (SP2) hız kontrol cihazını çalıştırmak için tuşa basın, sayfa 84. Hız
kontrol cihazını durdurmak için STOP'a basın.
FPS2 [Onayar hiz3] (FPS2): 3. ön ayarlı hızdaki [Önayar hız 3] (SP3) hız kontrol cihazını çalıştırmak için tuşa basın, sayfa 84. Hız
kontrol cihazını durdurmak için STOP'a basın.
FPr1 [PID ref. 2 ] (FPr1): Run (çalıştırma) komutu yollamadan 2. ön ayarlı PID referansına [Önayar PID ref.2 ] (rP2) sayfa 86,
eşit PID referansını ayarlar. Yalnızca [Ref.1 kanal] (Fr1), [Kont. Paneli] (LCC) olarak ayarlanmışsa çalışır.
[Term./Tştk.] (Ft) fonksiyonuyla birlikte çalışmaz.
FPr2 [PID ref. 3] (FPr2): Run (çalıştırma) komutu yollamadan, 87. sayfadaki [Önayar PID ref.3 ] (rP3) 3. ön ayarlı PID
referansına eşit bir PID referansı ayarlar. Yalnızca [Ref.1 kanal] (Fr1), [Kont. Paneli] (LCC) olarak ayarlanmışsa
çalışır.[Term./Tştk.] (Ft) fonksiyonuyla birlikte çalışmaz.
FuSP [+hız] (FUSP): Daha hızlı, yalnızca [Ref.2 kanal] (Fr2), [Kont. Paneli] (LCC) olarak ayarlanmışsa çalışır. Hız kontrol
cihazını çalıştırmak ve hızı arttırmak için tuşa basın. Hız kontrol cihazını durdurmak için STOP'a basın.
FdSP [- hız] (FdSP): Daha yavaş, yalnızca [Ref.2 kanal] (Fr2), [Kont. Paneli] (LCC) olarak ayarlanmışsa ve [+ hız] için farklı bir
tuş atanmışsa çalışır. Hız kontrol cihazını çalıştırmak ve hızı düşürmek için düğmeye basın. Hız kontrol cihazını durdurmak için
Ft STOP'a basın.
[Term./Tştk.] (Ft): Ekran terminali üzerinden komut: [Kmt anah.] (CCS) ve [Ref.anhtrlm ] (rFC) parametrelerine göre
önceliği vardır.

Fn2

[F2 tuş ataması]

[Hayır] (nO)

[F1 tuş ataması] (Fn1) ile aynı, sayfa 141.

Fn3

[F3 tuş ataması]

[Hayır] (nO)

[F1 tuş ataması] (Fn1) ile aynı, sayfa 141.

Fn4

[F4 tuş ataması]

[Hayır] (nO)

[F1 tuş ataması] (Fn1) ile aynı, sayfa 141.

bMp

g

[Kont.Paneli komutu]

[Dur] (StOP)

[Term./Tştk.] (Ft) fonksiyonu bir tuşa atandığında ve fonksiyon aktif olduğunda, bu parametre kontrolün grafik ekran
terminaline veya uzağa taşınabilir ekran terminaline döndüğü andaki davranışı tanmlar.

StOp [Dur] (StOP): Hız kontrol cihazını durdurur (önceki kanalın kontrol edilen çalışma ve referans yönü kopyalandığı halde (bir
sonraki RUN (Çalıştırma) komutunda dikkate alınmak üzere)).
bUMF [Hoplamasiz] (bUMF): Hız kontrol cihazını durdurmaz (önceki kanalın kontrol edilen çalışma ve referans yönü kopyalanır)

g

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
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Fonksiyon Blok Yönetimi
Kod

Ad / Açıklama

FULL

[TAM] (devamı)

FbM?

[FONKSIYON BLOKLARI]

MFb?

[FONK. BLOK. IZLEME ]

DRI- > CONF > FULL > CTLAyar aralığı

Fabrika ayarı

Not: Bu bölümde sadece, hız kontrol cihazındaki lokal veya uzağa taşınabilir ekran ile ne yapılabileceği gösterilir. Bilgisayar
yazılımı kullanılan gelişmiş konfigürasyon için lütfen ilgili Fonksiyon blokları kılavuzuna başvurun.

FbSt
IdLE
CHEC
StOP
InIt
rUn
Err

FbFt
nO
Int
bIn
InP
PAr
CAL
tOAU
tOPP
AdL
In

FbI?
bUEr

g
bnS

g
bnU

[FB durumu]
[Boş] (IdLE): Hedefte binary dosyası bulunmuyor, FB yüklemeyi bekliyor
[Kontrol et] (CHEC): Yüklenen programı kontrol edin
[Dur] (StOP): Fonksiyon blokları uygulaması durduruldu
[Init] (InIt): ATVLogic programı ve Fonksiyon blokları parametreleri arasındaki tutarlılığı kontrol edin
[Çalışıyor] (rUn): Fonksiyon blokları uygulaması çalışıyor
[Hata] (Err): Bir dahili hata algılandı. Fonksiyon blokları uygulaması hata durumu modunda.

[FB hatası]
[Hayır] (nO): Algılanan hata yok
[dahili] (Int): Dahili algılanan hata
[Binary dosy] (bIn): Binary dosyası bozuk
[dahiliParam] (InP): Dahili parametre algılanan hatası
[R-W Param. ] (PAr): Parametre erişimi algılanan hatası
[hesaplama] (CAL): Hesaplama algılanan hatası
[TO AUX] (tOAU): AUX görevinde Zaman Aşımı
[TO senkron] (tOPP): Görev ÖNCESİ/SONRASI Zaman Aşımı
[ADLC kötü] (AdL): Kötü parametreli ADLC
[giriş atama] (In): Giriş konfigüre edilmedi

[FB TANIMA]
[Kull. program surumu]

0 - 255

-

0 - 65.535

-

0 - 255

-

0 - 65.535

-

Program kullanıcı sürümü.

[Program boyutu]
Program dosyası boyutu.

[Prg. format surumu]
Hız kontrol cihazının ikili düzende sürümü.

CtU

[katalog surumu]
Hız kontrol cihazının katalog sürümü.

FbM?
FbCd



[FONKSIYON BLOKLARI] (devamı)
[FB komutu]
Fonksiyon bloklarının manuel olarak başlatılmasına ve durdurulmasına olanak verir.
[FB komutu] (FbCd), hız kontrol cihazı belleğinde geçerli bir fonksiyon bloğu yoksa, [Dur] (StOP) komutuna zorlanır.
[FB komutu] (FbCd), fonksiyon blokları [FB başl. modu] (FbrM) konfigürasyonuna göre Run (çalışma) moduna geçtiğinde,
[Başlat] (Strt) olarak ayarlanır.
Not: Fonksiyon blokları başlar başlamaz hız kontrol cihazının çalışma durumunda olduğu ve konfigürasyon parametrelerinin
değiştirilmesinin artık mümkün olmadığı kabul edilir.

StOP [Dur] (StOP): Fonksiyon blokları uygulaması Durdurma komutu
Strt [Başlat] (Strt): Fonksiyon blokları uygulaması Başlatma komutu
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Kod

> FULLayarı
> FBM- > MFBAyar aralığı DRI- > CONF
Fabrika

Ad / Açıklama

FbrM

[FB başl. modu]

[Hayır] (nO)

TEHLİKE

2

İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Başlatma modu değeri, programın seçilen kanal ile başlatılmasına olanak sağlar.
Bu konfigürasyonun insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
Fonksiyon blokları uygulamasının başlatılmasının farklı yolları arasından seçme şansı tanır.
Not: Bu parametrede yapılan değişiklikler, Fonksiyon blokları uygulaması çalışırken dikkate alınmaz.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon blokları uygulaması, [FB komutu] (FbCd) parametresi tarafından kontrol edilir
YES [Evet] (YES): Fonksiyon blokları uygulaması, hız kontrol cihazının açılışında otomatik olarak Run (çalışma) moduna geçer
LI1 [LI1] (LI1): Fonksiyon blokları uygulaması, lojik girişinin yüksek ucunda Run (çalışma) moduna geçer. Lojik girişinin alçalan
ucunda Durma moduna geçer.
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137 ([OL10] (OL01) - [OL10] (OL10) arası yok).

FbSM

[FB Dur modu]

[Serbest dur.] (YES)

UYARI
KONTROL KAYBI
Eğer [FB durma modu] (FbSM), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmışsa, program durdurulduğunda motor
durmaz.
Harici durdurma yöntemleri mevcut olmadıkça bu değerlerin seçimini yapmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Fonksiyon blokları durdurulduğunda hız kontrol cihazının çalışma şeklini ayarlamaya olanak tanır.
nO
YES
rMP
FSt
dCI

FbdF

[Yoksay] (nO): Hız kontrol cihazı algılanan hatayı yok sayar
[Serbest dur.] (YES): Motor serbest duruş ile durur
[Rampali dur] (rMP): Rampa durdurma
[Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
[DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyon

[FB on drive_fault]

[Dur] (StOP)

Hız kontrol cihazı hataya geçtiğinde, fonksiyon bloklarının davranışı.
StOP [Dur] (StOP): Hız kontrol cihazı hataya geçtiğinde fonksiyon blokları durur
IGn [Yoksay] (IGn): Hız kontrol cihazı hataya geçtiğinde fonksiyon blokları çalışmaya devam eder (CFF ve INFE hariç)

FbAIL01

[GIRIS ATAMA]
[Lojik giriş 1 ataması]

[Hayır] (nO)

Fonksiyon bloğu lojik girişi için olası atama.
nO
FLt
FtA
F2A
Fr1
Fr2
Cd1
Cd2
Fr1b
YES
LI1
...

IL--

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Srchata.yok] (FLt): Hız kontrol cihazı hata algılama durumu (bir hata varsa röle normal olarak enerjilendirilir ve enerjisi kesilir)
[Frekans eşiği] (FtA): Frekans eşiğine ulaşıldı ([Frekans eşiği] (Ftd) sayfa 89)
[2.frekans eşiği] (F2A): Frekans eşiği 2'ye ulaşıldı ([Frek. eşiği 2] (F2d) sayfa 89)
[Ref.1 kanal] (Fr1) Referans kaynağı 1
[Ref.2 kanal] (Fr2) Referans kaynağı 2
[kanal1 aktif] (Cd1): Komut kanalı = kanal 1 (CSS için)
[kanal2 aktif] (Cd2): Komut kanalı = kanal 2 (CSS için)
[Ref1B kanal] (Frlb): Referans kanalı = kanal 1b (RFC için)
[Evet] (YES): Evet
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
[...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

[Lojik giriş x ataması]

[Hayır] (nO)

Hız kontrol cihazında bulunan tüm Fonksiyon Blokları lojik girişleri, yukarıdaki [Lojik giriş 1 ataması] (IL01) örneğindeki gibi,
[Lojik giriş 10 ataması] (IL10)'a kadar işlenebilir.
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Kod

Ad / Açıklama

IA01

Ayar aralığı

[Analog giriş 1 ataması]

DRI> CONF
> FULL > FBMFabrika
ayarı
[Hayır] (nO)

Fonksiyon bloğu analog girişi için olası atama.
nO
A11
A12
A13
OCr
OFr
OrP
trq
Stq
OrS
OPS
OPF
OPE
OPI
OPr
tHr
tHd
tqMS
UPdt
UPdH
LCC
Mdb
CAn
nEt
OFS
tHr2
tHr3
tqL
UOP
PI
AIU1
dO1
AIU2
OA01
...
OA10

IA--

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Al1] (A11): Analog giriş A1
[Al2] (A12): Analog giriş A2
[Al3] (A13): Analog giriş A3
[Mot. akımı] (OCr): Motor akımı
[Motor frek.] (OFr): Motor hızı
[Rmp. çıkş ] (OrP): Rampa çıkışı
[Motor mom.] (trq): Motor momenti
[İşr.momnt] (Stq): İşaretlenmiş motor momenti
[İşr. rampa] (OrS): İşaretlenmiş rampa çıkışı
[PID ref.] (OPS): PI(D) referansı
[PID geribsl] (OPF): PI(D) geri besleme
[PID hatası] (OPE): PI(D) hatası
[PID çıkışı] (OPI): PI(D) integral
[Motor güç ] (OPr): Motor gücü
[Mot. termik] (tHr): Motor sıcaklık durumu
[Sür.Termal] (tHd): Hız kontrol cihazı sıcaklık durumu
[Moment 4Q] (tqMS): İşaretlenmiş motor momenti
[+/- hız] (UPdt): Yukarı/Aşağı fonksiyonu Lix tarafından atanır
[+/- KP hızı] (UPdH): Yukarı/Aşağı fonksiyonu grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminali tarafından atanır
[Kont. Paneli] (LCC): Grafik ekran terminali kaynağı veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı ] (nEt): Haberleşme opsiyon kartı kaynağı
[İş.çık. frk. ] (OFS): İşaretlenmiş çıkış frekansı
[Mot.termik2] (tHr2): Motor 2 termik durumu
[Mot.termik3] (tHr3): Motor 3 termik durumu
[Mom. sınır] (tqL): Moment sınırlama
[Mot. gerilim] (UOP): Motor gerilimi
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[AIV sanal 1] (AIU1): Navigasyon tekeri ile sanal analog giriş 1
[DO1] (dO1): Analog/lojik çıkış DO1
[AIV sanal 2] (AIU2): Haberleşme veriyolu ile sanal analog giriş 2
[OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
...
[OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10

[Analog giriş x ataması]

[Hayır] (nO)

Hız kontrol cihazında bulunan tüm Fonksiyon blokları analog girişleri, yukarıdaki [IA01] (IA01) örneğindeki gibi, [IA10]
(IA10)'a kadar işlenebilir.

FbM-

[FONKSIYON BLOKLARI] (devamı)

FAd-

[ADL CONTAINER]
ADL konteynırlar, hız kontrol cihazı dahili parametrelerinin Modbus lojik adresini içerir. Eğer seçilen adres geçerliyse, ekranda
adres yerine parametrenin adı görüntülenir.
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LA01

ADL Konteyner 01

3.015 - 64.299

0

LA02

ADL Konteyner 02

3.015 - 64.299

0

LA03

ADL Konteyner 03

3.015 - 64.299

0

LA04

ADL Konteyner 04

3.015 - 64.299

0

LA05

ADL Konteyner 05

3.015 - 64.299

0

LA06

ADL Konteyner 06

3.015 - 64.299

0

LA07

ADL Konteyner 07

3.015 - 64.299

0

LA08

ADL Konteyner 08

3.015 - 64.299

0
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Kod

Ad / Açıklama

FbM-

[FONKSIYON BLOKLARI] (devamı)

FbP-

[FB PARAMETRELERİ]

> FULL
> FBM- > FBAAyar aralığı DRI- > CONF
Fabrika
ayarı

Kullanıcı programı için dahili parametreler bulunur.

M001
(1)

[]

0 - 65.535

0

0 - 65.535

0

0 - 65.535

0

0 - 65.535

0

0 - 65.535

0

0 - 65.535

0

0 - 65.535

0

0 - 65.535

0

M001 Parametresi EEprom'da kaydedildi.


M002
(1)

[]
M002 Parametresi EEprom'da kaydedildi


M003
(1)

[]
M003 Parametresi EEprom'da kaydedildi


M004
(1)

[]
M004 Parametresi EEprom'da kaydedildi


M005
(1)

[]
M005 Parametresi RAM'da yazıldı


M006
(1)

[]
M006 Parametresi RAM'da yazıldı


M007
(1)

[]
M007 Parametresi RAM'da yazıldı


M008
(1)

[]
M008 Parametresi RAM'da yazıldı


(1) Grafik ekran terminali kullanılmıyorsa, 9.999'dan büyük değerler 4 basamaklı ekranda binler basamağından sonra bir
nokta koyarak gösterilir, örneğin, 15.650 için 15,65.

g


2

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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[UYGULAMA SEÇİMİ] (FUn? )

DRI- > CONF > FULL > FBM- > FBP-

Fonksiyonların özeti:
Kod

Ad

Sayfa

(rEF-)

[REF. ANAHTARLAMA]

151

(OAI-)

[REFERANS İŞLEMLERİ ]

152

(rPt-)

[RAMPA]

154

(Stt-)

[DURDURMA AYARLARI]

157

(AdC-)

[OTO. DC ENJEKSİYONU]

160

(JOG-)

[JOG]

162

(PSS-)

[ÖNAYAR HIZLARI]

165

(UPd)

[+/- HIZ]

169

(SrE-)

[REF. CİVARINDA +HIZ]

171

(SPM-)

[REFERANS KORUMA]

172

(FLI-)

[LOJİK GİRŞLE AKILAMA]

173

(bLC-)

[FREN LOJİK KONTROLÜ]

178

(ELM-)

[HARİCİ.AĞIRLIK.ÖLÇMÜ]

184

(HSH-)

[YÜKSEK HIZLI KALDIRMA]

189

(PId-)

[PID REGÜLASYONU]

195

(Pr1-)

[ÖNAYAR PID REFERANSI]

199

(tOL-)

[MOMENT SINIRLAMASI]

201

(CLI-)

[2. AKIM SINIRI]

203

(LLC-)

[GİRİŞ KONTKTÖR KMT.]

205

(OCC-)

[ÇIKIŞ KONTAKTÖR KMT.]

207

(LPO-)

[SENSÖRLE KONUMLAMA]

211

(MLP-)

[PARAMETRE SET ANAHT. ]

214

(MMC-)

[ÇOKLUMOTOR/AYAR SÇ.]

219

(tnL-)

[LOJ.GİR. İLE OTOTNIMA]

220

(trO-)

[TRAVERSE KONTROL]

221

(CHS-)

[HSP ANAHTARLAMA]

228

[UYGULAMA SEÇİMİ] (Fun-) menüsündeki parametreler ancak kontrol cihazı durduğunda ve bir run
(çalıştırma) komutu bulunmadığında değiştirilebilir; ancak, kod sütununda

 simgesi bulunan parametreler

kontrol cihazı çalışırken ya da durduğunda değiştirilebilir.
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Not: Fonksiyonların uyumluluğu
Uygulama fonksiyonları seçimi, G/Ç sayısıyla ya da bazı fonksiyonların diğerleriyle uyumlu olmaması
nedeniyle sınırlanabilir. Aşağıdaki tabloda yer verilmeyen fonksiyonlar tam olarak uyumludur.
Fonksiyonlar arasında uyumsuzluk varsa, konfigüre edilen ilk fonksiyon diğerlerinin konfigüre edilmelerini
önlemeye yardımcı olacaktır.
İleriki sayfalardaki her bir fonksiyon, girişlerin veya çıkışların bir tanesine atanabilir.

TEHLİKE
İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Tek bir giriş aynı anda birden fazla fonksiyonu çalıştırabilir (örneğin ters ve 2nci rampa).
Bu nedenle bu fonksiyonların aynı anda kullanılabilirliği sağlanmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
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[İleri] (AdU) ve [Uzman] (EPr) seviyelerinde birden fazla fonksiyona yalnızca bir giriş atanabilir.
Kullanıcı, bir komut, referans veya fonksiyonu bir giriş ya da çıkışa atamadan önce, söz konusu giriş ya da
çıkışın halihazırda atanmış olmadığından ve bir başka giriş veya çıkışın uyumsuz bir fonksiyona atanmış
olmadığını kontrol etmelidir.
Kontrol cihazı fabrika ayarları yada makro konfigürasyonlar, diğer fonksiyonların atanmalarını engellemeye
yardımcı olabilecek fonksiyonları otomatik olarak konfigüre eder.
Bir başka konfigürasyonu etkinleştirmek için, bir yada daha çok fonksiyonun konfigürasyonunu
kaldırmak gerekli olabilir. Aşağıdaki uyumluluk tablosunu kontrol edin.
Durdurma fonksiyonları, run (çalıştırma) komutlarına göre önceliklidir.
Lojik komut yoluyla hız referansları, analog referanslara göre önceliklidir.
Not: Bu uyumluluk tablosu, grafik ekran terminali tuşlarıyla atanabilen komutları etkilemez (bkz sayfa 24).
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Referans işlemleri
(sayfa 152)
+/- hız (3)
(sayfa 169)
Önceden ayarlı hızlar
(sayfa 164)
PID regülatörü
(sayfa 195)
Çapraz kontrol
(sayfa 226)
JOG operasyonu
(sayfa 162)
Referans anahtarlama
(sayfa 151)
Atlama frekansı
(sayfa 166)
Fren lojik kontrolü
(sayfa 178)
Otomatik DC enjeksiyonu
(sayfa 160)
Dönen yükü yakalama
(sayfa 234)
Çıkış kontaktör komutu
(sayfa 207)
DC enjeksiyonlu duruş
(sayfa 157)
Hızlı duruş
(sayfa 157)
Serbest duruş
(sayfa 157)
Bir referans etrafında +/- hız
(sayfa 171)
Yüksek hız kaldırma
(sayfa 189)
Yük paylaşımı
(sayfa 109)
Sensörlerle konumlama
(sayfa 211)

Uyumluluk tablosu

A

Referans işlemleri
(sayfa 152)

p
(2)

p

+/- hız (3)
(sayfa 169)

X

Önceden ayarlı hızlar
(sayfa 164)

p

PID regülatörü
(sayfa 195)

p

A

A

A

p

A

A

A

A

A

p

A

A

p

A

A

(2)

p

Çapraz kontrol
(sayfa 226)

p

JOG operasyonu
(sayfa 162)

X p X p

p

A

Referans anahtarlama
(sayfa 151)

X X X X X

A

Atlama frekansı
(sayfa 166)

X X X X X X X
p

Fren lojik kontrolü
(sayfa 178)

p

p

X

A

p

p

Çıkış kontaktör komutu
(sayfa 207)

p

DC enjeksiyonlu duruş
(sayfa 157)

p

X

p
(1)

X
p

Yüksek hız kaldırma (sayfa
189)

p

p

p

Yük paylaşımı
(sayfa 109)

p

Sensörlerle konumlama
(sayfa 211)

p

p

A
A

(1)

p

p

A

p

Hızlı duruş
(sayfa 157)

p

p

p

p

A

Dönen yükü yakalama
(sayfa 234)

Referans etrafında +/- hız
(sayfa 171)

p

p

X
p

Serbest duruş
(sayfa 157)

p

A

p

Otomatik DC enjeksiyonu
(sayfa 160)

p

X X

X X

(1) Aktive olmak için öncelik, bu iki durdurma modundan ilkine verilir.
(2) Yalnızca çarpan referansı PID regülatörüyle uyumsuzdur.

Uyumsuz fonksiyonlar

Uyumlu fonksiyonlar

Geçerli değil

Öncelikli fonksiyonlar (aynı anda aktive olamayacak fonksiyonlar):
Okla gösterilen fonksiyon diğerine göre önceliklidir.
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Uyumsuz Fonksiyonlar
Aşağıdaki fonksiyon, bir Otomatik tekrar yolvermenin ardından erişilemez veya devre dışı olur.
Bu kontrol tipi için sadece, [2/3 telli kontrol] (tCC), [2 telli] (2C) olarak ayarlanmışsa ve [2 telli tip] (tCt),
[Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO) olarak ayarlanmışsa mümkün olur. Bkz. [2/3 telli kontrol] (tCC)
sayfa 73.
[1.2 İZLEME] (MOn-) menüsü sayfa 41, uyumluluklarını kontrol etmek amacıyla, her bir girişe atanmış
fonksiyonların görülebilmesi için kullanılabilir.
Bir fonksiyon atandığında, aşağıdaki örnekte gösterildiği biçimde bir

grafik ekran terminalinde belirir:

RDY

Term
0,0Hz
0A
UYGULAMA SEÇİMİ
REF. ANAHTARLAMA
REFERANS İŞLEMLERİ
RAMPA
DURDURMA AYARLARI
OTO. DC ENJEKSİYONU
Kod
<<
>>
Hızlı

Halihazırda atanmış bulunan bir başka fonksiyonla uyumsuz bir fonksiyonu atamaya çalışırsanız, bir uyarı
mesajı belirecektir:

• Grafik ekran terminali ile birlikte:
RDY

Term
+0,0 Hz
0,0 A
UYUMSUZLUK
Fonksiyon atanamaz
çünkü uyumsuz
bir fonksiyon zaten seçilmiş. Bkz.
programlama kitabı.
devam etmek için ENT ya da ESC

• Dahili ekran terminali ve uzağa taşınabilir ekran terminali ile birlikte:
ENT yada ESC'e basılana kadar COMP yanar.
Bir fonksiyona bir lojik giriş, analog giriş, referans kanalı veya bit atadığınızda, HELP tuşuna basıldığında bu
giriş, bit veya kanal tarafından etkinleştirilmiş fonksiyonlar gösterilecektir.
Daha önceden atanmış olan bir lojik giriş, analog giriş, referans kanalı veya bir başka bir fonksiyona atanırsa
aşağıdaki ekran görüntülenir:

• Grafik ekran terminali ile birlikte:
RUN
Term
0,0 Hz
0,0 A
UYARI - ATANDIĞI FONKSİYONLAR
İleri

ENT-Onay

ESC-İptal

Erişim seviyesi, bu yeni atamaya izin veriyorsa ENT tuşuna basılması atamayı onaylayacaktır.
Erişim seviyesi bu yeni atamaya izin vermiyorsa ENT tuşuna basılması aşağıdaki ekranın görüntülenmesine
neden olacaktır:
RUN

Term
0,0 Hz
0,0 A
ATAMA YASAK
Geçerli fonksiyonların atamasını
kaldırın veya
"Gelişmiş" erişim seviyesi seçin

• Dahili ekran terminali ile birlikte:
Daha önceden atanmış olan ilk fonksiyon kodu yanıp söner olarak görüntülenir.
Erişim seviyesi, bu yeni atamaya izin veriyorsa ENT tuşuna basılması atamayı onaylayacaktır.
Erişim seviyesi bu yeni atamaya izin vermiyorsa ENT tuşuna basmanın herhangi bir etkisi yoktur ve mesaj
yanıp sönmeye devam eder. Çıkmak için sadece ESC tuşuna basmanız gerekmektedir.
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REFERANS ANAHTARLAMA
Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ]

rEF-

[REF. ANAHTARLAMA]

rCb

Ayar aralığı

[Ref 1B anahtarlama]

Fabrika ayarı

[kanal1 aktif] (Fr1)

Bkz. şemalar, sayfa 131 ve 132.
Atanan giriş veya bit 0'da ise, [Ref.1 kanal] (Fr1) aktiftir (bkz. [Ref.1 kanal] (Fr1) sayfa 138).
Atanan giriş veya bit 1'de ise, [Ref1B kanal] (Fr1b) aktiftir.
[Ref 1B anahtarlama] (rCb) değeri, [Profil] (CHCF) = [Ayrı değil] (SIM) ise ve [Ref.1 kanal] (Fr1) terminaller üzerinden
(analog girişler, enkoder, darbe girişi) atanmışsa, [kanal1 aktif] (Fr1) olarak ayarlanır. Bkz. [Ref.1 kanal] (Fr1) sayfa 138.
Fr1
Fr1b
LI1
...

Fr1b

[kanal1 aktif] (Frl): Anahtarlama yok, [Ref.1 kanal] (Fr1) aktif
[knl1B aktif] (Fr1b): Anahtarlama yok, [Ref1B kanal] (Fr1b) aktif
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
[...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137 ([Cd00] (CdOO) - [Cd15] (Cd15) arası yok).

[Ref.1B kanal]

[Hayır] (nO)

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Al1] (A11): Analog giriş A1
[Al2] (A12): Analog giriş A2
[Al3] (A13): Analog giriş A3
[Kont. Paneli] (LCC): Grafik ekran terminali kaynağı veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı ] (nEt): Haberleşme opsiyon kartı kaynağı
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[AIV sanal 1] (AIU1): Navigasyon tekeri ile sanal analog giriş 1 (sadece [Profil] (CHCF) [Ayrı değil] (SIM) olarak
ayarlanmamışsa kullanılabilir)
OA01 [OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
... ...
OA10 [OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10
nO
A11
A12
A13
LCC
Mdb
CAn
nEt
PI
AIU1
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REFERANS İŞLEMLERİ

DRI- > CONF > FULL > REF-

Toplama girişi / Çıkarma girişi / Çarpan
Fr1 veya Fr1b
SA2
SA3
A

dA2
dA3
MA2
MA3

A = (Fr1 veya Fr1b + SA2 + SA3 - dA2 - dA3) x MA2 x MA3

•
•
•
•
•

SA2, SA3, dA2, dA3 atanmamışsa bunlar 0 olarak ayarlanır.
MA2, MA3 atanmamışsa bunlar 1 olarak ayarlanır.
A, minimum LSP ve maksimum HSP parametreleriyle sınırlanır.
Çarpım için MA2 veya MA3'teki sinyal, % olarak yorumlanır. %100, karşılık gelen girişin maksimum
değerine eşittir. MA2 veya MA3 haberleşme veriyolu veya grafik ekran terminali üzerinden gönderilirse
veriyolu veya grafik ekran terminali üzerinden bir MFr çarpan değişkeni, sayfa 266 gönderilmelidir.
Negatif bir sonuç durumunda çalışma yönünün tersine çevrilmesi önlenebilir (bkz.
[Geri dön. engelleme] (SIn) sayfa 138).

Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

OAI-

[REFERANS İŞLEMLERİ ]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Referans = (Fr1 veya Fr1b + SA2 + SA3 - dA2 - dA3) x MA2 x MA3. Bkz. şemalar, sayfa 131 ve 132.
Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

SA2

[Ref.2 topla]

[Hayır] (nO)

[Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref1B kanal] (Fr1b) içine eklenecek bir referansın seçilmesi.
nO
A11
A12
A13
LCC
Mdb
CAn
nEt
PI
AIU1
AIU2
OA01
...
OA10

SA3

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Al1] (A11): Analog giriş A1
[Al2] (A12): Analog giriş A2
[Al3] (A13): Analog giriş A3
[Kont. Paneli] (LCC): Grafik ekran terminali kaynağı veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı] (nEt): Haberleşme opsiyon kartı kaynağı
[Darbe girişi] (PI): Motor gerilimi
[AIV sanal 1] (AIU1): Navigasyon tekeri ile sanal analog giriş 1
[AIV sanal 2] (AIU2): Haberleşme veriyolu ile sanal analog giriş 2
[OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
...
[OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10

[Ref.3 topla]

[Hayır] (nO)

[Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref1B kanal] (Fr1b) içine eklenecek bir referansın seçilmesi.
[Ref.2 topla ] (SA2) ile aynı, sayfa 152.

dA2

[Ref.2 cikart ]

[Hayır] (nO)

[Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref1B kanal] (Fr1b) içinden çıkarılacak bir referansın seçilmesi.
[Ref.2 topla] (SA2) ile aynı, sayfa 152.

dA3

[Ref.3 cikart ]

[Hayır] (nO)

[Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref1B kanal] (Fr1b) içinden çıkarılacak bir referansın seçilmesi.
[Ref.2 topla] (SA2) ile aynı, sayfa 152.
152
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Kod

Ad / Açıklama

MA2

Ayar aralığı

[Ref. 2 çarp ]

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı > FUN- > OAI[Hayır] (nO)

Çarpan referansı [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref1B kanal] (Fr1b) seçilmesi.
[Ref.2 topla] (SA2) ile aynı, sayfa 152.

MA3

[Ref. 3 çarp ]

[Hayır] (nO)

Çarpan referansı [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref1B kanal] (Fr1b) seçilmesi.
[Ref.2 topla] (SA2) ile aynı, sayfa 152.
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RAMPA

DRI- > CONF > FULL > FUN- > OAI-

Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

rPt-

[RAMPA]

rPt
LIn
S
U
CUS

Ayar aralığı

[Rampa tipi]

Fabrika ayarı

[Doğrusal] (LIn)

[Doğrusal] (LIn)
[S rampa] (S)
[U rampa] (U)
[Kull. ayarı] (CUS)
S rampaları
f (Hz)

f (Hz)

FrS



Yuvarlama katsayısı sabittir,
t1 = 0,6 ayarlı rampa süresi (doğrusal)
t2 = 0,4 ayarlı rampa süresi (yuvarlak)
t3 = 1,4 ayarlı rampa süresi

FrS

0
t2

t1

t2

t

0
t2

t3

t1

t2

t

t3

U rampaları
f (Hz)

f (Hz)
FrS

FrS

0
t1

t2

t

0
t1

t3

t2

t

Yuvarlama katsayısı sabittir,
t1 = 0,5 ayarlı rampa süresi (doğrusal)
t2 = 1,0 ayarlı rampa süresi (yuvarlak)
t3 = 1,5 ayarlı rampa süresi

t3

Özelleştirilmiş rampalar
f (Hz)

f (Hz)
FrS

0
tA1

tA1: %0 ila 100 arasında ayarlanabilir
tA2: 0 ila (%100 - tA1) arasında ayarlanabilir
tA3: %0 ila 100 arasında ayarlanabilir
tA4: 0 ila (%100 - tA3) arasında ayarlanabilir

FrS

tA2

t

0
tA3

t12

tA4

t

t34

t12 = ACC * (tA1(%) / 100 + tA2(%) / 100 + 1)
t34 = DEC * (tA3(%) / 100 + tA4(%) / 100 + 1)

Inr



[Rampa adımı]

[0,1 ] (0.1)

Bu parametre [Hızlanma süresi] (ACC), [Yavaşlama süresi] (dEC), [2.Hızlanma suresi] (AC2) ve [2. yavaşlama
süresi] (dE2) için geçerlidir.

(1)
0? 01 [0,01]: 99,99 saniyeye kadar çıkış
0? 1 [0,1]: 999,9 saniyeye kadar çıkış
1 [1]: 6.000 saniyeye kadar çıkış

ACC



[Hızlanma süresi]

0,00 - 6.000 sn (2)

3,0 sn

0'dan [Nom. mot. frekansı] (FrS) (sayfa 74) değerine hızlanma süresi. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için
parametrenin değeri, uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır.

(1)

dEC



[Yavaşlama süresi]

0,00 - 6.000 sn (2)

3,0 sn

[Nom. mot. frekansı] (FrS) (sayfa 74) değerinden 0'a yavaşlamak için geçen süre. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak
için parametrenin değeri, uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır.

(1)

tA1

g



[Hızl.başı.yuvarlam]

%0 - 100

%10

Hızlanma rampasının başlangıcının [Hızlanma süresi] (ACC) veya [2.Hızlanma suresi] (AC2) rampa süresinin bir %'si olarak
yuvarlanması.
%0 - 100 arasında ayarlanabilir.
Bu parametreye, [Rampa tipi] (rPt), [Kull. ayarı] (CUS) ise erişilebilir.

(1)

154
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Kod

tA2

g



Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Hızl.sonu.yuvarlam]

%0 - 100

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> FUN- > RPT%10

Hızlanma rampası sonunun, [Hızlanma süresi] (ACC) veya [2.Hızlanma suresi] (AC2) rampa süresinin bir %'si olarak
yuvarlanması.
0 ve (%100 - [Hızl.başı.yuvarlam] (tA1)) arasında ayarlanabilir.
Bu parametreye, [Rampa tipi] (rPt), [Kull. ayarı] (CUS) ise erişilebilir.

(1)

tA3

g



[Yav.başı.yuvarlam]

%0 - 100

%10

Yavaşlama rampasının başlangıcının [Yavaşlama süresi] (dEC) veya [2. yavaşlama süresi] (dE2) rampa süresinin bir %'si
olarak yuvarlanması.
%0 - 100 arasında ayarlanabilir.
Bu parametreye, [Rampa tipi] (rPt), [Kull. ayarı] (CUS) ise erişilebilir.

(1)

tA4

g



[Yav.sonu.yuvarlama]

%0 - 100

%10

Yavaşlama rampasının sonunun [Yavaşlama süresi] (dEC) veya [2. yavaşlama süresi] (dE2) rampa süresinin bir %'si
olarak yuvarlanması.
0 ve (%100 - [Hızl.başı.yuvarlam] (tA3)) arasında ayarlanabilir.
Bu parametreye, [Rampa tipi] (rPt), [Kull. ayarı] (CUS) ise erişilebilir.

(1)

Frt

[Rampa 2 eşiği]

Değere göre 0 - 599 Hz

0 Hz

Rampa anahtarlama eşiği
[Rampa 2 eşiği] (Frt)'nin değeri 0 değilse (0, fonksiyonun devre dışı kalmasına neden olur) ve çıkış frekansı [Rampa 2 eşiği]
(Frt) büyükse 2. rampa anahtarlanır.
Eşik rampası anahtarlama, aşağıdaki şekilde [Rampa anaht.atama] (rPS) anahtarlama ile birleştirilebilir:

LI veya bit

Frekans

Rampa

0

< Frt

ACC, dEC

0

> Frt

AC2, dE2

1

< Frt

AC2, dE2

1

> Frt

AC2, dE2

rPS

[Rampa anaht.atama]

AC2

[2.Hızlanma suresi]

[Hayır] (nO)

[Ref1B kanal] (Fr1b) ile aynı, sayfa 151.

g



0,00 - 6.000 sn (2)

5,0 sn

0'dan [Nom. mot. frekansı] (FrS) değerine hızlanma süresi. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için parametrenin değeri,
uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır.
Parametreye, [Rampa 2 eşiği] (Frt) 0'dan büyükse veya [Rampa anaht.atama] (rPS) atanmışsa erişilebilir.

(1)

dE2

g



[2. yavaşlama süresi]

0,00 - 6.000 sn (2)

5,0 sn

[Nom. mot. frekansı] (FrS) değerinden 0'a yavaşlamak için geçen süre. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için
parametrenin değeri, uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır.
Parametreye, [Rampa 2 eşiği] (Frt) 0'dan büyükse veya [Rampa anaht.atama] (rPS) atanmışsa erişilebilir.

(1)
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Kod

Ad / Açıklama

brA

Ayar aralığı

[Rampa adapt.]

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> FUN- > RPT[Evet] (YES)

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motor, sabit mıknatıslı bir senkron motorsa [Rampa adapt.] (brA) = [Evet] (YES) ya da [Hayır] (nO)
olarak seçin, aksi halde manyetikliği kaybolur.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Yavaşlama rampası yük ataleti için çok düşük bir değere ayarlanmışsa, bu fonksiyon etkinleştirildiğinde otomatik olarak
yavaşlama rampasına adapte olur ve bir aşırı gerilim algılandı hatasına neden olur.
Fren lojik kontrolü [Fren ataması] (bLC) atanmışsa [Rampa adapt.] (brA), [Hayır] (nO) olur (sayfa 178).
Bu fonksiyon, aşağıdaki koşullara sahip uygulamalar için uygun değildir:
- Bir rampa üzerinde konumlama.
- Frenleme direncinin kullanımı (direnç düzgün şekilde çalışmayacaktır).
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
YES [Evet] (YES): Kuvvetli yavaşlama gerektirmeyen uygulamalar için fonksiyon aktif
Aşağıdaki seçimler, 92. sayfadaki [Motor kontrol tipi] (Ctt) ve hız kontrol cihazının değerine bağlı olarak görüntülenir. [Evet]
(YES) seçeneğiyle elde edilebilecek olandan daha kuvvetli bir yavaşlama sağlarlar. Seçiminizi belirlerken karşılaştırmalı test
uygulayın.
dYnA [Yük. Tork A ] (dYnA): Sabit bir akım akışı bileşeninin eklenmesi.
[Rampa adapt.] (brA), [Yük. Tork x] (dYn-) üzerinde ayarlandığında, frenleme için dinamik performanslar, bir akım akışı
bileşeninin eklenmesiyle birlikte geliştirilir. Amaç, demir kaybını ve motorda depolanan manyetik enerjiyi artırmaktır.
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.
(2) Aralık, [Rampa adımı] (Inr) sayfa 154, 0,01 - 99,99 sn veya 0,1 - 999,9 sn veya 1 - 6.000 sn arasında olabilir.

g



156

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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DURDURMA AYARLARI
Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

Stt-

[DURDURMA AYARLARI]

DRI- > CONF > FULL > FUN- > RPT-

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Not: Bazı tür durdurmalar diğer fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

Stt

[Duruş tipi]

[Rampali dur] (rMP)

Run (çalıştırma) komutu kaybolduğunda ve stop komutu verildiğinde gerçekleşen durdurma modu.
Not: Eğer 178. sayfadaki "fren lojiği" fonksiyonu etkinleştirilirse veya 83. ya da 198. sayfadaki [Düş.hız zam.aşım] (tLS) 0
değilse, sadece rampa tip durdurmalar konfigüre edilebilir.
rMP
FSt
nSt
dCI

FFt

g



[Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
[Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
[Serbest dur.] (nSt): Serbest duruş
[DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruş. Yalnızca [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak
ayarlanmamışsa kullanılır.

[Serbest dur. esi.]

0,2 - 599 Hz

0,2 Hz

Aşağıdaki hız eşiğinde motor serbest duruşa geçer.
Bu parametre, bir düşük hız eşiğinin altında rampa duruşu veya hızlı duruştan serbest duruşa geçişi destekler.
Bu parametreye, [Duruş tipi] (Stt), [Hizli duruş] (FSt) veya [Rampali dur] (rMP) olarak ayarlanmışsa ve [Fren ataması]
(bLC) veya [Oto.DC enjeksiyon] (AdC) konfigüre edilmişse erişilebilir.

(1)

nSt

[Serbest duruş at.]

[Hayır] (nO)

Giriş veya bit 0 olarak değişirse durdurma etkinleştirilir. Giriş 1 durumuna geri dönerse ve run (çalıştırma) komutu hala aktifse
motor sadece, [2/3 telli kontrol] (tCC) sayfa 73, [2 telli] (2C) olarak ayarlanmışsa ve [2 telli tip] (tCt), [Seviye] (LEL)
veya [ileri önclik.] (PFO) olarak ayarlanmışsa tekrar yolverilecektir. Değilse, yeni bir run (çalıştırma) komutu gönderilmelidir.
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

FSt

[Hızlı duruş atama]

[Hayır] (nO)

Giriş 0 olarak veya bit 1 olarak değişirse durdurma etkinleştirilir (0'da [I/O profili] (IO) içindeki bit).
Giriş 1 durumuna geri dönerse ve run (çalıştırma) komutu hala aktifse motor sadece, [2/3 telli
kontrol] (tCC) sayfa 73, [2 telli] (2C) olarak ayarlanmışsa ve [2 telli tip] (tCt), [Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO)
olarak ayarlanmışsa tekrar yolverilecektir. Değilse, yeni bir run (çalıştırma) komutu gönderilmelidir.
Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

dCF

g


(1)

[Rampa bölme sabiti]

0 - 10

4

Bu parametreye, [Duruş tipi] (Stt), [Hizli duruş] (FSt) olarak ayarlanmışsa ve [Hızlı duruş atama] (FSt), [Hayır] (nO)
olarak ayarlanmamışsa [Duruş Tipi] (PAS), [Hizli duruş] (FSt) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Etkinleştirilen rampa ([Yavaşlama süresi] (dEC) veya [2. yavaşlama süresi] (dE2)), durdurma talepleri gönderildiğinde bu
katsayı ile bölünür.
0 değeri, minimum rampa süresine eşit olur.
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Kod

Ad / Açıklama

dCI

Ayar aralığı

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı > FUN- > STT-

[DC enjeks. ataması]

[Hayır] (nO)

UYARI
TUTMA MOMENTİ YOK
• DC enjeksiyonlu frenleme, sıfır hızında tutma momenti sağlamaz.
• DC enjeksiyonlu frenleme, güç kaybı olduğunda veya kontrol cihazı bir hata algıladığında çalışmaz.
• Gerektiğinde, moment seviyelerini korumak için ayrı bir fren kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
DC enjeksiyon frenlemesi, atanmış giriş veya bit 1 durumuna geçtiğinde başlatılır.
Giriş 0 durumuna geri dönerse ve run (çalıştırma) komutu hala aktifse motor sadece, [2/3 telli kontrol] (tCC) sayfa 73, [2 telli]
(2C) olarak ayarlanmışsa ve [2 telli tip] (tCt), [Seviye] (LEL) veya [ileri önclik.] (PFO) olarak ayarlanmışsa tekrar
yolverilecektir. Değilse, yeni bir run (çalıştırma) komutu gönderilmelidir.
Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

IdC

[DC enjeks. değeri 1]

0,1 - 1,41 In (2)

0,64 In (2)

UYARI

g

TUTMA MOMENTİ YOK
• DC enjeksiyonlu frenleme, sıfır hızında tutma momenti sağlamaz.
• DC enjeksiyonlu frenleme, güç kaybı olduğunda veya kontrol cihazı bir hata algıladığında çalışmaz.
• Gerektiğinde, moment seviyelerini korumak için ayrı bir fren kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.



DİKKAT

(1) (3)

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Lojik girişle etkinleştirilen veya durdurma modu olarak seçilen DC enjeksiyonlu frenleme akımının seviyesi.
Bu parametreye, [Duruş tipi] (Stt), [DC enjeks.] (dCI) olarak ayarlanmışsa veya [DC enjeks. ataması] (dCI), [Hayır]
(nO) değilse erişilebilir.

tdI

[DCenjeks. zamanı 1]

0,1 - 30 sn

0,5 sn

DİKKAT
g



MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçınarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

(1) (3)
Maksimum akım enjeksiyon süresi [DC enjeks. değeri 1 ] (IdC). Bu süreden sonra enjeksiyon akımı
[DC enjeks. değeri 2] (IdC2).
Bu parametreye, [Duruş tipi] (Stt), [DC enjeks.] (dCI) olarak ayarlanmışsa veya [DC enjeks. ataması] (dCI), [Hayır]
(nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.

158
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Kod

IdC2

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı > FUN- > STT-

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[DC enjeks. değeri 2]

0,1 In (2) - [DC enjeks. değeri 0,5 In (2)
1 ] (IdC)

DİKKAT

g



MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

(1) (3)

[DC enjeks. değeri 1] (tdI) süresi geçtikten sonra enjeksiyon akımı lojik giriş olarak etkinleştirilir veya durdurma modu olarak
seçilir.
Bu parametreye, [Duruş tipi] (Stt), [DC enjeks.] (dCI) olarak ayarlanmışsa veya [DC enjeks. ataması] (dCI), [Hayır]
(nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.

[DCenjeks. zamanı2]

tdC

0,1 - 30 sn

0,5 sn

DİKKAT
g

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçınarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.


(1) (3)

Maksimum enjeksiyon süresi [DC enjeks. değeri 2] (IdC2) sadece enjeksiyon durdurma modu olarak seçildiğinde.
Bu parametreye, [Duruş Tipi] (Stt), [DC enjeks.] (dCI) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

dOtd

[dis ope ops Kod ]

[Rampali dur] (rMp)

Çalışma durdurma modunu devre dışı bırakın.
nSt [Serbest dur.] (nSt): Hız kontrol cihazı fonksiyonunu devre dışı bırakır
rMp [Rampali dur] (rMp): Rampalı durdurma, ardından hız kontrol cihazı fonksiyonunu devre dışı bırakır
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.
(2) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.
(3) Bu ayarlar, [OTO. DC ENJEKSİYONU] (AdC-) fonksiyonundan bağımsızdır.

g



Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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OTO. DC ENJEKSİYONU
Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

AdC-

[OTO. DC ENJEKSİYONU]

AdC

DRI- > CONF > FULL > FUN- > STT-

Ayar aralığı

[Oto.DC enjeksiyon]

Fabrika ayarı

[Evet] (YES)

TEHLİKE



ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
[Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Sürekli] (Ct) olarak ayarlandığında, bir run (çalıştırma) komutu
gönderilmemiş olsa bile akım enjeksiyonu yapılır.
Bu işlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

UYARI

2

TUTMA MOMENTİ YOK
• DC enjeksiyonlu frenleme, sıfır hızında tutma momenti sağlamaz.
• DC enjeksiyonlu frenleme, güç kaybı olduğunda veya kontrol cihazı bir hata algıladığında çalışmaz.
• Gerektiğinde, moment seviyelerini korumak için ayrı bir fren kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Durdurma sırasında otomatik akım enjeksiyonu (rampanın sonunda).
Not: Bu fonksiyon ve [Motor akılama] (FLU) sayfa 83, arasında bir kilit bulunmaktadır. [Motor akılama] (FLU), [Sürekli]
(FCt) olarak ayarlanmışsa, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hayır] (nO) olmalıdır.
Not: [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlandığında [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hayır]
(nO) olarak ayarlanır.
[Fren ataması] (bLC) sayfa 178, [Hayır] (nO) olarak ayarlanmadığında [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hayır] (nO)'ya
zorlanır.
Bu parametre, bir run (çalıştırma) komutu gönderilmemiş olsa bile akımın enjeksiyonunu hızlandırır. Hız kontrol cihazı çalışır
durumdayken erişilebilir.
nO [Hayır] (nO): Enjeksiyon yok
YES [Evet] (YES): Ayarlanabilir enjeksiyon süresi
Ct [Sürekli] (Ct): Sürekli enjeksiyonlu duruş

SdC1

g


(1)

[Oto.DC enj. değeri 1]

0 - 1,2 In (2)

0,7 In (2)

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Durma DC enjeksiyon akımı seviyesi [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hayır] (nO) değil.

tdC1

[Oto.DC enj. zam. 1]

0,1 - 30 sn

0,5 sn

DİKKAT
g


(1)

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçınarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Durma enjeksiyon süresi. Bu parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
[Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC](SYn) olarak ayarlanmışsa, bu süre sıfır hız elde etme süresine karşılık gelir.
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Kod

SdC2

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Oto.DC enj. değeri 2]

0 - 1,2 In (2)

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> FUN- > ADC0,5 In (2)

DİKKAT

g

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.


(1)

2. durma DC enjeksiyon akımı seviyesi.
Bu parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Hayır] (nO) değilse erişilebilir.

tdC2

[Oto.DC enj. zam. 2]

0 - 30 sn

0 sn

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçınarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
2. durma enjeksiyon süresi.
Bu parametreye, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

g

AdC

SdC2

YES

x

Çalışma
I
SdC1
SdC2


(1)

0

Ct

I
SdC1

tdC1

t

tdC1 + tdC2

SdC2
I
SdC1

Ct

tdC1

t

=0
t

Run (çalıştırma) komutu

Hız

1
0

0

t

t

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.
(2) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.

g


2

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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JOG

DRI- > CONF > FULL > FUN- > ADC-

Kod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

JOG-

[JOG]

Fabrika ayarı

Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

JOG

[JOG]

[LI3] (LI3)

Darbeli çalıştırma.
JOG fonksiyonu sadece komut kanalı ve referans kanalları terminaller üzerindeyse aktiftir.
Atanan giriş veya bit 1 ise fonksiyon aktiftir.
Örnek: 2 telli kontrol işlemi (tCC = 2C).
Motor
frekansı

Rampa
DEC/DE2

Rampa
0,1 sn'ye zorlanır

Referans
JGF referansı
0

JGF referansı
LI (JOG)
1
0

JGt

İleri
1
0

Geri
1
0

nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137 ([Cd00] (Cd00) - [Cd15] (Cd15) arası yok)

JGF

g



[JOG frekansı]

0 - 10 Hz

10 Hz

Referans jog operasyonunda.
Bu parametreye, [JOG] (JOG), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.

(1)
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Kod

JGt

g



Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[JOG gecikmesi]

0 - 2,0 sn

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> FUN- > JOG0,5 sn

2 ardışık jog operasyonu arasındaki tekrar önleme gecikmesi.
Bu parametreye, [JOG] (JOG), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.

(1)
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.

g


2

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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ÖNAYAR HIZLARI

DRI- > CONF > FULL > FUN- > JOG-

Sırasıyla 1, 2, 3 veya 4 lojik girişlerini kullanarak 2, 4, 8 veya 16 hız önceden ayarlanabilir.
Not:
4 hızlarını elde etmek için 2 ve 4 hızlarını konfigüre etmeniz gerekmektedir.
8 hızlarını elde etmek için 2, 4 ve 8 hızlarını konfigüre etmeniz gerekmektedir.
16 hızlarını elde etmek için 2, 4, 8 ve 16 hızlarını konfigüre etmeniz gerekmektedir.
Önceden ayarlanmış hız girişleri için birleşim tablosu
16 hız
LI (PS16)

8 hız
LI (PS8)

4 hız
LI (PS4)

2 hız
LI (PS2)

Hız referansı

0

0

0

0

Referans (1)

0

0

0

1

SP2

0

0

1

0

SP3

0

0

1

1

SP4

0

1

0

0

SP5

0

1

0

1

SP6

0

1

1

0

SP7

0

1

1

1

SP8

1

0

0

0

SP9

1

0

0

1

SP10

1

0

1

0

SP11

1

0

1

1

SP12

1

1

0

0

SP13

1

1

0

1

SP14

1

1

1

0

SP15

1

1

1

1

SP16

(1) Bkz. şemalar, sayfa 131: Referans 1 = (SP1).
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

PSS-

[ÖNAYAR HIZLARI]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

PS2

[2 önayarlı hız]

[Hayır] (nO)

nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

PS4

[4 önayarlı hız]

[Hayır] (nO)

[2 önayarlı hız] (PS2) ile aynı, sayfa 165.
4 hızlarını elde etmek için ayrıca 2 hızlarını da konfigüre etmeniz gerekmektedir.

PS8

[8 önayarlı hız]

[Hayır] (nO)

[2 önayarlı hız] (PS2) ile aynı, sayfa 165.
8 hızlarını elde etmek için ayrıca 2 ve 4 hızlarını da konfigüre etmeniz gerekmektedir.

PS16

[16 önayarlı hız]

[Hayır] (nO)

[2 önayarlı hız] (PS2) ile aynı, sayfa 165.
16 hızlarını elde etmek için ayrıca 2, 4 ve 8 hızlarını da konfigüre etmeniz gerekmektedir.

SP2

g

[Önayar hız 2]

0 - 599 Hz

10 Hz

Ön ayarlı hız 2. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP3

g

[Önayar hız 3]

0 - 599 Hz

15 Hz

Ön ayarlı hız 3. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP4

g

[Önayar hız 4]

0 - 599 Hz

20 Hz

Ön ayarlı hız 4. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP5

g

[Önayar hız 5]

0 - 599 Hz

25 Hz

Ön ayarlı hız 5. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP6

g

[Önayar hız 6]

0 - 599 Hz

30 Hz

Ön ayarlı hız 6. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP7

g

[Önayar hız 7]

0 - 599 Hz

35 Hz

Ön ayarlı hız 7. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)
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Kod

SP8

g

Ad / Açıklama

> FULL
> FUN- > PSSAyar aralığı DRI- > CONF
Fabrika
ayarı

[Önayar hız 8]

0 - 599 Hz

40 Hz

Ön ayarlı hız 8. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP9

g

[Önayar hız 9]

0 - 599 Hz

45 Hz

Ön ayarlı hız 9. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP10

g

[Önayar hız 10]

0 - 599 Hz

50 Hz

Ön ayarlı hız 10. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP11

g

[Önayar hız 11]

0 - 599 Hz

55 Hz

Ön ayarlı hız 11. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP12

g

[Önayar hız 12]

0 - 599 Hz

60 Hz

Ön ayarlı hız 12. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP13

g

[Önayar hız 13]

0 - 599 Hz

70 Hz

Ön ayarlı hız 13. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP14

g

[Önayar hız 14]

0 - 599 Hz

80 Hz

Ön ayarlı hız 14. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP15

g

[Önayar hız 15]

0 - 599 Hz

90 Hz

Ön ayarlı hız 15. Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.


(1)

SP16

g



[Önayar hız 16]

0 - 599 Hz

100 Hz

Ön ayarlı hız 16.
Bu [Önayar hız x] (SPx) parametrelerinin görünümü, konfigüre edilmiş hız sayısı tarafından belirlenir.
Ön ayarlı PID referansları için birleşim tablosuna bakınız, sayfa 191.

(1)

JPF
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[Atlama Frekansı]

0 - 599 Hz

0 Hz

Atlama frekansı. Bu parametre, kontrol edilen frekans civarındaki ayarlanabilir bir aralık dahilinde uzun çalışmayı engellemeye
yardımcı olur. Bu fonksiyon, rezonansa neden olabilecek kritik bir hıza ulaşılmasını engellemeye yardımcı olmak için
kullanılabilir. Fonksiyon 0 olarak ayarlandığında devre dışı kalır.
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Kod

JF2


JF3


JFH

g



Ad / Açıklama

> FULL
> FUN- > PSSAyar aralığı DRI- > CONF
Fabrika
ayarı

[Atlama Frekansı 2]

0 - 599 Hz

0 Hz

2. atlama frekansı. Bu parametre, kontrol edilen frekans civarındaki ayarlanabilir bir aralık dahilinde uzun çalışmayı engellemeye
yardımcı olur. Bu fonksiyon, rezonansa neden olabilecek kritik bir hıza ulaşılmasını engellemeye yardımcı olmak için
kullanılabilir. Fonksiyon 0 olarak ayarlandığında devre dışı kalır.

[Atlama frekansı 3]

0 - 599 Hz

0 Hz

3. atlama frekansı. Bu parametre, kontrol edilen frekans civarındaki ayarlanabilir bir aralık dahilinde uzun çalışmayı engellemeye
yardımcı olur. Bu fonksiyon, rezonansa neden olabilecek kritik bir hıza ulaşılmasını engellemeye yardımcı olmak için
kullanılabilir. Fonksiyon 0 olarak ayarlandığında devre dışı kalır.

[Atlama frekans Hys.]

0,1 - 10 Hz

1 Hz

Bu parametre, en azından bir atlama frekansı [Atlama frekansı] (JPF), [Atlama frekansı 2] (JF2) veya
[Atlama frekansı 3] (JF3) 0'dan farklı olduğunda görüntülenir.
Atlama frekansı aralığı: örneğin (JPF – JFH) ve (JPF + JFH) arasında.
Bu ayar, 3 frekansta da (JPF, JF2, JF3) ortaktır.
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.

g



Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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+/- HIZ

DRI- > CONF > FULL > FUN- > PSS-

İki tip işlem mümkündür:
• Tek işlemli tuşların kullanımı: Çalışma yönlerine ek olarak iki lojik giriş gerekir.
“+ hız” komutuna atanmış olan giriş, hızı artırır ve “- hız” komutuna atanmış giriş hızı düşürür.
• Çift işlemli tuşların kullanımı: Yalnızca, “+ hız”'a atanmış bir lojik giriş gerekir.
İki kez basılan butonlarla +/- hız:
Açıklama: Yönün değiştirilmesi için 1 butona iki kez (2 kademe) basılır. Butona her basıldığında bir kontak
kapatılır.
Bırakılmış (- hız)

1. basma (hız korunur)

2. kez basma (daha hızlı)

İleri butonu

–

a

a ve b

Geri butonu

–

c

c ve d

Kablo bağlantısı örneği:
LI1: İleri

ATVppp kontrol
terminalleri

LIx: Geri

LI1 LIx LIy +24

LIy: + hız

b
a

d

c

Motor frekansı

LSP
0
LSP
İleri
2. kez basma
1. kez basma
0
Geri

a

b
a a

b
a

a

a

a

2. kez basma
1. kez basma
0

c

d
c

c

Bu +/-hız tipini, 3 telli kontrolle kullanmayın.
Hangi işlem tipi seçilirse seçilsin maksimum hız, [Yüksek hız] (HSP) (bkz. sayfa 75) ile ayarlanır.
Not:
Referans, [Ref.anhtrlm ] (rFC) (bkz. sayfa 139) aracılığıyla bir referans kanalından bir diğer referans
kanalına "+/- hız" ile değiştirilirse [Çıkış frekansı] (rFr) (rampa sonrası) referansının değeri
[Kanal kopyala 1-2] (COP) parametresine (bkz. sayfa 140) uygun olarak eş zamanlı olarak kopyalanabilir.
Referans [Ref.2anahtarlama ] (rFC) (bkz. sayfa 139), üzerinden, "+/- hız" ile bir referans kanalından diğer
herhangi bir referans kanalına anahtarlanırsa, [Çıkış frekansı] (rFr) (rampadan sonra) aynı zamanda
kopyalanır.
Bu, anahtarlama sırasında hızın yanlışlıkla sıfır olarak ayarlanmasını önlemeye yardımcı olur.
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

UPd-

[+/- HIZ]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Referans kanalı, [Ref.2 kanal] (Fr2), [+/- hız] (UPdt), bkz. sayfa139, olarak ayarlanmışsa bu fonksiyona erişilebilir.
Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

USP

[+ Hız ataması]

[Hayır] (nO)

Atanan giriş veya bit 1 ise fonksiyon aktiftir.
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

dSP

[- Hız ataması]

[Hayır] (nO)

Bkz. atama koşulları, sayfa 137
Atanan giriş veya bit 1 ise fonksiyon aktiftir.

Str

g

[Referans kaydet]

[Hayır] (nO)

"+/- hız" fonksiyonuyla ilişkili olarak bu parametre referansı kaydetmek için kullanılabilir:
- Run (çalıştırma) komutu kaybolduğunda (RAM'a kaydedilir).
- Hat beslemesi veya run (çalıştırma) komutları kaybolduğunda (EEPROM'a kaydedilir).
Dolayısıyla, hız kontrol cihazı bir daha yolverildiğinde hız referansı, en son kaydedilen referanstır.
nO [Hayır] (nO): Kaydetme (hız kontrol cihazı bir daha yolverildiğinde hız referansı [Düşük hız] (LSP), bkz. sayfa 75) olur
rAM [RAM] (rAM): RAM'e kaydedildi
EEP [EEprom] (EEP): EEPROM'a kaydedildi

g

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
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BİR REFERANS ETRAFINDA +/- HIZ

DRI- > CONF > FULL > FUN- > UPD-

Referans, toplama/çıkarma/çarpma fonksiyonları ve önceden ayarlanmış hızlarla [Ref.1 kanal] (Fr1) veya
[Ref1B kanal] (Fr1b) ile verilir (bkz. şema, sayfa 131). Daha açık olması amacıyla bunu referans A olarak
adlandırıyoruz. +speed ve -speed tuşlarının işlemi, bu referans A değerinin yüzdesi olarak ayarlanabilir.
Durdurma sırasında referans (A +/- speed) kaydedilmez, dolayısıyla hız kontrol cihazı sadece referans A+ ile
yeniden yolverilir.
Maksimum toplam referans [Yüksek hız] (HSP) ile ve minimum referans [Düşük hız] (LSP) ile sınırlanır,
bkz. sayfa 75.
2 telli kontrol örneği:

Motor frekansı
+ SrP%

[2.Hızlanma suresi]
(AC2)

[2. yavaşlama süresi]
(dE2)

Referans A +
- SrP%
LSP
LSP

- SrP%
Referans A + SrP%
+hız

-hız

Çalışma yönü
İleri

İleri
Geri

170
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

SrE-

[REF. CİVARINDA +HIZ]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Bu fonksiyona, [Ref.1 kanal] (Fr1) referans kanalı için erişilebilir.
Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 150. sayfadaki talimatları uygulayın.

USI

[+ Hız ataması]

[Hayır] (nO)

nO Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

dSI

[- Hız ataması]

[Hayır] (nO)

Bkz. atama koşulları, sayfa 137
Atanan giriş veya bit 1 ise fonksiyon aktiftir.

SrP

g


AC2

g



[+/- Hız sınırlama]

%0 - 50

%10

Bu parametre, referansın yüzdesi olarak değişim aralığını +/- hız ile sınırlandırır. Bu fonksiyonda kullanılan rampalar
[2.Hızlanma suresi] (AC2) ve [2. yavaşlama süresi] (dE2) parametreleridir.
Bu parametreye, +/- hız atanmışsa erişilebilir.

[2.Hızlanma suresi]

0,00 - 6.000 sn (2)

5,00 sn

0'dan [Nom. mot. frekansı] (FrS) değerine hızlanma süresi. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için parametrenin değeri,
uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır.
Bu parametreye, [+/- hız] (tUd) atanmışsa erişilebilir.

(1)

dE2

g



[2. yavaşlama süresi]

0,00 - 6.000 sn (2)

5,00 sn

[Nom. mot. frekansı] (FrS) değerinden 0'a yavaşlamak için geçen süre. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için
parametrenin değeri, uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır.
Bu parametreye, [+/- hız] (tUd) atanmışsa erişilebilir.

(1)
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.
(2) Aralık, [Rampa adımı] (Inr) sayfa 154, 0,01 - 99,99 sn veya 0,1 - 999,9 sn veya 1 - 6.000 sn arasında olabilir.

g



Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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REFERANS SAKLAMA

DRI- > CONF > FULL > FUN- > SRE-

0,1 sn'den daha uzun süren bir lojik giriş komutu kullanan bir hız referans değerinin kaydedilmesi.
• Bu fonksiyon, her bir hız kontrol cihazı için tek bir analog referans ve bir lojik giriş üzerinden birçok hız
kontrol cihazının hızını kontrol etmek için kullanılır.
• Ayrıca, birden fazla hız kontrol cihazı üzerindeki bir hata referansını (haberleşme veriyolu veya ağ) lojiği
giriş ile onaylamak için de kullanılır. Bu, referans ayarlandığında deişimlerden kurtularak hareketlerin
senkronize olmasını sağlar.
• Referans, talebin yükselen ucundan 100 msn sonra alınır. Yeni bir talep olana kadar yeni bir referansa
gerek yoktur.

F: Motor frekansı
Referans

t

0

Run
(çalıştırma)
komutu1
t

0

LIx (kaydedilmiş)
1

t

0
100 ms

Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

SPM-

[REFERANS KORUMA]

SPM

[Ref.koruma atama ]

100 ms

100 ms

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Bir lojik girişe atama.
Atanmış giriş aktif durumdaysa fonksiyon aktiftir.
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137
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LOJİK GİRİŞ İLE AKILAMA
Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

FLI-

[LOJİK GİRŞLE AKILAMA]

FLU

DRI- > CONF > FULL > FUN- > SPM-

Ayar aralığı

[Motor akılama]

Fabrika ayarı

[Hayır] (FnO)

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
[Motor akılama] (FLU) [Sürekli] (FCt) olarak ayarlandığında, hız kontrol cihazı otomatik olarak akı
oluşturur.
Bu işlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

g


(1)

DİKKAT

2

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
FnC [Sürkli.değil] (FnC): Sürekli olmayan mod
FCt [Sürekli] (FCt): Sürekli mod.
Bu opsiyon, [Oto.DC enjeksiyon] (AdC) sayfa 160, [Evet] (YES) ise veya [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, [Serbest dur.]
(nSt) ise mümkün değildir.
FnO [Hayır] (FnO): Fonksiyon devre dışı
Yolverme sırasında kısa sürede yüksek moment elde etmek için manyetik akının motorda önceden sağlanmış olması gerekir.
[Sürekli] (FCt) modunda hız kontrol cihazı çalıştırıldığında otomatik olarak akı oluşturur.
[Sürkli.değil] (FnC) modunda akı, motor yolverildiğinde gerçekleşir.
Akı, sağlanıp motor manyetik akımına ayarlandığında akı akımı [Nom. motor akımı ] (nCr)'den (konfigürasyonlu nominal
motor akımı) büyüktür.
[Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC] (SYn) olarak ayarlanmışsa [Motor akılama] (FLU) parametresi rotorun
hizalanmasını sağlar ancak akı oluşumunu sağlamaz.
[Fren ataması] (bLC) sayfa 178, [Hayır] (nO) değilse, [Motor akılama] (FLU) parametresinin bir etkisi olmaz.

FLI

[Akılama ataması]

[Hayır] (nO)

DİKKAT
g

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Atama sadece [Motor akılama] (FLU), [Sürkli.değil] (FnC) olarak ayarlanmışsa mümkündür.
LI veya bir bit, motor akısı komutuna atanmışsa, atanan giriş veya bit 1 olarak ayarlı olduğunda akı artar.
LI veya bir bit atanmamışsa veya atanmış LI ya da bit, run (çalıştırma) komutu gönderildiğinde 0 ise motor yolverildiğinde akı
oluşacaktır.
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137
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Kod

Ad / Açıklama

ASt

g

Ayar aralığı

[Açı ayar tipi]

DRI- >
CONF ayarı
> FULL > FUN- > FLIFabrika
[PSIO hizala.] (PSIO)

Faz değişim açısı ölçme modu. Yalnızca [Motor kontrol tipi] (Ctt), [Senk.mt.AC] (SYn) olarak ayarlanmamışsa görünür.
[PSI hizala.] (PSI) ve [PSIO hizala.] (PSIO), her tip senkron motorda çalışır. [SPM hizala.] (SPMA) ve [IPM hizala.]
(IPMA), senkron motorun tipine bağlı olarak performansı artırır.

IPMA [IPM hizala.] (IPMA): IPM motoru için hizalama. Dahili Kalıcı Mıknatıs motor için hizalama modu (genellikle, bu tip motorların
SPMA belirginlik seviyesi yüksektir). Yüksek frekanslı enjeksiyon kullandığından, standart hizalama modundan daha az gürültülüdür.
[SPM hizala.] (SPMA): SPM motoru için hizalama. Yüzey-montajlı Kalıcı Mıknatıs motor için hizalama modu (genellikle, bu tip
motorların belirginlik seviyesi orta veya yüksektir). Yüksek frekanslı enjeksiyon kullandığından, standart hizalama modundan
PSI daha az gürültülüdür.
PSIO [PSI hizala.] (PSI): Darbeli sinyal enjeksiyonu. Darbeli sinyal enjeksiyonu ile standart hizalama modu.
[PSIO hizala.] (PSIO): Darbeli sinyal enjeksiyonu - Optimum. Darbeli sinyal enjeksiyonu ile standart optimum hizalama modu.
nO Faz değişim açısı ölçüm süresi, hız kontrol cihazı kapalı bile olsa, ilk run (çalştırma) emrinden veya tanıma işleminden sonra
azalır.
[Hizala. YOK] (nO): Hizalama yok
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.

g


2

174

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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FREN LOJİK KONTROLÜ

DRI- > CONF > FULL > FUN- > FLI-

Yatay ve dikey kaldırma uygulamaları ve dengesiz makinelerde hız kontrol cihazıyla elektromanyetik freni
kontrol etmek için kullanılır.
İlke:
- Dikey kaldırma hareketi:
Fren açma ve kapatma sırasında yükü tutmak, fren bırakıldığında düzgün bir şekilde çalıştırmak ve fren
devreye alındığında düzgün bir şekilde durmak için tahrikleme yükünün tutma yönündeki motor momentini
koruyun.
- Yatay hareket:
Sıçramayı önlemek için, fren bırakmayı başlatma sırasındaki moment artışı ve sıfır hızda fren kavraması ile
senkronize edin.
Bir dikey kaldırma uygulamasında fren lojiği kontrolü için tavsiye edilen ayarlar:

UYARI
KONTROL KAYBI
• Seçilen ayarların ve konfigürasyonların, kaldırılmakta olan yükün düşmesine veya kontrolünün kaybına
neden olmayacağını kontrol edin.
• Aşağıdaki tavsiyelere uyun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

• [Fren darbesi] (bIP): [Evet] (YES). İleri dönüş yönünün yük kaldırmaya karşılık geldiğinden emin olun.
•
•

•
•
•
•

Yükün indirildiği uygulamalar, kaldırıldığı uygulamalardan çok farklıdır, bIP = 2 Ibr olarak ayarlanır
(örneğin, her zaman yükle kaldırılır ve yüksüz indirilir).
Fren bırakma akımı (eğer [Fren darbesi] (bIP) = 2 Ibr ise [Fren.bırak.akımı] (Ibr) ve
[Fren.bırk.akım ger.] (Ird)): Fren bırakma akımını, motorda gösterilen nominal akıma ayarlayın.
Test sırasında yükü düzgün bir şekilde tutmak için fren bırakma akımını ayarlayın.
Hızlanma süresi: Kaldırma uygulamalarında hızlanma rampalarının 0,5 saniyeden daha yüksek
ayarlanması tavsiye edilir. Hız kontrol cihazının akım sınırını geçmediğinden emin olun.
Aynı tavsiye yavaşlama için de geçerlidir.
Hatırlatma: Kaldırma hareketi için bir fren direnci kullanılmalıdır.
[Fren bırak. süresi] (brt): Fren tipine göre ayarlayın. Mekanik frenin bırakılması için gereken süre.
[Fren bırakma frek.] (bIr), sadece açık devre modunda: [Otomatik] (AUtO) olarak bırakın,
gerekiyorsa ayarlayın.
[Fren tutma frek.] (bEn): [Otomatik] (AUtO) olarak bırakın, gerekiyorsa ayarlayın.
[Fren tutma süresi] (bEt): Fren tipine göre ayarlayın. Mekanik frenin tutması için gereken süre.

Bir yatay kaldırma uygulamasında fren lojiği kontrolü için tavsiye edilen ayarlar:
• [Fren darbesi] (bIP): Hayır
• Fren bırakma akımı (Ibr): 0 olarak ayarlanır.
• [Fren bırak. süresi] (brt): Fren tipine göre ayarlayın. Mekanik frenin bırakılması için gereken süre.
• [Fren tutma frek.] (bEn), sadece açık devre modunda: [Otomatik] (AUtO) olarak bırakın, gerekiyorsa
ayarlayın.
• [Fren tutma süresi] (bEt): Fren tipine göre ayarlayın. Mekanik frenin tutması için gereken süre.
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Fren lojiği kontrolü, açık devre modunda yatay hareket

Frekans
Referans

t
bEn

Akılı motor

Akı akımı

SdC1

Nominal akı
akımı

t
Ibr sağlandı

Moment akımı
0 sağlandı

Ibr

t

Çalışma yönü
İleri

Geri
t

Röle veya
lojik çıkış
t

0
Fren kontağı

t
Fren durumu
Bırakılmış

Frekans

bEt

ttr

t

Kilitleme

Moment

Akı

Motor kontrol
tipi

tbE

brt

Enjeksiyo

Geçmiş

Tuş:
(bEn): [Fren tutma frek.]
(bEt): [Fren tutma süresi]
(brt): [Fren bırak. süresi]
(Ibr): [Fren.bırak.akımı]
(SdC1): [Oto.DC enj. değeri 1 ]
(tbE): [Fren tut. gecikmesi]
(ttr): [Yeniden.baş.zmnı]

•
•
•
•
•
•
•
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Fren lojiği kontrolü, açık devre modunda dikey hareket

Frekans
Referans
bIr
JdC

t

JdC
bEn

Akılı motor
Akı akımı
Nominal akı
akımı

t
Ibr sağlandı

Moment akımı
0 sağlandı

Ibr

t

Çalışma yönü

Yukarıya
doğru

Aşağıya doğru
t

Röle
veya lojik
çıkış

t

0
Fren kontağı

t
Fren durumu
Bırakılmış

Moment

Akı

Motor kontrol
tipi

Frekans

bEt

ttr

t

Kilitleme

tbE

brt

Enjeksiyon

Geçmiş

Tuş:
(bEn): [Fren tutma frek.]
(bEt): [Fren tutma süresi]
(bIr): [Fren bırakma frek.]
(brt): [Fren bırak. süresi]
(Ibr): [Fren.bırak.akımı]
(JdC): [Geri.dönüşte.atlam]
(tbE): [Fren tut. gecikmesi]
(ttr): [Yeniden.baş.zmnı]

•
•
•
•
•
•
•
•
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

bLC-

[FREN LOJİK KONTROLÜ]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

bLC

[Fren ataması]

[Hayır] (nO)

Lojik çıkışı veya kontrol rölesi.
Not: Fren atanmışsa, sadece bir rampa durdurma mümkün olur. [Duruş tipi] (Stt)'yi kontrol edin, sayfa 157.
Fren lojik kontrolü, sadece [Motor kontrol tipi] (Ctt), [Standart] (Std), [5 nokta V/f] (UF5), [U/F eğrisel] (UFq) veya
[Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir. Uyumlu fonksiyonları görmek için 149. sayfadaki Uyumluluk tablosuna
bakın.
nO
r2 [Hayır] (nO): Fonksiyon atanmamış (bu durumda, fonksiyon parametrelerinden hiçbirine erişilemez)
LO1 [R2] (r2): Röle
dO1 [LO1] (LO1): Lojik çıkış
[dO1] (dO1): Analog çıkış AO1, bir lojik çıkış olarak işlev görür. 128. sayfadaki [AO1 atama] (AO1) [Hayır] (nO) olarak
ayarlanmışsa, seçim yapılabilir.

bSt

[Hareket tipi]

[Kaldırma] (UEr)

g
HOr [Yatay] (HOr): Dirençli yük hareketi (örneğin üstten kaldırmalı vincin dönüştürülebilir hareketi)
Not: [Motor kontrol tipi] (Ctt), [Standart] (Std) veya 5 nokta V/f] (UF5) olarak ayarlanmışsa, [Hareket tipi] (bSt),
[Yatay] (HOr)'a zorlanır.
UEr [Kaldırma] (UEr): Tahrikleyici yük hareketi (örneğin, kaldırma vinci)
Not: [Ağırlık ölç.sens.at.] (PES) sayfa 184, [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa, [Hareket tipi] (bSt), [Kaldırma]
(UEr)'ye zorlanır.

bCI

g

[Fren kontağı]

[Hayır] (nO)

Frende bir izleme kontağı bulunuyorsa (bırakılan frende kapalıdır).
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

bIP

g



[Fren darbesi]

[Evet] (YES)

Fren darbesi.
Bu parametreye, [Ağırlık ölç.sens.at.] (PES), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmışsa erişilebilir (bkz. sayfa 184). [Hareket tipi]
(bSt), [Kaldırma] (UEr) olarak ayarlanmışsa [Evet] (YES) olarak ayarlanır.

nO [Hayır] (nO): Motor momenti, [Fren.bırak.akımı] (Ibr) akımında istenen çalışma yönünde verilir.
YES [Evet] (YES): Motor momenti, [Fren.bırak.akımı] (Ibr) akımında ileri yöndedir (bu yönün kaldırmaya karşılık geldiğinden
emin olun).
2Ibr [2 IBR] (2Ibr): Moment, bazı özel uygulamalarda [Fren.bırak.akımı] (Ibr) akımında İleri ve [Fren.bırk.akım ger.] (Ird)
akımında Geri yön için istenen yöndedir

Ibr

g



[Fren.bırak.akımı]

0 - 1,36 In (2)

0A

Yukarı veya ileri doğru hareket için fren bırakma akımı eşiği.
Bu parametreye, [Ağırlık ölç.sens.at.] (PES), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmışsa erişilebilir, sayfa 184.

(1)

Ird

g


brt

g

[Fren.bırk.akım ger.]

0 - 1,36 In (2)

0A

Aşağı veya geri doğru hareket için fren bırakma akımı eşiği.
Bu parametreye, [Fren darbesi] (bIP), [2 IBR] (2Ibr) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[Fren bırak. süresi]

0 - 5,00 sn

0 sn

Fren bırakma zaman gecikmesi.


(1)

178
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Kod

bIr

g



DRI- > CONF
> FULL
> FUN- > BLCFabrika
ayarı

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Fren bırakma frek.]

[Otomatik] (AUtO) 10 Hz

[Otomatik] (AUtO)

Fren bırakma frekans eşiği (hızlanma rampasının başlatılması).
Bu parametreye, [Hareket tipi] (bSt) sayfa 178, [Kaldırma] (UEr) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

(1)
AUtO [Otomatik] (AUtO): Hız kontrol cihazı, motorun, 0 - 10 Hz arası hız kontrol cihazı parametreleri kullanılarak hesaplanan
nominal kaymasına eşit bir değer alır: Manuel kontrol.

bEn

g



[Fren tutma frek.]

[Otomatik] (AUtO)
0 - 10 Hz

[Otomatik] (AUtO)

Fren tutma frekansı eşiği.
Not: [Fren tutma frek.] (bEn), [Düşük hız] (LSP)'den daha yüksek olamaz.

(1)
AUtO [Otomatik] (AUtO): Hız kontrol cihazı, motorun, 0 - 10 Hz arası hız kontrol cihazı parametreleri kullanılarak hesaplanan
nominal kaymasına eşit bir değer alır: Manuel kontrol.

tbE

[Fren tut. gecikmesi]

0 - 5,00 sn

0 sn

UYARI

g

KONTROL KAYBI
Fren tutma gecikmesini sadece yatay hareket için değiştirin, aksi halde yükün kontrolü kaybedilebilir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.


(1)

Fren tutma isteği öncesinde zaman gecikmesi.

bEt

g

[Fren tutma süresi]

0 - 5,00 sn

0 sn

0 - 1,2 In (2)

0,7 In (2)

Fren tutma süresi (fren yanıt süresi).


(1)

SdC1

g

[Oto.DC enj. değeri 1]

DİKKAT



MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

(1)

Durma DC enjeksiyon akımı seviyesi.
Not: Bu parametreye, [Hareket tipi] (bSt) sayfa 178, [Yatay] (HOr) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

bEd

g

[Ters yönde fren tut]

[Hayır] (nO)

Çalışma yönü tersine çevrilirken sıfır hıza geçişte frenin devreye alınıp alınmayacağı seçmek için kullanılabilir.


nO [Hayır] (nO): Fren devreye alınmaz
YES [Evet] (YES): Fren devreye alınır
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Kod

JdC

g

DRI- > CONF
> FULL
> FUN- > BLCFabrika
ayarı

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Geri.dönüşte.atlam]

[Otomatik] (AUtO) - 10 [Otomatik] (AUtO)
Hz

Bu parametreye, [Hareket tipi] (bSt) sayfa 178, [Kaldırma] (UEr) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.


(1)
AUtO [Otomatik] (AUtO): Hız kontrol cihazı, motorun hız kontrol cihazı parametreleri kullanılarak hesaplanan nominal kaymasına
?
eşit bir değer alır
0 - 10 Hz: Manuel kontrol
Referans yön tersine çevrildiğinde bu parametre, sıfır hıza geçişte moment kaybını (ve buna bağlı olarak yük bırakmayı) önlemek
için kullanılabilir. Parametre, eğer [Ters yönde fren tut] (bEd) = [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa uygulanamaz.

ttr

g

[Yeniden.baş.zmnı]

0,00 - 15,00 sn

0 sn

Bir fren tutma sırası sonu ile fren bırakma sırası başlangıcı arasında geçen süre.


(1)
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.
(2) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Fren kontrol lojiği uzman parametreleri

DRI- > CONF > FULL > FUN- > BLC-

Fren lojik düzeni için aşağıdaki parametrelere, sadece uzman modunda erişim sağlanır.
Kod

Ad / Açıklama

brH0

g

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

[BRH b0-]

0

Fren devreye alınırken bir run (çalıştırma) komutu tekrar edilirse, fren düzeninin seçimi yeniden başlar.
0 [0] (0): Devreye alma/bırakma düzeni tamamen uygulanır
1 [1] (1): Fren derhal bırakılır
Frenin devreye alınması sırasında bir run (çalıştırma) komutu istenebilir. Fren bırakma düzeninin uygulanıp uygulanmaması,
[BRH b0-] (brH0) için seçilen değere bağlıdır.

Run
Frekans

Röle veya
lojik giriş

[BRH b0-] (brH0) = 0

Frekans
bEn

[BRH b0-] (brH0) = 1

Röle veya
lojik giriş
Not: "ttr" aşamasında bir run (çalıştırma) komutu istenirse, tüm fren kontrol düzeni başlatılır.

brH1

g

[BRH b1-]

0

Sabit durum hatasında fren kontağının devre dışı bırakılması.
0 [0] (0): Sabit durum hatasındaki fren kontağı aktif (kontak çalışma sırasında açılırsa, hata durumu). [Fren geribesleme] (brF)
fren kontağı, tüm çalışma aşamalarında görülür.
1 [1] (1): Sabit durum hatasındaki fren kontağı aktif değildir. [Fren geribesleme] (brF) fren kontağı hatası, sadece fren bırakma
ve devreye alma aşamalarında görülmüştür.

S1A28692 03/2010

181

Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

> FULLayarı
> FUN- > BLCAyar aralığı DRI- > CONF
Fabrika

Ad / Açıklama

brH2

g

[BRH b2-]

0

Fren kontrol düzeninde fren kontağının dikkate alınması.
0 [0] (0): Fren kontağı dikkate alınmaz
1 [1] (1): Fren kontağı dikkate alınır
Fren kontağına bir lojik giriş atanırsa:
- [BRH b2-] (brH2) = 0: Fren bırakma düzeninde referans, sürenin sonunda etkinleştirilir [Fren bırak. süresi] (brt).
Fren devreye alma düzeninde akım, [Fren tutma süresi] (bEt) sonundaki [Akım rampa süresi] (brr) rampasına
bağlı olarak 0 olur.
- [BRH b2-] (brH2) = 1: Fren bırakıldığında, lojik giriş 1 olarak değiştiğinde referans etkinleşir. Fren devreye alındığında,
lojik giriş 0 olarak değiştiğinde akım, [Akım rampa süresi] (brr) rampasına bağlı olarak 0 olur.

Run
Röle veya
lojik giriş
brt

bEt

Frekans

brr

[BRH b2] (brH2) = 0

Lojik giriş
Fren kontağı
Frekans
blr

brr

g

[Akım rampa süresi]

[BRH b2] (brH2) = 1

brr

0 - 5,00 sn

0 sn

Bir akım değişimi için moment akımı rampa süresi (artma ve azalma) [Fren.bırak.akımı] (Ibr) süresine eşittir.


g
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Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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HARİCİ AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ

DRI- > CONF > FULL > FUN- > BLC-

Yük ölçümü
Bu fonksiyon, [FREN LOJİK KONTROLÜ] (bLC-) fonksiyonunun [Fren.bırak.akımı] (Ibr) akımını adapte
etmek için bir ağırlık sensörü tarafından sağlanan bilgileri kullanır. Ağırlık sensöründen gelen sinyal, ağırlık
sensörünün türüne bağlı olarak bir analog girişe (genellikle 4 - 20 mA değerinde bir sinyal) veya darbe girişine
atanabilir.
Örnek: Kaldırma vincinin ve yükünün toplam ağırlık ölçümü
Akım [Fren.bırak.akımı] (Ibr), aşağıdaki eğriye uygun olarak adapte edilir.
Ibr
[2y
noktası]

0

[1x Noktası]
LP1

Sıfır yük

[2x Noktası]
LP2

%100

Ağırlık sensörü
sinyali

[1y
noktası]
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

ELM-

[HARİCİ.AĞIRLIK.ÖLÇMÜ]

Ayar aralığı

[Ağırlık ölç.sens.at.]

PES

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

UYARI
KONTROL KAYBI
Kaldırılan yükün kontrolünü kaybetmeyi önlemek için [1 X Noktası] (LP1), [2 X Noktası] (LP2), [1 Y
noktası] (CP1) ve [2 Y noktası] (CP2) değerlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Bu parametre, [FREN LOJİK KONTROLÜ] (bLC-) sayfa 178, [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa konfigüre edilebilir.
nO
A11
A12
A13
PI
AIU1
AIU2
OA01
...
OA10

[1 X Noktası]

LP1

[1 Y noktası]

CP1

g

%0

-1,36 In - 1,36 In (1)

-In (1)

LP1+0,01% - %100

%50

-1,36 In - 1,36 In (1)

0A

0 - 1,36 In (1)

0

Akım, A içindeki yüke [1 X Noktası] (LP1), karşılık gelir.
Bu parametreye, [Ağırlık ölç.sens.at.] (PES) atanmışsa erişilebilir.

[2 X Noktası]

LP2

Atanan girişteki sinyalin %0,01 - %100'ü.
[2x Noktası] (LP2), [1x Noktası] (LP1)'den büyük olmalıdır.
Bu parametreye, [Ağırlık ölç.sens.at.] (PES) atanmışsa erişilebilir.

g

[2 Y noktası]

CP2

g

Akım, A içindeki yüke [2 X Noktası] (LP2), karşılık gelir.
Bu parametreye, [Ağırlık ölç.sens.at.] (PES) atanmışsa erişilebilir.

IbrA



0 - LP2-0,01%

Atanan girişteki sinyalin %0 - %99,99'u.
[1x Noktası] (LP1), [2x Noktası] (LP2)'den daha az olmalıdır.
Bu parametreye, [Ağırlık ölç.sens.at.] (PES) atanmışsa erişilebilir.

g

g

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Al1] (A11): Analog giriş A1
[Al2] (A12): Analog giriş A2
[Al3] (A13): Analog giriş A3
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[AIV sanal 1] (AIU1): Navigasyon tekeri ile sanal analog giriş 1
[AIV sanal 2] (AIU2): Haberleşme veriyolu ile sanal analog giriş 2
[OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
...
[OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10

[Ibr 4-20mA kaybı]

Ağırlık sensörü bilgisinin kaybedilmesi durumunda, fren bırakma akımı.
Bu parametreye, ağırlık sensörü bir analog akım girişine atanmışsa ve 4-20 mA kayıp devre dışı bırakılmışsa erişilebilir.
Tavsiye edilen ayarlar: Bir kaldırma uygulaması için nominal motor akımı.

(1) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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YÜKSEK HIZLI KALDIRMA

DRI- > CONF > FULL > FUN- > ELM-

Bu fonksiyon, sıfır ve hafif yüklerle kaldırma hareketlerinde çevrim sürelerini optimum hale getirmek için
kullanılabilir. Nominal motor akımını geçmeden nominal hızdan daha yüksek bir hıza ulaşmak için "sabit güçte"
çalışmaya izin verir.
Hız, [Yüksek hız] (HSP) parametresi ile sınırlı kalır, sayfa 75.
Bu fonksiyon, hız referansının üzerinde değil, referans sabitinin üzerinde çalışır.
İlke:
Frekans
HSP yüksek
hız
Sa
b it

Nominal motor
frekansı FrS

Yukarıya doğru
gü
ç

Moment
maks.

0
Tr: Nominal
motor
momenti

Moment

Nominal motor
frekansı FrS
bit
Sa

ç
gü

Aşağıya doğru

HSP yüksek
hız

2 işletim modu bulunmaktadır:
• Hız referansı modu: Maksimum izin verilen hız, hız kontrol cihazı tarafından, hız kontrol cihazının yükü
ölçebileceği şekilde ayarlanmış olan bir hız adımı sırasında hesaplanır.
• Akım sınırlama modu: Maksimum izin verilen hız, motor modunda akım sınırlamayı, sadece "artan" yönde
destekleyen hızdır. "Azalan" yönde işlem, Hız referansı modundadır.
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Hız referansı modu

Yükselme alçalma
komutu

t
Referans
HSP

FrS
OSP

t

0
Frekans
HSP
Hesaplanan limit
FrS
OSP

0

t
tOS

OSP: Yük ölçümü için ayarlanabilir hız adımı
tOS: Yük ölçüm süresi
Artan ve azalan yönde hız kontrol cihazı tarafından hesaplanan hızı düşürmek için iki parametre kullanılır.

186
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Akım sınırlama modu
Yükselme komutu

t
Referans
HSP

FrS
SCL

0

t

Frekans
HSP

FrS
SCL

0

Akım
sınırlama ile
uygulanan
sınır

t

Akım
CLO

t

SCL: Akım sınırlamanın üzerinde aktif olduğu ayarlanabilir hız eşiği
CLO: Yüksek hız fonksiyonu için akım sınırlama
Not: Belirli bir akım için erişilen hız, şebeke geriliminin nominal şebeke gerilimine kıyasla düşük olduğu
durumda daha düşük olur.
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Halat gevşetme
Halat gevşetme fonksiyonu, yük kaldırılmaya hazır ancak halatın halen gevşek olduğu bir durumda (aşağıda
gösterildiği şekilde) yüksek hızda çalışmayı engellemek için kullanılır.
Hız

OSP

Yük
tOS

rStL

Yükü ölçmek için 186. sayfada anlatılan hız adımı (OSP parametreleri) kullanılır. Yük, kancanın ağırlığına
karşılık gelen ayarlanabilir eşiğe [Ip gevş. tork seviye] (rStL) ulaşmadan etkili ölçüm döngüsü
tetiklenmez.
Halat gevşeklik durumunun [GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) menüsünde gösterilmesi için bir lojik çıkış
veya röle atanabilir.
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

HSH-

[YÜKSEK HIZLI KALDIRMA]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

HSO

[Yük. hızlı kaldır.]

[Hayır] (nO)

nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
SSO [Hız ref.] (SSO): Hız referansı modu
CSO [AkımSınır] (CSO): Akım sınırlama modu

COF

g


COr

g


tOS

g


OSP

g


CLO

g


SCL

g


rSd

g

[Mot.hız kats.]

%0 - 100

%100

Hız azaltma katsayısı, Artan yön için hız kontrol cihazı tarafından hesaplanır.
Bu parametreye, [Yük. hızlı kaldır.] (HSO), [Hız ref.] (SSO) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[Gen.hız kats. ]

%0 - 100

%50

Hız azaltma katsayısı, Azalan yön için hız kontrol cihazı tarafından hesaplanır.
Bu parametreye, [Yük. hızlı kaldır.] (HSO), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.

[Yük ölçüm zamanı]

0,1 sn - 65 sn

0,5 sn

Ölçüm için hız adımı süresi.
Bu parametreye, [Yük. hızlı kaldır.] (HSO), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.

[Ağırlık ölçüm hız]

0 - [Nom. mot. frekansı] (FrS) 40 Hz

Hız, ölçüm için sabitlenir.
Bu parametreye, [Yük. hızlı kaldır.] (HSO), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.

[Yük. hız akım sın.]

0 - 1,5 In (1)

In (1)

Yüksek hızda akım sınırlama.
Bu parametreye, [Yük. hızlı kaldır.] (HSO), [AkımSınır] (CSO) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Not: Ayar 0,25 In değerinden düşükse, hız kontrol cihazı, eğer etkinleştirilmişse [Çıkış faz kaybı] (OPL) hata moduna
kilitlenebilir (bkz. sayfa 237).

[Akım sınır frekns ]

Değere göre 0 - 599 Hz

40 Hz

Yüksek hız akım sınırlamanın üzerinde aktif olduğu frekans eşiği.
Bu parametreye, [Yük. hızlı kaldır.] (HSO), [AkımSınır] (CSO) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.

[Ip gevşeklik ayarı]

[Hayır] (nO)

Halat gevşetme fonksiyonu.
Bu parametreye, [Yük. hızlı kaldır.] (HSO), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
drI [Src.hesap.] (drI): Üretilen momentin hız kontrol cihazı tarafından tahmin edilmesiyle yük ölçümü
PES [Harici sens. ] (PES): Yükün ağırlık sensörü kullanılarak ölçülmesi, sadece 184. sayfadaki [Ağırlık ölç.sens.at.] (PES)
[Hayır] (nO) olarak ayarlanmadıysa atanabilir.
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Kod

rStL

g

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Ip gevş. tork seviye]

%0 - 100

DRI- > CONF > FULL
> FUN-ayarı
> HSHFabrika
%0

Nominal yükün %'si olarak, yüksüz halde kancadan daha hafif olan bir yüke karşılık gelen ayarlama eşiği.
Bu parametreye [Ip gevş. tork seviye] (rSd) atanmışsa erişilebilir.
(1) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

S1A28692 03/2010

Konfigürasyon Modu (ConF)

PID REGÜLATÖRÜ

DRI- > CONF > FULL > FUN- > HSH-

Blok şeması
Bu fonksiyon, PID geribildirimine bir analog giriş atanarak etkinleştirilir (ölçüm).
LI

Dahili
referans

Hata
enversiyonu

------YES
rPI

A

Referans A
131. ve 132.
sayfalar

Rampa

---

nO

-

PrP

Otomatik/Manuel
---

---

nO

+

rP2

nO

Tekrar başlatma
hata eşiği
(uyanma)

rSL

YES

x(-1)

0

POH

rdG
rIG
rPG

AC2
(1) +

POL

(manu)

B

131 ve 132
sayfalar

Kazançl

rP3

+

rP4
---

Ön ayarlı PID
referansları

nO
AI1
.....

Tahmini
hız
referansı

Ölçeklendirme
PIF1 / PIF2
PIP1 / PIP2

RP
Şebeke AIU2
PID geri
besleme

---

Rampalar
ACC DEC
x PSr

Ön ayarlı manuel referanslar
Manuel
referans

nO

---

Tuş:

SP2

Parametre:
Siyah kare, fabrika ayarı
atamasını temsil eder

SP16

(1) AC2 rampası sadece, PID fonksiyonu başlarken ve PID "uyanmaları" sırasında aktiftir.

PID geri besleme:
PID geri bildirimi, uzatma kartlarının takılmış olup olmadığına bağlı olarak AI1 - AI3 arasındaki analog
girişlerinden birine, darbe girişine atanmalıdır.
PID referansı:
PID referansı aşağıdaki parametrelere atanmış olmalıdır: Lojik girişler üzerinden önceden ayarlanmış girişler
(rP2, rP3, rP4)
[Dahili PID ref.seçimi ] (PII) sayfa 195, konfigürasyonuna göre:
Dahili referans (rPI) veya
Referans A ([Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref.1B kanal] (Fr1b), bkz. sayfa 138).
PID referansları için birleşim tablosu:
LI (Pr4)

LI (Pr2)

Pr2 = nO

Referans
rPI veya A

0

0

rPI veya A

0

1

rP2

1

0

rP3

1

1

rP4

İşlem tekrar çalıştırıldığında hızı başlatmak için tahmini bir hız referansı kullanılabilir.
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Geri besleme ve referansların ölçeklenmesi:
• [Min. PID grbsl.] (PIF1), [Maks. PID grbsl.] (PIF2) parametreleri, PID geri beslemesini (sensör
aralığı) ölçeklemek için kullanılabilir. Bu ölçek, diğer tüm parametreler için MUTLAKA korunmalıdır.
• [Min. PID referansı] (PIP1), [Maks. PID ref.] (PIP2) parametreleri, ayar aralığını, örneğin referansı
ölçeklemek için kullanılabilir. Ayar aralığı MUTLAKA sensör aralığının içinde olmalıdır.
Ölçekleme parametrelerinin maksimum değeri 32.767'dir. Kurulumu kolaylaştırmak için gerçek değerlerle
bağlantılı olarak 10'un katları olan sayılarda, maksimum seviyeye mümkün olan en yakın değerleri
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Örnek (bkz. aşağıdaki grafik): Bir tank içindeki hacmin 6 m3 ve 15 m3 arası ayarlanması.
• Kullanılan sensör 4-20 mA, 4 mA için 4,5 m3 ve 20mA için 20 m3, sonuç olarak PIF1 = 4.500 ve
PIF2 = 20.000.
• 6 - 15 m3 arası ayarlama aralığında sonuç olarak PIP1 = 6.000 (min. referans) ve PIP2 = 15.000
(maks. referans).
• Örnek referanslar:
- rP1 (dahili referans) = 9.500
- rP2 (ön ayarlı referans) = 6.500
- rP3 (ön ayarlı referans) = 8.000
- rP4 (ön ayarlı referans) = 11.200
Görüntülenen ünitenin adı ve biçimini özelleştirmek için [3.4 KNT. PANELİ AYARLARI] menüsü kullanılabilir.
Ayar aralığı
(referans)
PIP2 (15.000)

PIP1 (6.000)

PIF1
(4.500)

PIF2
(20.000)

PID geri
besleme

Diğer parametreler:
• [PID uyanma eşiği] (rSL) parametresi: Geçildiğinde PID regülatörünün, maksimum zaman eşiğinin
düşük hızda aşılması nedeniyle bir duruştan sonra tekrar etkinleştirileceği (uyanma) PID hata eşiğini
ayarlamak için kullanılır [Low speed time out] (tLS).
• Düzeltme yönünün ters dönmesi [PID grbsl etki yönü ] (PIC): [PID grbsl etki yönü ] (PIC), [Hayır]
(nO), olarak ayarlanmışsa, hata pozitifken motor hızı artacaktır; örnek: bir kompresörle basınç kontrolü
(örnek: kompresörle basınç kontrolü). [PID grbsl etki yönü ] (PIC), [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa
motor hızı, hata pozitifken azalacaktır. (örneğin: soğutma fanı kullanarak sıcaklık kontrolü).
• İntegral kazanç bir lojik girişi ile kısa devre yapabilir.
• PID geri beslemesi üzerinde bir alarm, bir lojik girişi ile konfigüre edilebilir ve gösterilebilir.
• PID hatası üzerinde bir alarm, bir lojik girişi ile konfigüre edilebilir ve gösterilebilir.
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PID ile "Manuel - Otomatik" Çalışma
Bu fonksiyon, PID regülatörü, önceden ayarlanmış hızları ve bir manuel referansı birleştirir. Lojik girişinin
durumuna bağlı olarak hız referansı, PID fonksiyonu üzerinden önceden ayarlanmış hızlar veya bir manuel
referans girişiyle verilir.
Manuel referans [Manuel referans] (PIM):
• Analog girişler AI1 - AI3
• Darbe girişi
Tahmini hız referansı [Ref. hız ataması ] (FPI):
[AI1] (AI1): Analog giriş
[AI2] (AI2): Analog giriş
[AI3] (AI3): Analog giriş
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[Kont. Paneli] (LCC): Grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı ] (nEt): Haberleşme kartı (takılıysa)

•
•
•
•
•
•
•
•

PID regülatörünün ayarlanması
1. PID modunda konfigürasyon.
Bkz. 191. sayfadaki şema.
2. Fabrika ayarları modunda bir test gerçekleştirin.
Hız kontrol cihazını optimum hale getirmek için [PID oransal kazanç ] (rPG) veya [PID integral kazanç]
(rIG) değerlerini kademeli ve bağımsız olarak ayarlayın ve referansla ilişkisi içinde PID geribildirimi
üzerindeki etkisini izleyin.
3. Fabrika ayarları kararlı değilse veya referans hatalıysa.
• Manuel modda bir hız referansıyla (PID regülatörü olmadan) ve sistemin hız aralığında hız kontrol cihazı
yüklüyken bir test gerçekleştirin:
- Sabit durumda hız sabit ve referansa uygun olmalıdır ve PID geribildirim sinyali sabit olmalıdır.
- Geçici durumda hız, rampayı izlemeli ve hızlı bir şekilde sabitlenmelidir ve PID geribildirimi hızı
izlemelidir. Aksi durumda hız kontrol cihazı ve/veya sensör sinyali ve kablo bağlantısı ayarlarına
başvurun.
• PID moduna geçin.
• [Rampa adapt.] (brA)'yı [Hayır] (nO) olarak ayarlayın (rampanın otomatik uyarlanması yok).
• [PID rampası] (PrP)'yi, bir [DC bara.aş. ger.] (ObF) tetiklemeden mekanizma tarafından izin verilen
minimum değere ayarlayın.
• Dahili kazancı [PID integral kazanç] (rIG) minimum olarak ayarlayın.
• Türevsel kazancı [PID türevsel kazanç] (rdG) 0 olarak bırakın.
• PID geribildirimini ve referansı takip edin.
• Hız kontrol cihazını birkaç kez açıp kapatın veya birkaç kez yük veya referansı hızlı bir şekilde değiştirin.
• Geçici fazlarda yanıt süresi ve kararlılık arasında bir denge sağlamak için oransal kazancı [PID oransal
kazanç ] (rPG) olarak ayarlayın (sabitlemeden önce hafifçe değeri aşsın ve 1 - 2 salınım gerçekleştirsin).
• Referansın, sabit durumdaki önceden ayarlanmış değerden farklılaşması durumunda dahili kazancı
[PID integral kazanç] (rIG) kademeli olarak düşürün, kararsızlık durumunda oransal kazancı [PID
oransal kazanç ] (rPG) düşürün (pompa uygulamaları), yanıt süresi ve statik doğruluk arasında bir denge
bulun (bkz. şema).
• Son olarak, türevsel kazanç değer aşımının azaltılmasını ve yanıt süresinin geliştirilmesini sağlayabilir;
ancak bu 3 kazanca dayandığından, kararlılık açısından bir denge bulunması daha zor olacaktır.
• Tüm referans aralığında üretim testleri gerçekleştirin.
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Sabitlenme süresi
Kontrol edilen
değer
Referans

rPG
Değer aşımı

Statik hata

Orantısal
kazanç
rPG düşük
Yükseliş süresi
zaman
rIG yüksek
Referans
Integral
kazanç
rIG düşük
zaman
Referans

rPG ve rIG doğru
rdG artırılmış

zaman

Salınım frekansı sistem kinematiğine göre değişir.
Parametre

Yükseliş süresi

Değer aşımı

Sabitlenme süresi

Statik hata

=
rPG
rIG
=

=

rdG
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

PId-

[PID REGÜLASYONU]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

PIF
nO
A11
A12
A13
PI
AIU1
AIU2
OA01
...
OA10

AIC2

[PID grbsl. ataması]

[Hayır] (nO)

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Al1] (A11): Analog giriş A1
[Al2] (A12): Analog giriş A2
[Al3] (A13): Analog giriş A3
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[AIV sanal 1] (AIU1): Haberleşme veriyolu ile sanal analog giriş 1
[AIV sanal 2] (AIU2): Haberleşme veriyolu ile sanal analog giriş 2
[OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
...
[OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10

[AI2 Ağ kanalı ]

[Hayır] (nO)

Bu parametreye, [PID grbsl. ataması] (PIF), [AI sanal 2] (AIU2) olarak ayarlanmışsa erişilebilir. Bu parametreye
[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) menüsünden de erişilebilir.

g
nO
Mdb
CAn
nEt

PIF1

g

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı] (nEt): Haberleşme kartı (takılıysa)

[Min. PID grbsl.]

0 - [Maks. PID grbsl.] (PIF2) (2)

100

[Min. PID grbsl.] (PIF1) - 32.767 (2)

1.000

[Min. PID grbsl.] (PIF1) [Maks. PID ref.] (PIP2) (2)

150

[Min. PID referansı] (PIP1) [Maks. PID grbsl.] (PIF2) (2)

900

Minimum geri besleme değeri.


(1)

PIF2

g

[Maks. PID grbsl.]
Maksimum geri besleme değeri.


(1)

PIP1

g

[Min. PID referansı]
Minimum işlem değeri.


(1)

PIP2

g

[Maks. PID ref.]
Maksimum işlem değeri.


(1)

PII

g

[Dahili PID ref.seçimi]

[Hayır] (nO)

Dahili PID regülatörü referansı.
nO [Hayır] (nO): PID regülatörü referansı, toplama/çıkarma/çarpma fonksiyonları ile [Ref.1 kanal] (Fr1) veya [Ref1B kanal]
(Fr1b) üzerinden verilir (bkz. 191. sayfadaki şema).
YES [Evet] (YES): PID regülatör referansı, [Dahili PID ref.] (rPI) üzerinden dahilidir.
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Kod

rPI

g


rPG

g

DRI- > CONF > FULL
> FUN> PIDFabrika
ayarı

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Dahili PID ref.]

[Min. PID referansı] (PIP1) [Maks. PID ref.] (PIP2)

150

Dahili PID regülatörü referansı.
Bu parametreye [1.2 İZLEME] (MOn-) menüsünden de erişilebilir.

[PID oransal kazanç]

0,01 - 100

1

0,01 - 100

1

0,00 - 100

0

0 - 99,9 sn

0 sn

Orantısal kazanç.


rIG

g

[PID integral kazanç]
Integral kazanç.


rdG

g

[PID türevsel kazanç]
Türev kazancı.


PrP

g



[PID rampası]

[Min. PID referansı] (PIP1)'den [Maks. PID ref.] (PIP2)'ye veya tam tersi şeklinde geçiş yapmak üzere tanımlanmış PID
hızlanma/yavaşlama rampası.

(1)

PIC

[PID grbsl etki yönü]

[Hayır] (nO)

Düzeltme yönünün değiştirilmesi [PID grbsl etki yönü ] (PIC):
[PID grbsl etki yönü ] (PIC), [Hayır] (nO), olarak ayarlanmışsa motor hızı, hata pozitifken artacaktır (örnek: kompresörle
basınç kontrolü)
[PID grbsl etki yönü] (PIC), [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa motor hızı, hata pozitifken azalacaktır. (örnek: soğutma fanı
kullanarak sıcaklık kontrolü).

g

nO [Hayır] (nO): Hayır
YES [Evet] (YES): Evet

POL

g

[Min. PID cikisi]

- 599 - 599 Hz

0 Hz

0 - 599 Hz

60 Hz

[Min. PID grbsl.] (PIF1) [Maks. PID grbsl.] (PIF2) (2)

100

[Min. PID grbsl.] (PIF1) [Maks. PID grbsl.] (PIF2) (2)

1.000

Regülatör girişinin Hz cinsinden minimum değeri.


(1)

POH

g

[Maks. PID çıkışı]
Regülatör girişinin Hz cinsinden maksimum değeri.


(1)

PAL

g



[Min.grbslm. alarmı]
Regülatör geri besleme için minimum izleme eşiği.

(1)

PAH

g

[Maks.grbslm. alarm]
Regülatör geri besleme için maksimum izleme eşiği.


(1)
196

S1A28692 03/2010

Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

PEr

g

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[PID hata alarmı]

0 - 65.535 (2)

DRI- > CONF > FULL
> FUN> PIDFabrika
ayarı
100

Regülatör hatası izleme eşiği.


(1)

PIS

[PID integral reset]

[Hayır] (nO)

Atanan giriş veya bit 0 ise fonksiyon aktif değildir (PID entegrali etkinleştirilmiştir).
Atanan giriş veya bit 1 ise fonksiyon aktiftir (PID entegrali devre dışı bırakılmıştır).

g

nO Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

FPI

g

[Ref. hız ataması ]

[Hayır] (nO)

PID regülatörü tahmini hız girişi.

nO
AI1
AI2
AI3
LCC
Mdb
CAn
nEt
PI
AIU1
OA01
...
OA10

PSr

g



[Hayır] (nO): Atanmamış
[Al1] (A11): Analog giriş A1
[Al2] (A12): Analog giriş A2
[Al3] (A13): Analog giriş A3
[Kont. Paneli] (LCC): Grafik ekran terminali kaynağı veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı] (nEt): Haberleşme opsiyon kartı kaynağı
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[AIV sanal 1] (AIU1): Navigasyon tekeri ile sanal analog giriş 1
[OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
...
[OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10

[Hız girişi %]

1 - %100

%100

Tahmini hız girişi için çarpan katsayısı.
Bu parametreye, [Ref. hız ataması ] (FPI), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmışsa erişilemez.

(1)

PAU

[Oto./Manuel atama.]

[Hayır] (nO)

Atanan giriş veya bit 0'da ise, PID aktiftir.
Atanan giriş veya bit 1'de ise, manuel çalışma aktiftir.

g

nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

AC2

g



[2.Hızlanma suresi]

0,00 - 6.000 sn (3)

5 sn

0'dan [Nom. mot. frekansı] (FrS) değerine hızlanma süresi. Rampalarda tekrarlanabilirlik sağlamak için parametrenin değeri,
uygulamanın olabilirliğine göre ayarlanmalıdır.
AC2 rampası sadece, PID fonksiyonu başlarken ve PID "uyanmaları" sırasında aktiftir.

(1)

PIM

g
nO
AI1
AI2
AI3
PI
AIU1
OA01
...
OA10

[Manuel referans]

[Hayır] (nO)

Manuel hız girişi. Bu parametreye, [Oto./Manuel atama.] (PAU), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
Konfigüre edilmişlerse önceden ayarlanmış hızlar manuel referansta aktiftirler.
[Hayır] (nO): Atanmamış
[Al1] (A11): Analog giriş A1
[Al2] (A12): Analog giriş A2
[Al3] (A13): Analog giriş A3
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[AIV sanal 1] (AIU1): Navigasyon tekeri ile sanal analog giriş 1
[OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
...
[OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10
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Kod

tLS


(1)

rSL

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Düş.hız zam.aşım]

0 - 999,9 sn

0 sn

[Düşük hız] (LSP)'de maksimum çalışma zamanı (bkz. [Düşük hız] (LSP) sayfa 75).
Belirli bir süre için [Düşük hız] (LSP)'de çalıştıktan sonra otomatik olarak motorun durması istenir. Referans [Düşük hız]
(LSP) değerinden büyükse ve bir run (çalıştırma) komutu halen geçerliyse, motor yeniden çalışacaktır.
Not: 0 değeri, sürenin sınırsız olduğunu belirtir.
Eğer [Düş.hız zam.aşım] (tLS) 0 değilse, 157. sayfadaki [Duruş tipi] (Stt) [Rampali dur] (rMP) moduna yönlendirilir
(eğer sadece bir rampa duruşu konfigüre edilebiliyorsa).

[PID uyanma eşiği]

g
2

DRI- > CONF > FULL
> FUN> PIDFabrika
ayarı

0,0 - 100,0

0

TEHLİKE
İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
İstenmeyen yeniden yolvermelerin herhangi bir tehlike oluşturmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
"PID" ve "Düşük hızda çalışma zamanı" [LDüş.hız zam.aşım] (tLS) fonksiyonları, aynı zamanda konfigüre edilmişse, PID
regülatörü [Düşük hız] (LSP) değerinden daha düşük bir hız ayarlama girişiminde bulunabilir.
Bu da, yolverme, düşük hızda çalışma ve ardından durma gibi tatmin edici olmayan çalışmaya neden olur.
Uzun süreli [Düşük hız] (LSP)'de duruşun ardından tekrar yolvermek amacıyla bir minimum PID hata eşik değeri ayarlamak
için [PID uyanma eşiği] (rSL) parametresi (tekrar yolverme hata eşiği) kullanılabilir. [PID uyanma eşiği] (rSL), PID
hatasının bir yüzdesidir (değer, [Min. PID grbsl.] (PIF1) ve [Maks. PID grbsl.] (PIF2), değerlerine göre değişir, bkz. [Min.
PID grbsl.] (PIF1), sayfa 195).
[Düş.hız zam.aşım] (tLS) = 0 veya [PID uyanma eşiği] (rSL) = 0 ise fonksiyon devre dışı kalır.
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.
(2) Grafik ekran terminali kullanılmıyorsa, 9.999'dan büyük değerler 4 basamaklı ekranda binler basamağından sonra bir
nokta koyarak gösterilir, örneğin, 15.650 için 15,65.
(3) Aralık, [Rampa adımı] (Inr) sayfa 154, 0,01 - 99,99 sn veya 0,1 - 999,9 sn veya 1 - 6.000 sn arasında olabilir.

g


2

198

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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ÖNAYAR PID REFERANSI
Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

PrI-

[ÖNAYAR PID REFERANSI]

DRI- > CONF > FULL > FUN- > PID-

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

[PID grbsl. ataması] (PIF) sayfa 195, atanmışsa fonksiyona erişilebilir.

Pr2

[2 önayar PID ref.]

[Hayır] (nO)

Atanan giriş veya bit 0'da ise, fonksiyon devre dışıdır.
Atanan giriş veya bit 1'de ise, fonksiyon aktiftir.
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

Pr4

[4 önayar PID ref.]

[Hayır] (nO)

Bu fonksiyonu atamadan önce, [2 önayar PID ref.] (Pr2)'nin atandığını kontrol edin.
[2 önayar PID ref.] (Pr2) ile aynı, sayfa 197.
Atanan giriş veya bit 0'da ise, fonksiyon devre dışıdır.
Atanan giriş veya bit 1'de ise, fonksiyon aktiftir.

rP2

g

[2 önayar PID ref.]

[Min. PID referansı] (PIP1) [Maks. PID ref.] (PIP2) (2)

300

Bu parametreye, [Önayar PID ref.2 ] (Pr2) atanmışsa erişilebilir.


(1)

rP3

g

[3 önayar PID ref.]

[Min. PID referansı] (PIP1) [Maks. PID ref.] (PIP2) (2)

600

Bu parametreye, [Önayar PID ref.3 ] (Pr3) atanmışsa erişilebilir.


(1)

rP4

g

[4 önayar PID ref.]

[Min. PID referansı] (PIP1) [Maks. PID ref.] (PIP2) (2)

900

Bu parametreye, [Önayar PID ref.4 ] (Pr4) atanmışsa erişilebilir.


(1)
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.
(2) Grafik ekran terminali kullanılmıyorsa, 9.999'dan büyük değerler 4 basamaklı ekranda binler basamağından sonra bir
nokta koyarak gösterilir, örneğin, 15.650 için 15,65.

g



Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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MOMENT SINIRLAMASI

DRI- > CONF > FULL > FUN- > PRI-

İki tür moment sınırlaması bulunmaktadır:
• Bir parametre tarafından sabitlenen bir değerle
• Bir analog girişle sabitlenen bir değerle (AI ve darbe)
Her iki tip de etkinleştirilmişse en düşük değer dikkate alınır. İki tip sınırlama bir lojik giriş kullanarak ya da
haberleşme veriyolu üzerinden konfigüre edilebilir veya anahtarlanabilir.

[Moment sınırlama] (tLA)

[Evet]

[Motor Momnt sınır]
Parametre
(tLIM)
üzerinden
moment
sınırlaması

(YES)

[LI]

[Gen.momnt.
sınırı]
(tLIG)
LI

[Hayır]
(nO)
Sınır değer
Dikkate alınan en
düşük değer

[Analog sınırlama] (tLC)

[AI.] (AI.)
[Darbe girişi]
(PI)

[Evet]

Analog giriş,
RP
üzerinden
moment
sınırlama

(YES)

[AI]

[LI]

[Hayır]
(nO)
LI

[Moment ref. atama] (tAA)
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

tOL-

[MOMENT SINIRLAMASI]

tLA

Ayar aralığı

[Moment sınırlama ]

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Atanan giriş veya bit 0'da ise, fonksiyon devre dışıdır.
Atanan giriş veya bit 1'de ise, fonksiyon aktiftir.
nO
YES
LI1
...

IntP

[Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
[Evet] (YES): Fonksiyon her zaman aktif
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
[...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

[moment artimi]

[%1] (1)

Bu parametreye, [Moment sınırlama ] (tLA), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
[Motor Momnt sınır] (tLIM) ve [Gen.momnt. sınırı ] (tLIG) parametreleri için birim seçimi.

g

0? 1 [%0,1] (0.1): Birim %0,1
1 [%1] (1): Birim %1

tLIM

g



[Motor tork sınır]

%0 - 300

%100

Bu parametreye, [Moment sınırlama] (tLA), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
Motor modunda moment sınırlama, [moment artimi] (IntP) parametresine uygun olarak nominal momentin %'si veya %0,1
artımlı olarak belirlenir.

(1)

tLIG

g



[Gen.tork sınırı]

%0 - 300

%100

Bu parametreye, [Moment sınırlama] (tLA), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
Jeneratör modunda moment sınırlama, [moment artimi] (IntP) parametresine uygun olarak nominal momentin %'si veya
%0,1 artımlı olarak belirlenir.

(1)

tAA

[Moment ref. atama ]

[Hayır] (nO)

Fonksiyon atanmışsa sınırlama, atanmış sinyale uygulanan %0 - %100 sinyale dayanarak nominal moment değerinin %0 ve
%300'ü arasında değişir.
Örnekler:
4-20 mA girişinde 12 mA, nominal momentin %150'siyle sınırlamaya neden olur.
10 V girişinde 2,5 V, nominal momentin %75'iyle sonuçlanır.
nO
AI1
AI2
AI3
PI
AIU1
AIU2
OA01
...
OA10

[Hayır] (nO): Atanmamış (fonksiyon devre dışı)
[AI1] (AI1): Analog giriş
[AI2] (AI2): Analog giriş
[AI3] (AI3): Analog giriş
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[AIV sanal 1] (AIU1): Navigasyon tekeri ile sanal analog giriş 1
[AIV sanal 2] (AIU2): Haberleşme veriyolu üzerinden sanal giriş, [AI2 Ağ kanalı ] (AIC2) üzerinden konfigüre edilir, sayfa 122.

[OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
...
[OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10
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Kod

Ad / Açıklama

tLC

Ayar aralığı

DRI- > CONF
> FULL
> FUN- > TOLFabrika
ayarı

[Analog sınırlama ]

[Evet] (YES)

Bu parametreye, [Moment sınırlama] (tLA), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
[Moment sınırlama ] (tLA) ile aynı, sayfa 201.

g

Atanan giriş veya bit 0 ise:
[Moment sınırlama] (tLA), [Hayır] (nO) değilse, sınırlama [Motor Momnt sınır] (tLIM) ve [Gen.momnt. sınırı ] (tLIG)
parametreleri tarafından belirlenir.
[Moment sınırlama ] (tLA), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmışsa sınırlama yok.
Atanan giriş veya bit 1 ise:
Sınırlama, [Moment ref. atama ] (tAA) tarafından atanan girişe göre değişir.
Not: [Mom.sınırl] (tLA) ve [Moment ref. atama ] (tAA) aynı anda etkinleştirilmişse en düşük değer dikkate alınacaktır.
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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2. AKIM SINIRLAMA
Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

CLI-

[2. AKIM SINIRI]

LC2

DRI- > CONF > FULL > FUN- > TOLAyar aralığı

[Akim siniri2]

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Atanan giriş veya bit 0'da ise, birinci akım sınırlaması aktiftir.
Atanan giriş veya bit 1'de ise, ikinci akım sınırlaması aktiftir.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

CL2

[2. akım sınırı]

0 - 1,5 In (1)

1,5 In (1)

DİKKAT
g

MOTOR VE KONTROL CİHAZININ HASAR GÖRME RİSKİ
• Motorun; özellikle de manyetikliği kolay bozulan sabit mıknatıslı senkron motorların bu akıma
dayanacağından emin olun.
• Profilin görevinin, kurulum kılavuzunda verilen değer kaybı eğrisiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.



İkinci akım sınırlaması.
Bu parametreye, [Akim siniri2] (LC2), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
Ayar aralığı 1,5 In ile sınırlandırılmıştır.
Not: Ayar 0,25 In değerinden düşükse, hız kontrol cihazı, eğer etkinleştirilmişse [Çıkış faz kaybı] (OPL) hata moduna
kilitlenebilir (bkz. [Çıkış faz kaybı] (OPL) sayfa 237). Yüksüz motor akımından daha az olduğunda, motor çalıştırılamaz.

CLI

[Akım sınırı]

0 - 1,5 In (1)

1,5 In (1)

DİKKAT

g

MOTOR VE KONTROL CİHAZININ HASAR GÖRME RİSKİ
• Motorun; özellikle de manyetikliği kolay bozulan sabit mıknatıslı senkron motorların bu akıma
dayanacağından emin olun.
• Profilin görevinin, kurulum kılavuzunda verilen değer kaybı eğrisiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.



Birinci akım sınırlaması.
Bu parametreye, [Akim siniri2] (LC2), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
Ayar aralığı 1,5 In ile sınırlandırılmıştır.
Not: Ayar 0,25 In değerinden düşükse, hız kontrol cihazı, eğer etkinleştirilmişse [Çıkış faz kaybı] (OPL) hata moduna
kilitlenebilir (bkz. [Çıkış faz kaybı] (OPL) sayfa 237). Yüksüz motor akımından daha az olduğunda, motor çalıştırılamaz.
(1) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.

g



Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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HAT KONTAKTÖR KOMUTU

DRI- > CONF > FULL > FUN- > CLI-

Hız kontrol cihazı kilitlendiğinde, hat kontaktörü gönderilen her run (çalıştırma) komutu (ileri veya geri) ile
kapanır ve her bir durdurma sonrasında açılır. Örneğin, eğer durdurma modu rampa üzerinde durdurursa,
motor sıfır hıza ulaştığında kontaktör açılır.
Not: Hız kontrol cihazı kontrol güç kaynağı harici bir 24 V kaynağından sağlanmalıdır.
Örnek devre:
Acil durum
durdurma
3

Run/Reset

a hattı

K11

K10
K11
KM1

L3

U

V

W

ATVpp
P24

COM

LO+

L2

LO-

L1

LIp

LIn +24

K11

İleri
veya
geri

M
3
_
24 V --- source

+24 V

K10

0V

24 V güç kaynağı

Not: "Acil durum durdurma" tuşu bırakıldığında "Run/Reset" tuşuna bir kez basılmalıdır.
LIp = Run (çalıştırma) komutu [İleri] (Frd) veya [Geri] (rrS)
LO-/LO+ = [Gir.kontaktör.atama] (LLC)
LIn = [Sürücü kilidi] (LES)

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Bu fonksiyon sadece çevrim süresi 60 saniyeden uzun olan arka arkaya az sayıda işlem için kullanılabilir
(bunun nedeni, filtre kapasitörü şarj ünitesinin erken eskimesini önlemektir).
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

LLC-

[GİRİŞ KONTKTÖR KMT.]

Ayar aralığı

[Gir.kontaktör.atama]

LLC

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Lojik çıkışı veya kontrol rölesi.
nO
LO1
r2
dO1

LES

[Hayır] (nO): Fonksiyon atanmamış (bu durumda, fonksiyon parametrelerinden hiçbirine erişilemez)
[LO1] (LO1): Lojik çıkış LO1
[R2] (r2): Röle r2
[d01] (dO1): Analog çıkış AO1, bir lojik çıkış olarak işlev görür. 128. sayfadaki [AO1 atama] (AO1) [Hayır] (nO) olarak
ayarlanmışsa, seçim yapılabilir.

[Sürücü kilidi]

[Hayır] (nO)

Bu parametreye, [Gir.kontaktör.atama] (LLC), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
Hız kontrol cihazı, atanmış giriş veya bit 0 olarak değiştiğinde kilitlenir.

g

nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

LCt

g
g

[Şebeke zam. aşım ]

5 - 999 sn

5 sn

Hat kontaktörünün kapatılması için izleme süresi. Bu süre bir kez tamamlandığında hız kontrol cihazı güç devresinde gerilim
olmaz, hız kontrol cihazı [Giriş kontaktörü] (LCF) hatasıyla kilitlenir.

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.

S1A28692 03/2010

205

Konfigürasyon Modu (ConF)

ÇIKIŞ KONTAKTÖR KOMUTU

DRI- > CONF > FULL > FUN- > LCC-

Bu, hız kontrol cihazının, hız kontrol cihazı ve motor arasına yerleştirilmiş bir kontaktörü kontrol etmesini
sağlar. Kontaktörün kapanması talebi, bir run (çalıştırma) komutu gnderildiğinde gerçekleştirilir. Kontaktörün
açılması talebi, motorda akım kalmadığında gerçekleştirilir.

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Bir DC enjeksiyon freni fonksiyonu yapılandırılmışsa, duruş modunda uzun süre çalıştırılmamalıdır çünkü
kontaktör sadece frenlemenin sonunda açılır.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

Çıkış kontaktörü geri beslemesi
Karşılık gelen lojik girişi, run (çalıştırma) komutu olmadığında 1 ve çalışma sırasında 0 olmalıdır.
Bir tutarsızlık olması durumunda hız kontrol cihazı, çıkış kontaktörü kapanamazsa FCF2 ile (LIx, 1'de) ve
sıkışmışsa FCF1 ile (LIx, 0'da) hataya geçer.
[Mot.sürme.zamanı] (dbS) parametresi, bir run (çalıştırma) komutu gönderildiğinde hataya geçmeyi
geciktirmek için kullanılabilir ve [Kont. açma zamanı] (dAS) parametresi, bir durdurma komutu
ayarlandığında algılanan hatayı geciktirir.
Not: FCF2 (kapanamayan kontaktör), durumun 1'den 0'a değiştirilmesi ile (3 telli kontrolde 0 --> 1 --> 0) run
(çalıştırma) komutuyla resetlenebilir.

Kontrol

ATVppp
U

V

W

0

Geri besleme

LOp/Rp
K20

+24

LIp

KM2

KM2

K20
M

KM2

3

[Çıkış kontakt.ata ] (OCC) ve [Çık. kntaktör grbsl. ] (rCA) fonksiyonları ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir.
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

OCC-

[ÇIKIŞ KONTAKTÖR KMT.]

Ayar aralığı

[Çıkış kontakt.ata ]

OCC

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Lojik çıkışı veya kontrol rölesi.
nO
LO1
r2
dO1

rCA

[Hayır] (nO): Fonksiyon atanmamış (bu durumda, fonksiyon parametrelerinden hiçbirine erişilemez)
[LO1] (LO1): Lojik çıkış LO1
[R2] (r2): Röle r2
[dO1] (dO1): Analog çıkış AO1, bir lojik çıkış olarak işlev görür. 128. sayfadaki [AO1 atama] (AO1) [Hayır] (nO) olarak
ayarlanmışsa, seçim yapılabilir.

[Çık. kntaktör grbsl. ]

[Hayır] (nO)

Atanan giriş veya bit 0'a geçtiğinde motor çalışır.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

dbS

g


dAS

g


g



[Mot.sürme.zamanı]

0,05 - 60 sn

0,15 sn

Aşağıdakiler için zaman gecikmesi:
Run (çalıştırma) komutunun gönderilmesi sonrasında motor kontrolü
Geri besleme atanmışsa çıkış kontaktörü durum izlemesi. Kontaktörün, ayarlanan süre sonunda kapanamaması durumunda hız
kontrol cihazı, FCF2 modunda kilitlenecektir.
Bu parametreye, [Çıkış kontakt.ata ] (OCC) atanmışsa veya [Çık. kntaktör grbsl. ] (rCA) atanmışsa erişilebilir.
Zaman gecikmesi, çıkış kontaktörünün kapanma süresinden büyük olmalıdır.

[Kont. açma zamanı]

0 - 5,00 sn

0,10 sn

Motor durdurması sonrasında çıkış kontaktörü açılış komutu için zaman gecikmesi.
Bu parametreye [Çık. kntaktör grbsl. ] (rCA) atanmışsa erişilebilir.
Zaman gecikmesi, çıkış kontaktörünün açılma süresinden büyük olmalıdır. 0 olarak ayarlanmışsa algılanan hata
izlenmeyecektir.
Kontaktörün, ayarlanan süre sonunda açılamaması durumunda hız kontrol cihazı, FCF1 hata modunda kilitlenecektir.

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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SENSÖRLERLE KONUMLAMA

DRI- > CONF > FULL > FUN- > OCC-

Bu fonksiyon, lojik girişlere bağlantılı veya aşağıdaki kontrol word'ü bitlerini kullanan konumlandırma sensörleri
veya nihayet şalterleri ile konumlandırmayı yönetmek için kullanılır:
• Yavaşlama
• Durma
Girişler ve bitler için işlem lojiği yükselen uçta (0'dan 1'e geçiş) veya alçalan uçta (1'den 0'a geçiş) konfigüre
edilebilir. Aşağıdaki örnek yükselen uçta konfigüre edilmiştir:
İleri run (çalıştırma)
komutu

0

Geri run (çalıştırma)
komutu

0

[İleri yönde yavaşla]

0

[İleri yön dur. şlteri]

0
Hız

[Düşük hız]
(LSP)
0

Yavaşlama modu ve durma modu konfigüre edilebilir.
Çalışma, her iki çalışma yönünde de tamamen aynıdır. Yavaşlama ve durma, aşağıda açıklanan aynı lojiğe
göre gerçekleşir.
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Örnek: İleri yavaşlama, yükselen uçta
• Yükselen uç ileri çalışmada oluşuyorsa, İleri yavaşlama, ileri yavaşlamaya atanan giriş veya bitin yükselen
ucunda (0'dan 1'e geçiş) oluşur. Yavaşlama komutu, güç kesintisi bile olsa belleğe kaydedilir. Ters yönde
çalışmaya yüksek hızda izin verilir. Alçalan uç ters çalışmada oluşuyorsa, yavaşlama komutu, ileri
yavaşlamaya atanan giriş veya bitin yükselen ucunda (1'den 0'a geçiş) silinir.
• Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için bir bit veya lojik giriş atanabilir.
• İleri yavaşlama, devre dışı bırakma girişi veya biti 1'deyken devre dışı bırakılmış olsa da sensör değişimleri
izlenmeye ve kaydedilmeye devam eder.
Örnek: Yükselen uçta, bir nihayet şalteri üzerinde konumlandırma

Ters
durdurma

Ters yavaşlama

Geri

İleri

İleri yavaşlama

İleri
durdurma

Kısa kamlarla çalışma:

UYARI
KONTROL KAYBI
Hız kontrol cihazı ilk kez çalıştırılırken veya fabrika ayarlarını geri yükledikten sonra, fonksiyonu başlatmak
için öncelikle yavaşlama ve durma bölgelerinin dışında çalıştrılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

UYARI
KONTROL KAYBI
Güncel bölge kapanışta belleğe kaydedilir.
Sistem konumunun manuel olarak değiştirilmesi durumunda hız kontrol cihazı, bir sonraki çalıştırmada aynı
konumda başlatılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Bu durumda hız kontrol cihazı, ilk kez çalıştırılırken veya fabrika ayarlarını geri yükledikten sonra, fonksiyonu
başlatmak için öncelikle yavaşlama ve durma bölgelerinin dışında çalıştırılmalıdır.
İleri yavaşlama bölgesi

İleri yavaşlama
İleri durdurma bölgesi

İleri durdurma
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Uzun kamlarla çalışma:
Bu durumda herhangi bir kısıtlama yoktur ve fonksiyon, tüm yörünge üzerinde başlatılır.
İleri yavaşlama bölgesi

İleri yavaşlama
İleri durdurma bölgesi

İleri durdurma

Yavaşlama nihayet şalterinden sonra hesaplanan mesafede durdurma
Bu fonksiyon, yavaşlama nihayet şalterinin ardından önceden belirlenen bir mesafe kat ettikten sonra hareketli
parçanın otomatik olarak durdurulmasını kontrol etmek için kullanılabilir.
Nominal doğrusal hız ve hız kontrol cihazı tarafından tahmin edilen hız tabanında, yavaşlama nihayet şalteri
hataya geçtiğinde hız kontrol cihazı, konfigüre edilen mesafede durmayı zorlar.
Bu fonksiyon, tek bir manuel resetlenen aşırı hareket nihayet şalterinin her iki yönde ortak olduğu
uygulamalarda kullanışlıdır. Daha sonra sadece, mesafe aşıldığında yönetime yardımcı olmak için kullanılır.
Durdurma nihayet şalteri, fonksiyondaki önceliğini korur.
[Yavaşlama tipi] (dSF) parametresi, aşağıda açıklanan fonksiyonlardan birini sağlayacak şekilde konfigüre
edilebilir:
Frekans

[Yavaşlama tipi] (dSF) = [Standart] (Std)

Yavaşlama
frekansı
Mesafe
A

B

[Duruş mesafesi] (Std)
Frekans

A: Yavaşlama nihayet şalterine ulaşıldı
B: Belirli bir mesafede otomatik
durdurma

[Yavaşlama tipi] (dSF) = [İyilştirilmiş] (OPt)

Yavaşlama
frekansı
Mesafe
A

B

Not:

• Belirli bir mesafede otomatik durdurma devam ederken yavaşlama rampası değiştirilirse, mesafe dikkate
alınmaz.

• Belirli bir mesafede otomatik durdurma devam ederken yön değiştirilirse, mesafe dikkate alınmaz.

UYARI
KONTROL KAYBI
• Konfigüre edilen parametrelerin tutarlı olup olmadığını kontrol edin (özellikle, gerekli mesafenin mümkün
olduğundan emin olmalısınız).
• Bu fonksiyon, güvenlik nedeniyle gerekli olan durdurma nihayet şalterinin yerini değiştirmez.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olur.
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

LPO-

[SENSÖRLE KONUMLAMA]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

SAF

[İleri yön dur. şlteri]

[Hayır] (nO)

Durdurma anahtarı ileri.
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

SAr

[Geri yön dur. şalteri]

[Hayır] (nO)

Durdurma anahtarı geri.
Yukarıdaki [İleri yön dur. şlteri] (SAF) ile tamamen aynıdır.

SAL

[Durus limit ayari]

[0 da aktif] (LO)

UYARI
KONTROL KAYBI
[Durus limit ayari] (SAL), [1 de aktif] (HIG) olarak ayarlanırsa, durdurma komutu aktif sinyalde
etkinleştirilir (eğer sinyal herhangi bir nedenden ötürü verilmediyse, durdurma emri verilmez).
Sinyalinizin her durumda mevcut olacağından emin olmadıkça [1 de aktif] (HIG) seçimini yapmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

g

Seviye durdurma anahtarı etkinleştirme.
Bu parametreye, en azından bir nihayet şalteri veya bir durdurma sensörü atandığında erişilebilir. Durdurmaya atanan bitler ve
girişlerin pozitif veya negatif lojiğini tanımlar.
LO [0 da aktif] (LO): Durdurma, atanan bitler veya girişlerin alçalan ucunda (1'den 0'a geçiş) kontrol edilir
HIG [1 de aktif] (HIG): Durdurma, atanan bitler veya girişlerin yükselen ucunda (0'dan 1'e geçiş) kontrol edilir

dAF

[İleri yönde yavaşla]

[Hayır] (nO)

İleri yönde yavaşlama sağlandı.
Yukarıdaki [İleri yön dur. şlteri] (SAF) ile tamamen aynıdır.

dAr

[Geri yönde yavaşla]

[Hayır] (nO)

Geri yönde yavaşlama sağlandı.
Yukarıdaki [İleri yön dur. şlteri] (SAF) ile tamamen aynıdır.

dAL

[Ileri yön limit ayari]

[0 da aktif] (LO)

DİKKAT
EKİPMANIN HASAR GÖRME RİSKİ
[Ileri yön limit ayari] (dAL), [1 de aktif] (HIG) olarak ayarlanırsa, yavaşlama komutu aktif sinyalde
etkinleştirilir (sinyal herhangi bir nedenden ötürü verilmediyse, yavaşlama emri verilmez).
Sinyalinizin her durumda mevcut olacağından emin olmadıkça [1 de aktif] (HIG) seçimini yapmayın.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

g

Bu parametreye, en azından bir nihayet şalteri veya bir yavaşlama sensörü atandığında erişilebilir. Yavaşlamaya atanan bitler
ve girişlerin pozitif veya negatif lojiğini tanımlar.
LO [0 da aktif] (LO): Yavaşlama, atanan bitler veya girişlerin alçalan ucunda (1'den 0'a geçiş) kontrol edildi
HIG [1 de aktif] (HIG): Yavaşlama, atanan bitler veya girişlerin yükselen ucunda (0'dan 1'e geçiş) kontrol edildi
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Kod

Ad / Açıklama

CLS

Ayar aralığı

DRI- > CONF
> FULL
> FUN- > LPOFabrika
ayarı

[Nih.şalt.etkisizleştir]

[Hayır] (nO)

UYARI
KONTROL KAYBI
[Nih.şalt.etkisizleştir] (CLS) bir girişe ayarlanmış ve etkinleştirilmişse, nihayet şalteri yönetimi engellenir.
Bu konfigürasyonun insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

g

Bu parametreye, en azından bir nihayet şalteri veya bir sensör atandığında erişilebilir.
Nihayet şalterlerinin işlevi, atanan bit veya giriş 1'de olduğunda devre dışı bırakılır. Eğer hız kontrol cihazı nihayet şalterleri
tarafından durdurulur veya yavaşlatılırsa, hız referansında yeniden başlatılır.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

PAS

g

[Duruş Tipi]

[Rampali dur] (rMP)

Bu parametreye, en azından bir nihayet şalteri veya bir sensör atandığında erişilebilir.
rMP [Rampali dur] (rMP): Rampayı izle
FSt [Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş (rampa süresi [Rampa bölme sabiti] (dCF) ile azaltılır, bkz. [Rampa bölme sabiti] (dCF), sayfa 81)
nSt [Serbest dur.] (nSt): Serbest duruş

dSF

g

[Yavaşlama tipi]

[Standart] (Std)

Bu parametreye, en azından bir nihayet şalteri veya bir sensör atandığında erişilebilir.
Std [Standart] (Std): [Yavaşlama süresi] (dEC) veya [2. yavaşlama süresi] (dE2) rampasını kullanır (hangisinin etkin olduğuna bağlı olarak)
OPt [İyilştirilmiş] (OPt): Rampa süresi, yavaşlama kontağının çalışma zamanını düşük hızda sınırlamak için açıldığı sıradaki
gerçek hızı temel alarak hesaplanır (çevrim süresinin optimizasyonu: yavaşlama süresi, başlangıç hızından bağımsız olarak
sabittir).

Std

g

[Duruş mesafesi]

[Hayır] (nO)

Bu parametreye, en azından bir nihayet şalteri veya bir sensör atandığında erişilebilir.
"Yavaşlama nihayet şalterinden sonra hesaplanan mesafede durdurma" fonksiyonunun etkinleştirilmesi ve ayarlanması.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon etkin değil (sonraki iki parametre, bu nedenle erişilmez olacaktır)
- 0,01 - 10,00: Metre cinsinden durdurma mesafesi aralığı

nLS

g
SFd

g
g

212

[Lineer hız]

0,20 - 5.00 m/sn

1,00 m/sn

Bu parametreye, en azından bir nihayet şalteri veya bir sensör atanmış ve [Duruş mesafesi] (Std) [Hayır] (nO) olarak
ayarlanmamışsa erişilebilir.
Metre/saniye cinsinden nominal doğrusal hız.

[Durus duzeltmesi]

%50 - 200

%100

Bu parametreye, en azından bir nihayet şalteri veya bir sensör atanmış ve [Duruş mesafesi] (Std) [Hayır] (nO) olarak
ayarlanmamışsa erişilebilir.
Durdurma mesafesinin kompanzasyonu için ölçekleme faktörü uygulanır; örneğin, lineer olmayan rampa.

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
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PARAMETRE AYARI ANAHTARLAMA

DRI- > CONF > FULL > FUN- > LPO-

[AYARLAR] (SEt-) menüsünden, sayfa 77, 1-15 parametreleri seçilebilir ve 2 veya 3 farklı değer atanabilir.
Bu 2 veya 3 değer seti daha sonradan 1 veya 2 lojik girişi veya word biti kullanılarak anahtarlanabilir. Bu
anahtarlama işlemi, çalışma sırasında gerçekleştirilebilir (motor çalışır halde).
Ayrıca, her eşiğin lojik giriş olarak işlev gördüğü, 1 veya 2 frekans eşiği temelinde de kontrol edilebilir (0 = eşiğe
erişilmedi, 1 = eşiğe erişildi).
Değerler 1

Değerler 2

Değerler 3

Parametre 1
Parametre 2
Parametre 3
Parametre 4
Parametre 5
Parametre 6
Parametre 7
Parametre 8
Parametre 9
Parametre 10
Parametre 11
Parametre 12
Parametre 13
Parametre 14
Parametre 15

Parametre 1
Parametre 2
Parametre 3
Parametre 4
Parametre 5
Parametre 6
Parametre 7
Parametre 8
Parametre 9
Parametre 10
Parametre 11
Parametre 12
Parametre 13
Parametre 14
Parametre 15

Parametre 1
Parametre 2
Parametre 3
Parametre 4
Parametre 5
Parametre 6
Parametre 7
Parametre 8
Parametre 9
Parametre 10
Parametre 11
Parametre 12
Parametre 13
Parametre 14
Parametre 15

Parametre 1
Parametre 2
Parametre 3
Parametre 4
Parametre 5
Parametre 6
Parametre 7
Parametre 8
Parametre 9
Parametre 10
Parametre 11
Parametre 12
Parametre 13
Parametre 14
Parametre 15

Giriş LI veya bit veya frekans eşiği
2 değer

0

1

0 veya 1

Giriş LI veya bit veya frekans eşiği
3 değer

0

0

1

Not: [AYARLAR] (SEt-) menüsünde uygulanan tüm değişiklikler bir sonraki açılışta kaybolacağından bu
menüdeki ([AYARLAR] (SEt-)) parametreleri değiştirmeyin. Parametreler, [PARAMETRE SET ANAHT. ]
(MLP-) menüsünden aktif konfigürasyonda çalıştırma sırasında ayarlanabilir.
Not: Parametre ayar anahtarlaması, dahili ekran terminalinden konfigüre edilemez.
Sadece fonksiyon daha önceden grafik ekran terminalinde Bilgisayar Yazılımı veya bara ya da haberleşme
ağı üzerinden konfigüre edilmişse parametreler dahili ekran terminalinde. Fonksiyon konfigüre edilmemişse,
[PARAMETRE SET ANAHT. ] (MLP-) menüsü ve [SET 1] (PS1-), [SET 2] (PS2-), [SET 3] (PS3-) alt
menüleri görüntülenmez.
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

MLP-

[PARAMETRE SET ANAHT.]

CHA1

Ayar aralığı

[2 Param.set]

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

2 parametreli setlerin anahtarlanması.
nO
FtA
F2A
LI1
...

CHA2

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Frek. eşiği ] (FtA): [Frekans eşiği ] (Ftd) yoluyla anahtarlama, sayfa 233
[2.frekans eşiğ i ] (F2A): [Frek. eşiği 2 ] (F2d) yoluyla anahtarlama, sayfa 233
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
[...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

[3 Param.set]

[Hayır] (nO)

[2 Param.set] (CHA1) ile aynı, sayfa 214.
3 parametreli setlerin anahtarlanması.
Not: 3 parametreli setlerin atanması için [2 Param.set] (CHA1) de konfigüre edilmiş olmalıdır.

SPS

[PARAMETRE SEÇİMİ]
Bu parametreye grafik ekran terminalinden sadece [2 Param.set] (CHA1), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
Bu parametrede bir giriş yapılması, erişilebilen tüm ayar parametrelerini içeren bir pencerenin açılmasını sağlar.
ENT (parametre yanında bir
belirir) kullanarak 1-15 arasındaki parametreleri seçin. Parametreler üzerindeki seçimler
ayrıca ENT kullanılarak da kaldırılabilir.
Örnek:
PARAMETRE SEÇİMİ
AYARLAR
Rampa adımı
-------------------------

MLP-

[PARAMETRE SET ANAHT. ] (devamı)

PS1-

[SET 1]
Bu parametreye, [PARAMETRE SEÇİMİ]'nde en az 1 parametre seçildiyse erişilebilir.
Bu parametrede bir giriş yapılması, seçilmiş parametrelerin seçim sırasına göre gösterildiği bir ayarlar penceresinin açılmasını
sağlar.
Grafik ekran terminali ile birlikte:

g


S101
...
S115

RDY

Term
+0,0 Hz
SET1

Hızlanma :
Yavaşlama :
Hızlanma 2 :
Yavaşlama 2 :
Hız. baş. yuvarlam:
Kod

0,0 A
9,51 sn
9,67 sn
12,58 sn
13,45 sn
2,3 sn
Hızlı

RDY

Term
+0,0 Hz
Hızlanma

0,0 A

ENT

9,51 sn
Min = 0,1
<<

Maks. = 999,9
>>
Hızlı

Dahili ekran terminali ile birlikte:
Görüntülenen parametreleri kullanarak Ayarlar menüsündeki gibi ilerleyin.

MLP-

[PARAMETRE SET ANAHT.] (devamı)

PS2-

[SET 2]

g



Bu parametreye, [PARAMETRE SEÇİMİ]'nde en az 1 parametre seçildiyse erişilebilir.
[SET 1] (PS1-) ile aynı, sayfa 214.

S201
...
S215

214
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Kod

Ad / Açıklama

MLP-

[PARAMETRE SET ANAHT.] (devamı)

PS3-

[SET 3]

g

> FULLayarı
> FUN- > MLPAyar aralığı DRI- > CONFFabrika

Bu parametreye, eğer [3 parametre seti] (CHA2) [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa ve eğer [PARAMETRE SEÇİMİ]'nde
en az 1 parametre seçildiyse erişilebilir.
[SET 1] (PS1-) ile aynı, sayfa 214.


S301
...
S315

g



Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Not: Durdurma sırasında bir parametre seti anahtarlama testinin ve gerçekleştirilmesini ve düzgün çalışıp
çalışmadığının kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz.
Bazı parametreler birbirlerine bağlıdır ve bu durumda anahtarlama sırasında sınırlandırılabilirler.
Parametreler arasındaki bağlara, farklı setler arasında olsa bile uygun hareket edilmelidir.
Örnek: En yüksek [Düşük hız] (LSP), en düşük [Yüksek hız] (HSP) değerinden düşük olmalıdır.
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ÇOKLU MOTORLAR / ÇOKLU KONFİGÜRASYONLAR

DRI- > CONF > FULL > FUN- > MLP- > PS3-

Motor veya konfigürasyon anahtarlama [ÇOKLUMOTOR/AYAR SÇ.] (MMC-)
Hız kontrol cihazı, [FABRİKA AYARLARI] (FCS-) menüsü, sayfa 69, kullanılarak kaydedilebilen 3 adete
kadar konfigürasyon içerebilir.
Bu konfigürasyonlardan her biri uzaktan etkinleştirilebilir ve bu da aşağıdakilerle uyumluluk sağlar:
• 2 veya 3 farklı motor veya mekanizma (çoklu motor modu).
• Tekli motor için 2 veya 3 farklı konfigürasyon (çoklu konfigürasyon modu)
İki anahtarlama modu birleştirilemez.
Not: Aşağıdaki koşullara MUTLAKA uyulmalıdır:

• Anahtarlama sadece durdurma sırasında gerçekleşebilir (hız kontrol cihazı kilitli). Çalıştırma sırasında bir
anahtarlama talebi gönderilirse bir sonraki durdurmaya kadar uygulanmayacaktır.

• Motor anahtarlaması durumunda aşağıdaki ek koşullar geçerlidir:
•

- Motorlar anahtarlandığında ilgili güç ve kontrol terminalleri de uygun şekilde anahtarlanmalıdır.
- Hız kontrol cihazının maksimum gücü, hiçbir motor tarafından aşılmamalıdır.
Anahtarlanacak tüm konfigürasyonlar, kesin konfigürasyon olarak aynı donanım konfigürasyonunda
önceden ayarlanmalı ve kaydedilmelidir (opsiyon ve haberleşme kartları). Bu talimata uyulmaması, hız
kontrol cihazının [Hatalı ayar] (CFF) durumunda kilitlenmesine neden olacaktır.

Çoklu motor modunda anahtarlanmış menüler ve parametreler

•
•
•
•
•
•
•
•

[AYARLAR] (SEt-)
[MOTOR KONTROL] (drC-)
[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-)
[KOMUT/REF. YÖNETİMİ] (CtL-)
[UYGULAMA SEÇİMİ] (Fun-), [ÇOKLUMOTOR/AYAR SÇ.] fonksiyonu hariç (bir kez konfigüre
edilecektir)
[HATA YÖNETİMİ] (FLt)
[BENIM MENUM]
[KULLANICI AYARI]: Kullanıcı tarafından [FABRİKA AYARLARI] (FCS? ) menüsünde belirlenen
konfigürasyonun adı

Çoklu konfigürasyon modunda anahtarlanmış menüler ve parametreler
3 konfigürasyon için ortak olan motor parametreleri hariç çoklu motor modunda olduğu gibi:
• Anma akımı
• Termik akım
• Nominal gerilim
• Nominal frekans
• Nominal hız
• Nominal güç
• IR kompanzasyonu
• Kayma kompanzasyonu
• Senkron motor parametreleri
• Termik koruma türü
• Sıcaklık durumu
• Uzman modunda erişilebilen otomatik tanıma parametreleri ve motor parametreleri
• Motor kontrol tipi
Not: Başka bir menü veya parametre anahtarlanamaz.
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Hız kontrol cihazında [ÇOKLUMOTOR/AYAR SÇ.] (MMC-) fonksiyonu kullanılırken, bir hız kontrol cihazı
konfigürasyonunun bir diğer hız kontrol cihazına grafik ekran terminaliyle aktarımı
A'ya kaynak hız kontrol cihazı, B'ye ise adreslenen hız kontrol cihazı diyelim. Bu örnekte, anahtarlama lojik
giriş ile kontrol edilir.
1. Grafik ekran terminalini hız kontrol cihazı A'ya bağlayın.
2. LI ([2 ayar] (CnF1)) ve LI ([3 ayar] (CnF2)) lojik girişlerini 0'a getirin.
3. Konfigürasyon 0'ı bir grafik ekran terminali dosyasına indirin (örnek: grafik ekran terminali dosya 1).
4. LI ([2 ayar] (CnF1-) lojik girişini 1'e getirin LI ([3 ayar] (CnF2)) lojik girişini 0'da bırakın.
5. Konfigürasyon 1'i bir grafik ekran terminali dosyasına indirin (örnek: grafik ekran terminali dosya 2).
6. LI ([3 ayar] (CnF2)) lojik girişini 1'e getirin LI ([2 ayar] (CnF1)) lojik girişini 1'de bırakın.
7. Konfigürasyon 2'yi bir grafik ekran terminali dosyasına indirin (örnek: grafik ekran terminali dosya 3).
8. Grafik ekran terminalini hız kontrol cihazı B'ye bağlayın.
9. LI ([2 ayar] (CnF1)) ve LI ([3 ayar] (CnF2)) lojik girişlerini 0'a getirin.
10. Hız kontrol cihazı B'nin fabrika ayarlarını yapın.
11. Konfigürasyon dosyası 0'ı hız kontrol cihazına indirin (bu örnekte, grafik ekran terminali dosya 1).
12. LI ([2 ayar] (CnF1)) lojik girişini 1'e getirin LI ([3 ayar] (CnF2)) lojik girişini 0'da bırakın.
13. Konfigürasyon dosyası 1'i hız kontrol cihazına indirin (bu örnekte, grafik ekran terminali dosya 2).
14. LI ([3 ayar] (CnF2)) lojik girişini 1'e getirin LI ([2 ayar] (CnF1)) lojik girişini 1'de bırakın.
15. Konfigürasyon dosyası 2'yi hız kontrol cihazına indirin (bu örnekte, grafik ekran terminali dosya 3).
Not: 6, 7, 14 ve 15. adımlar, sadece [ÇOKLUMOTOR/AYAR SÇ.] (MMC-) fonksiyonu 3 konfigürasyon veya
3 motorla kullanıldığında gereklidir.

Grafik ekran
terminali

Akım
konfigürasyonu

Ağ
Modbus
CANopen®

[2 ayar] (CnF1)
[3 ayar] (CnF2)

CnF1 = 0, CnF2 = 0

Terminal

CnF1 = 1, CnF2 = 0

Konfigürasyon 0
veya motor 0

CnF1 = 0, CnF2 = 1
veya
CnF1 = 1, CnF2 = 1

Konfigürasyon 1
veya motor 1

Konfigürasyon 2
veya motor 2

Anahtarlama komutu
Motor sayısı veya seçili konfigürasyonlara (2 veya 3) bağlı olarak anahtarlama komutu bir ya da iki lojik giriş
kullanılarak gönderilir. Aşağıdaki tabloda olası kombinasyonlar gösterilmektedir.
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LI
2 motor veya konfigürasyonlar

LI
3 motor veya konfigürasyonlar

Konfigürasyonların veya aktif
motorların sayısı

0

0

0

1

0

1

0

1

2

1

1

2

Çoklu motor modu için şematik gösterim

ATVppp

2 kontak açık
olduğunda
konfigürasyon 0

LO veya R

Konfigürasyon 0

LI

Konfigürasyon 1

LO veya R

Konfigürasyon 1

+ 24 V

Konfigürasyon 2

LO veya R

Konfigürasyon 2

LI

M0

M1

M2

Çoklu motor modunda otomatik tanıma
Aşağıdaki otomatik tanıma gerçekleştirilebilir:
• Motor değiştiğinde lojik giriş kullanarak manuel olarak.

• Hız kontrol cihazı anahtarlandıktan sonra ilk kez motor etkinleştirildiğinde 96. sayfadaki [Oto tanıma kulln.]
(AUt) parametresi [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa otomatik olarak.
Motor termik durumları çoklu motor modunda:
Hız kontrol cihazı, üç motoru ayrı ayrı korumaya yardımcı olur. Hız kontrol cihazı kapatılmazsa, her bir termik
durum tüm durdurma sürelerini dikkate alır.
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Konfigürasyon bilgisi çıkışı

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Güç kapatıldığında, her motorun termik durumu saklanmaz.
Motorları korumaya devam etmek için aşağıdakiler gereklidir:
• Güç her açıldığında, her motorda otomatik tanıma gerçekleştirin
veya
• Her motorda harici bir aşırı yük koruması kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) menüsünde uzaktan bilgi iletimi için her bir konfigürasyon veya motora (2
veya 3) bir lojik çıkışı atanabilir.
Not: [GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) menüsü anahtarlandığında bu çıkışlar, bilginin gerekli olduğu her
konfigürasyonda atanmış olmalıdır.

Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

MMC-

[ÇOKLUMOTOR/AYAR SÇ.]

CHM

Ayar aralığı

[Çoklu motor]

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
[Çoklu motor] (CHM) [Evet] (YES) olarak ayarlandığı zaman, güç kapatıldığında, her motorun termik
durumu saklanmaz.
Motorları korumaya devam etmek için aşağıdakiler gereklidir:
• Güç her açıldığında, her motorda otomatik tanıma gerçekleştirin
veya
• Her motorda harici bir aşırı yük koruması kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
nO [Hayır] (nO): Çoklu konfigürasyon mümkün
YES [Evet] (YES): Çoklu motor mümkün

CnF1

[2 ayar]

[Hayır] (nO)

2 motor veya 2 konfigürasyonun anahtarlanması.
nO [Hayır] (nO): Anahtarlama yok
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

CnF2

[3 ayar]

[Hayır] (nO)

3 motor veya 3 konfigürasyonun anahtarlanması.
[2 ayar] (CnF1) ile aynı, sayfa 219.
Not: 3 motor veya 3 konfigürasyon elde edebilmek için [2 ayar] (CnF1) konfigüre edilmelidir.

S1A28692 03/2010

219

Konfigürasyon Modu (ConF)

LOJİK GİRİŞ İLE OTOMATİK TANIMA
Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

tnL-

[LOJ.GİR. İLE OTOTNIMA]

tUL

[Oto-tanıma atama]

DRI- > CONF > FULL > FUN- > MMC-

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Otomatik tanıma işlemi atanan giriş veya bit, 1'e geçtiğinde gerçekleştirilir.
Not: Otomatik tanıma, motorun çalışmasına sebep olur.
nO [Hayır] (nO): Atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137
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ÇAPRAZ KONTROL

DRI- > CONF > FULL > FUN- > TNL-

İplik sargı bobini fonksiyonu (tekstil uygulamalarında):
Travers kontrol
hız kontrol cihazı

Sargı hız

İplik makarası
Ana mil

Dişli
kutusu
Sargı motoru

Dişli kılavuzu
Diş
Dişli
kutusu
Kam

Travers kontrol motoru

Kamın dönüş hızı, bobinin sabit, kompakt ve doğrusal olmasını sağlamak için hassas bir profili izlemelidir:

Run (çalıştırma)
t

LI veya travers
kontrol biti
t

Motor hızı
Taban referans
ACC
rampası
dEC rampası
t

Fonksiyonun başlangıcı

Fonksiyonun sonu

word LRS1 Bit 15
(travers kontrol aktif)
t

Fonksiyon, hız kontrol cihazı taban referansa ulaştığında başlar ve travers kontrol komutu etkinleştirilir.
Travers kontrol komutu devre dışı bırakıldığında, travers kontrol fonksiyonu ile rampanın belirlenmesinin
ardından, hız kontrol cihazı taban referansına döner. Bu referansa döner dnmez fonksiyon durur.
Fonksiyon aktif olduğu sürece LRS1 word'ünün bit 15'i 1'dedir.
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Fonksiyon parametreleri
Bu, taban referans çevresindeki frekans değişimleri çevrimini, aşağıda görüldüğü şekilde tanımlar:
Motor hızı

tdn

Frekans atlaması

tUP

qSH
trH

Taban
referans

trL
qSL

Frekans atlaması

0

t

trC

[İplik kontrol] (trC): Travers kontrol komutunun bir lojik giriş veya haberleşme veriyolu kontrol word'ü bitine
atanması

trH

[Traverse üst frek. ] (trH): Hertz cinsinden

trL

[Traverse alt frek. ] (trL): Hertz cinsinden

qSH

[Aşağı frek. atlama] (qSH): Hertz cinsinden

qSL

[Yukarı frek. atlama] (qSL): Hertz cinsinden

tUP

[Trav.ktrl hızl. süre ] (tUP): süre, saniye cinsinden

tdn

[Tr.ktrl yavaş. süresi ] (tdn): süre, saniye cinsinden

Bobin parametreleri:
tbO

[Bobin zamanı] (tbO): Dakika cinsinden bir bobin yapmak için geçen süre.
Bu parametre, sargının sonunda sinyal vermesi için kullanılır. [İplik kontrol] (trC) komutundan sonraki
travers kontrolü çalışma zamanı [Bobin zamanı] (tbO) değerine ulaştığında, eğer karşılık gelen [Bobin
sonu] (EbO) fonksiyonu atanmışsa, lojik çıkış veya rölelerden biri durum 1'e geçer.
Travers kontrolü çalışma zamanı EbOt, bir haberleşme veriyolu ile çevrimiçinden izlenebilir.

dtF

[Ref. hız düşümü ] (dtF): Taban referansın azalması.
Bazı durumlarda, bobin boyutu büyüdükçe taban referansın azaltılması gerekir. [Ref. hız düşümü ] (dtF)
değeri, [Bobin zamanı] (tbO) zamanına karşılık gelir. Bu zaman geçtikten sonra referans, aynı rampayı takip
ederek azalmaya başlar. Düşük hız [Düşük hız] (LSP) 0'daysa, hız 0 Hz değerine ulaşır, hız kontrol cihazı
durur ve yeni bir run (çalıştırma) komutuyla resetlenmelidir.
Düşük hız [Düşük hız] (LSP) 0'da değilse, travers kontrol fonksiyonu [Düşük hız] (LSP) değerinin altında
çalışmaya devam eder.

Motor hızı
Taban referans
dtF

0

LSP = 0 ile

t

tbO

Motor hızı
Taban referans
dtF

LSP > 0 ile

LSP
0
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rtr

[Traverse kontrol rst ] Travers kontrolü yeniden başlat.
Bu komut, bir lojik giriş veya haberleşme veriyolu kontrol word'ü bitine atanabilir. EbO alarmı ve EbOt
çalışma zamanını 0 olarak resetler ve referansı taban referanstan yeniden başlatır. rtr 1'de kaldığı sürece
travers kontrol fonksiyonu devre dışıdır ve hız, taban referans ile aynı kalır.
Bu komut, öncelikle bobin değiştirirken kullanılır.

Motor hızı
Taban
referans
dtF

0

tbO

t

Run
0

t

trC
0

t

EbOt
tbO
0

t

0

t

LRS1 Bit
15

EbO
0

t

rtr
0
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Karşı wobble
Master hız kontrol
cihazı

tSY

Slave hız kontrol
cihazı

SnC

İplik makarası

Senkronizasyon
Dişli
kutusu

Ana mil

Sargı motoru

Dişli kılavuzu
Dişli
kutusu

Diş

Kam

Dişli kılavuz motoru

Karşı wobble fonksiyonu bazı uygulamalarda, Travers kontrol fonksiyonu iplik kılavuz motorunun hızında
sürekli değişikliğe neden olduğunda ([Traverse üst frek. ] (trH) ve [Traverse alt frek. ] (trL), sabit bir
iplik gerilimi elde etmek amacıyla kullanılır, bkz. [Traverse üst frek. ] (trH), sayfa 226).
İki motor kullanılmalıdır (bir master ve bir slave).
Master iplik kılavuzunun, slave sargının hızını kontrol eder. Fonksiyon slave'e, master'in antifazı olan bir hız
profili atar. Bu, master’in lojik çıkışlarından birini ve slave’in lojik girişlerinden birini kullanarak senkronizasyon
yapılması gerektiği anlamına gelir.
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Master ve slave'de
run (çalıştırma)
komutu

t

Master ve slave'de
travers kontrol
komutu

t

İplik kılavuz motor
hızı
(master hız kontrol
cihazı)

trH
trL

t

tSY/SnC senkronizasyonu
t

trH

Sargı motoru hızı
(slave hız kontrol cihazı)

trL

t

Senkronizasyonun bağlanması I/O

Master hız kontrol cihazı
ATV32

Slave hız kontrol cihazı
ATV32

(SnCO) LOp
COM

LIp (SnCI)
COM

Fonksiyonun başlangıç koşulları:

• Her iki hız kontrol cihazında taban hızlara ulaşılmış
• [İplik kontrol] (trC) girişi etkin
• Senkronizasyon sinyali mevcut
Not: [Aşağı frek. atlama] (qSH) ve [Yukarı frek. atlama] (qSL) parametreleri genel olarak 0'da
tutulmalıdır.
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Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

tr0-

[TRAVERSE KONTROL]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 147. sayfadaki talimatları uygulayın.

trC

[İplik kontrol]

[Hayır] (nO)

Travers kontrol çevrimi, atanan giriş veya bit 1'e geçtiğinde başlar ve 0'a geçtiğinde durur.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışıdır ve bu şekilde diğer parametrelere erişimi engellemeye yardımcı olur
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

trH

g

[Traverse üst frek.]

0 - 10 Hz

4 Hz

0 - 10 Hz

4 Hz

0 - [Traverse üst frek. ] (trH)

0 Hz

0 - [Traverse alt frek. ] (trL)

0 Hz

0,1 – 999,9 sn

4 sn

0,1 – 999,9 sn

4 sn

0 - 9.999 dak

0 dak

Traverse üst frekans.


(1)

trL

g

[Traverse alt frek. ]
Traverse alt frekans.


(1)

qSH

g

[Aşağı frek. atlama]
Aşağı frekans atlama.


(1)

qSL

g

[Yukarı frek. atlama]
Yukarı frekans atlama.


(1)

tUP

[Trav.ktrl hızl. süre ]

g

Hızlanma travers kontrolü.


tdn

[Tr.ktrl yavaş. süresi ]

g

Yavaşlama travers kontrolü.


tbO

g

[Bobin zamanı]
Bobin uygulama süresi.


EbO

g

[Hayır] (nO)

Travers kontrolü çalışma zamanı [Bobin zamanı] (tbO) değerine ulaştığında, atanan çıkış veya röle durum 1'e geçer.
nO
LO1
r2
dO1

SnC
226

[Bobin sonu]

[Hayır] (nO): Atanmamış
[LO1] (LO1): Lojik çıkış LO1
[R2] (r2): Röle R2
[dO1] (dO1): Analog çıkış AO1, bir lojik çıkış olarak işlev görür. 128. sayfadaki [AO1 atama] (AO1) [Hayır] (nO) olarak
ayarlanırsa, seçim yapılabilir.

[Karşı wobble]

[Hayır] (nO)
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Kod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

DRI- > CONFFabrika
> FULLayarı
> FUN- > TRO-

Senkronizasyon girişi.
Sadece sargı hız kontrol cihazı (slave) üzerinde konfigüre edilecek.

g

nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışıdır ve bu şekilde diğer parametrelere erişimi engellemeye yardımcı olur
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

[Senkron wobble ]

tSY

[Hayır] (nO)

Senkronizasyon çıkışı.
Sadece iplik kılavuzu hız kontrol cihazı (master) üzerinde konfigüre edilecek.

g
nO
LO1
r2
dO1

dtF

g

[Hayır] (nO): Fonksiyon atanmamış
[LO1] (LO1)
[R2] (r2)
[dO1] (dO1): Analog çıkış AO1, bir lojik çıkış olarak işlev görür. 128. sayfadaki [AO1 atama] (AO1) [Hayır] (nO) olarak
ayarlanmışsa, seçim yapılabilir.

[Ref. hız düşümü ]

0 - 599 Hz

0 Hz

Travers kontrol çevrimi sırasında taban referansta azalma.


rtr

g

[Traverse kontrol rst ]

[Hayır] (nO)

Atanan giriş veya bitin durumu 1'e geçerse, travers kontrolü çalışma zamanı, [Ref. hız düşümü ] (dtF) ile birlikte 0 olarak
resetlenir.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon atanmamış
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.

g



Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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DRI- > CONF > FULL > FUN- > TRO-

YÜKSEK HIZLI ANAHTARLAMA
Kod

Ad / Açıklama

FUn-

[UYGULAMA SEÇİMİ] (devamı)

CHS-

[HSP ANAHTARLAMA]

Ayar aralığı

[2 Yuksek hız]

SH2

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Yüksek Hızlı Anahtarlama.
nO
FtA
F2A
LI1
...

[Hayır] (nO): Fonksiyon atanmamış
[Frekans eşiği ] (FtA): Frekans eşiğine ulaşıldı
[2.frekans eşiği ] (F2A): Frekans eşiği 2'ye ulaşıldı
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
[...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

[4 Yuksek hız]

SH4

[Hayır] (nO)

Yüksek Hızlı Anahtarlama.
Not: 4 Yük hız elde etmek için [2 Yuksek hız] (SH2) parametresi de konfigüre edilmiş olmalıdır.
[2 Yuksek hız] (SH2) ile aynı, sayfa 228.

[Yüksek hız]

HSP

HSP2

g

g

[Yuksek Hız 3]

0 - 599 Hz

50 Hz

0 - 599 Hz

50 Hz

[Yüksek hız] (HSP) ile aynı, sayfa 228.

HSP4

228

50 Hz

[4 Yuksek hız] (SH4), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa görünür.





0 - 599 Hz

[Yüksek hız] (HSP) ile aynı, sayfa 228.

HSP3

g

[Yuksek Hız 2]
[2 Yuksek hız] (SH2), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa görünür.





50 Hz

Maksimum referansta motor frekansı, [Düşük hız] (LSP) ve [Maks. frekans] (tFr) arasında ayarlanabilir.
Fabrika ayarı, [Standart mot. frek.] (bFr), [60Hz NEMA] (60) olarak ayarlanmışsa 60 Hz değerine değişir.



g

0 - 599 Hz

[Yüksek Hız 4]
[4 Yuksek hız] (SH4), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa görünür.
[Yüksek hız] (HSP) ile aynı, sayfa 228.

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Hata Yönetimi

DRI- > CONF > FULL > FUN- > CHS-

Dahili ekran terminali ile birlikte:
Fonksiyonların özeti:
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Kod

Ad

Sayfa

PtC

[PTC YÖNETİMİ]

231

rSt

[HATA RESETLEME]

231

Atr

[OTO.YENİDEN.BAŞLTMA]

233

AlS

[ALARM AYARLARI]

233

FLr

[DÖNEN.YÜKÜ.YAKALAMA]

234

tHt

[MOT. TERMAL KORUMA]

236

OPL

[ÇIKIŞ FAZ KAYBI]

237

IPL

[GİRİŞ FAZ KAYBI]

237

OHL

[SÜRÜCÜ AŞIRI ISINMASI]

238

SAt

[TERM.ALRM. DURDURMA]

239

EtF

[HARİCİ HATA]

239

USb

[DÜŞ. GER. YÖNETİMİ]

240

tIt

[IGBT TESTİ]

241

LFL

[4-20mA KAYBI]

241

InH

[HATA ENGELLEME]

242

CLL

[HABER. HATA YÖNTİMİ ]

242

tId

[MOM./AKIM SINIR. ALGI. ]

244

FqF

[FREKANSMETRE]

246

dLd

[DIN. YÜK TANIMASI]

247

tnF

[OTOTANIMA HATASI]

248

PPI

[KART EŞLEME]

249

ULd

[DÜŞÜK YÜK]

250

OLd

[AŞIRI YÜK]

252

LFF

[HATA HIZI]

252

FSt

[RAMPA BÖLME SABİTİ]

252

dCI

[DC ENJEKSİYONU]

253
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ConF menüsünden
= ENT

ESC

= ESC

FULL
ENT

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

SIM-

FUnENT

FLt-

ESC

HATA YÖNETİMİ

CON-

LAC

[HATA YÖNETİMİ] (FLt-) menüsündeki parametreler ancak kontrol cihazı durduğunda ve bir run
(çalıştırma) komutu bulunmadığında değiştirilebilir; ancak, kod sütununda  simgesi bulunan parametreler
kontrol cihazı çalışırken ya da durduğunda değiştirilebilir.
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PTC algılayıcı
1 PTC algılayıcı seti, motor korumaya yardımcı olacak şekilde hız kontrol cihazı tarafından kontrol edilebilir:
bu kullanım için dönüştürülmüş olan LI6 lojik girişi üzerinde, kontrol bloğundaki SW2 anahtarı tarafından.
PTC algılayıcı, aşağıdaki algılanan hataları takip etmek için izlenir:
• Motor aşırı ısınması
• Sensör kesme
• Sensör kısa devre
PTC algılayıcısı aracılığıyla koruma hız kontrol cihazı tarafından hesaplanan I2t hesaplaması üzerinden
korumayı devre dışı bırakmaz (iki tip koruma birleştirilebilir).

SW1

SW2

R1A

Source R2A
Sink ext.
Sink int. R2C
LI6
PTC

STO
P24
LO+
LO-

R1B
R1C
COM
AO1
COM
AI3

LI6

AI2

LI5

10V

LI4
LI3
LI2

AI1
COM
+24

LI1
Kod

Ad / Açıklama

FULL

[TAM] (devamı)

FLt-

[HATA YÖNETİMİ]

PtC-

[PTC YÖNETİMİ]

PtCL

Ayar aralığı

[LI6 = PTC prob]

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Öncelikle, kontrol bloğundaki SW2 anahtarının PTC'ye ayarlı olduğundan emin olun.
nO [Hayır] (nO): Kullanılmaz
AS [Her zaman] (AS): PTC algılayıcısı, güç kaynağı bağlı olmasa bile (kontrol, güç kaynağına bağlı olduğu sürece) sürekli olarak
izlenir
rdS [Calisiyor] (rdS): PTC algılayıcısı, hız kontrol cihazı güç kaynağı bağlı olduğu sürece izlenir
rS [Mot. enerjili] (rS): PTC algılayıcısı, motor güç kaynağı bağlı olduğu sürece izlenir

FLt?

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

rSt?

[HATA RESETLEME]

rSF

[Hata reset]

[Hayır] (nO)

Atanmış giriş veya bit 1'e geçtiğinde hata nedeni ortadan kalktıysa, algılanan hatalar manuel olarak silinebilir.
Grafik ekran terminalindeki STOP/RESET tuşu aynı fonksiyonu görür.
Aşağıdaki algılanan hatalar manuel olarak silinebilir: ASF, brF, bLF, CnF, COF, dLF, EPF1, EPF2, FbES,
FCF2, InF9, InFA, InFb, LCF, LFF3, ObF, OHF, OLC, OLF, OPF1, OPF2, OSF, OtFL, PHF,
PtFL, SCF4, SCF5, SLF1, SLF2, SLF3, SOF, SPF, SSF, tJF, tnF ve ULF.
[Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
nO [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
LI1 [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137
...
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Kod

Ad / Açıklama

rPA

Ayar aralığı

[Cihaz rst.atama]

DRI> CONF
> FULL > FLTFabrika
ayarı
[Hayır] (nO)

TEHLİKE
İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Bu konfigürasyon, hız kontrol cihazının resetlenmesine olanak sağlar.
Bu işlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

g

Bu parametre, yalnızca [3.1 ERISIM SEVIYESI] (LAC), [Uzman] (EPr) modu olarak ayarlanmışsa değiştirilebilir.
Hız kontrol cihazının lojik giriş üzerinden yeniden başlatılması. Hız kontrol cihazının bağlantısını güç kaynağından kesmek
zorunda kalmadan algılanan hataların hepsinin resetlenmesinde kullanılabilir. Hız kontrol cihazı, atanan girişin yükselen ucunda
yeniden başlatılabilir (0'dan 1'e geçiş). Hız kontrol cihazı sadece kilitliyken yeniden başlatılabilir.
Yeniden başlatma atamak için ENT tuşunu 2 sn süreyle basılı tutun.
nO
LI1
...
LI6
LAI1
LAI2
OL01
...
OL10

rP

[Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
...
[LI6] (LI6): Lojik giriş LI6
[LAI1] (LAI1): Lojik giriş AI1
[LAI2] (LAI2): Lojik giriş AI2
[OL01] (OL01): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 01
...
[OL10] (OL10): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 10

[Ürün reseti]

[Hayır] (nO)

TEHLİKE
g

İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
Hız kontrol cihazını resetleyeceksiniz.
Bu işlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
Bu parametreye, yalnızca [3.1 ERISIM SEVIYESI] (LAC), [Uzman] (EPr) modu olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
Hız kontrol cihazının yeniden başlatılması. Hız kontrol cihazının bağlantısını güç kaynağından kesmek zorunda kalmadan
algılanan hataların hepsinin resetlenmesinde kullanılabilir.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
YES [Evet] (YES): Yeniden başlatma. ENT tuşuna 2 sn süreyle basın ve basılı tutun. İşlem tamamlanınca parametre otomatik olarak
[Hayır] (nO) olacaktır. Hız kontrol cihazı sadece kilitliyken yeniden başlatılabilir.
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Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

Atr-

[OTO.YENİDEN.BAŞLTMA]

Ayar aralığı

[Otomatik başlama]

Atr

DRI- > CONF
> FULL
> FLT- > RSTFabrika
ayarı

[Hayır] (nO)

TEHLİKE

2

İSTENMEYEN EKİPMAN ÇALIŞMASI
• Otomatik tekrar yolverme yalnızca, personel veya ekipman için herhangi bir tehlike oluşturmayan
makinelerde veya kurulumlarda kullanılabilir.
• Otomatik tekrar yolverme etkinleştirilmişse, R1 yalnızca, yeniden yolverme işlemi için zaman aşımı süresi
dolduğunda algılanan bir hata olduğunu gösterir.
• Ekipman, yerel ve bölgesel güvenlik yönetmeliklerine uygun kullanılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
Bu fonksiyon etkinse, kontrol cihazı hata rölesi etkin kalır. Hız referansı ve çalışma yönü korunmalıdır.
2 telli kontrol kullanın ([2/3 telli kontrol] (tCC), [2 telli] (2C) olarak ayarlanır ve [2 telli tip] (tCt), [Seviye] (LEL) olarak
ayarlanır, bkz. [2/3 telli kontrol] (tCC) sayfa 73).
Konfigüre edilebilir tAr süresi geçtikten sonra yeniden yolverme gerçekleşmemişse, prosedür iptal edilir ve hız kontrol cihazı
kapatılıp açılana kadar kilitli kalır.
Bu fonksiyona izin veren hata kodları 293. sayfada listelenmektedir.

nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
YES [Evet] (YES): Algılanan hata ortadan kalkmışsa ve diğer çalışma koşulları yeniden yolvermeye izin veriyorsa, bir hata
durumunda kilitlenmenin ardından otomatik tekrar yolverme. Yeniden yolverme, giderek artan bekleme süreleriyle birbirinden
ayrılan bir dizi otomatik başlatma girişimi ile gerçekleştirilir: 1 sn, 5 sn, 10 sn ve daha sonraki girişimler için 1 dak.

[Maks.ot. baş. süresi]

tAr

Bu parametre, [Otomatik başlama] (Atr), [Evet] (YES) olarak ayarlanmışsa görüntülenir. Tekrarlanan bir algılanan
hatada art arda yeniden yolvermelerin sayısını sınırlandırmak için kullanılabilir.

g
5
10
30
1?
2?
3?
Ct

[5 dak] (5): 5 dakika
[10 dakika] (10): 10 dakika
[30 dakika] (30): 30 dakika
[1 saat] (1h): 1 saat
[2 saat] (2h): 2 saat
[3 saat] (3h): 3 saat
[Sınırsız] (Ct): Sınırsız

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

ALS-

[ALARM AYARI]

Ctd



[5 dakika] (5)

[Akım eşiği]

0 - 1,5 In (1)

INV

0 - 599 Hz

50 Hz

0 - 599 Hz

50 Hz

-%300 - 300

%100

-%300 - 300

%50

0 - 20.000 Hz

0 Hz

Motor akımı eşiği.

(1)

Ftd

[Frekans eşiği]



Motor frekansı eşiği.

F2d


ttH


ttL


FqL

[Frek. eşiği 2]
Motor frekansı eşiği.

[Yüksek tork eşiği]
Yüksek moment frekans eşiği.

[Düşük tork eşiği]
Düşük moment frekans eşiği.

[Darbe uyarı sev.]
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Kod

Ad / Açıklama

g

Ayar aralığı

DRI- > CONF
> FULL
> FLT- > ATRFabrika
ayarı

Frekans seviyesi.
[Frekansmetre] (FqF), [Hayır] (nO) değilse görünür.

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

FLr-

[DÖNEN.YÜKÜ.YAKALAMA]
Not: Bu fonksiyon, diğer bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. 146. sayfadaki talimatları uygulayın.

FLr

[Dön.yükü yakalama]

[Hayır] (nO)

Run (çalıştırma) komutunun aşağıdaki durumlar sonrasında korunması durumunda yumuşak yolverme sağlamak için kullanılır:
- Hat beslemesi kaybı veya bağlantı kesilmesi.
- Mevcut algılanan hatanın silinmesi veya otomatik tekrar yolverme.
- Serbest duruş.
Kontrol cihazı tarafından sağlanan hız, yeniden yolverme anında motorun tahmini hızından itibaren devam eder ve ardından
referans hıza kadar rampayı izler.
Bu fonksiyon 2 telli seviye kontrolü gerektirir.
Fonksiyon kullanılır durumdayken, her run (çalıştırma) komutunda aktif hale gelerek akımda küçük bir gecikmeye neden olur
(maks. 0,5 saniye).
Fren lojik kontrolü [Fren ataması] (bLC) atanmışsa (sayfa 178) veya [Oto.DC enjeksiyon] (AdC), [Sürekli] (Ct) sayfa 160,
olarak ayarlanmışsa [Dön.yükü yakalama] (FLr), [Hayır] (nO)'ya zorlanır.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
YES [Evet] (YES): Fonksiyon aktif
(1) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.

g


2

234

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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Motor termik koruma

DRI- > CONF > FULL > FUN- > FLT- > ALS-

Fonksiyon
I²t değerinin hesaplanmasıyla termik koruma.
Not: Hız kontrol cihazı kapatıldığında motor termik durumunun hafızası kaydedilmez.

• Kendi kendini soğutan motorlar: Hataya geçme eğrileri, motor frekansına bağlıdır.
• Cebri soğutmalı motorlar: Motor frekansından bağımsız olarak sadece 50 Hz hataya geçme eğrisinin
dikkate alınması gerekir.
Aşağıdaki eğriler açma süresini saniye cinsinden gösterir.
Saniye cinsinden açma
süresi

10, 000

1 Hz 3 Hz 5 Hz
10 Hz

20 Hz

50 Hz

1, 000

100
0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Motor akımı / ItH

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Aşağıdaki koşullarda aşırı yüklenmeye karşı harici koruma gerekir:
• Motorun termik durumunu kaydedecek bellek olmadığından ürün tekrar açılırken
• Birden fazla motoru beslerken
• Nominal hız kontrol cihazı akımının 0,2'sinden daha düşük değerli motorlar beslenirken
• Motor değiştirme kullanılırken
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

S1A28692 03/2010

235

Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

tHt-

[MOT. TERMAL KORUMA]

tHt

Ayar aralığı

[Motor koruma tipi ]

Fabrika ayarı

[Dahili.sogut.] (ACL)

Not: Termik durum nominal durumun %118'ine ulaştığında bir açma gerçekleşecek ve durum tekrar %100'ün altına
düştüğünde tekrar etkinleşecektir.
nO [Hayır] (nO): Koruma yok
ACL [Dahili.sogut.] (ACL): Kendi kendini soğutan motorlar için
FCL [Zorla.sogut.] (FCL): Cebri soğutmalı motorlar için

ttd



[Motor.term.düzeyi]

%0 - 118

%100

%0 - 118

%100

%0 - 118

%100

Motor termik alarmı için açma eşiği (lojik çıkış veya röle).

(1)

ttd2


ttd3


OLL

[Motor.term.düzeyi 2 ]
Motor 2 termik alarmı için açma eşiği (lojik çıkış veya röle).

[Motor.term.düzeyi 3 ]
Motor 3 termik alarmı için açma eşiği (lojik çıkış veya röle).

[Aşırıyükhata.yönt.]

[Serbest dur.] (YES)

DİKKAT
MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
[Aşırıyükhata.yönt.] (OLL), [Yoksay] (nO) olarak ayarlanmışsa, motor termik koruması artık kontrol
cihazı tarafından sağlanmaz. Alternatif bir termik koruma sağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Motor termik açması olayında durdurma tipi.
nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
Stt [STTye göre] (Stt): Hataya geçmesiz, [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, konfigürasyonuna göre durdurma. Bu durumda, hata
rölesi açılmaz ve hız kontrol cihazı, aktif komut kanalının yeniden yolverme koşullarına göre (örneğin, kontrol terminaller
üzerinden gerçekleştiriliyorsa [2/3 telli kontrol] (tCC) ve [2 telli tip] (tCt) sayfa 112) algılanan hata ortadan kalkar kalkmaz
yeniden yolvermeye hazır olur. Durdurmanın nedenini belirlemek için bu algılanan hata için bir alarmın konfigüre edilmesi tavsiye
edilmektedir (örneğin bir lojik çıkışına atanmış bir alarm).
LFF [Hata hızı] (LFF): Geri çekilme hızına geçiş, algılanan hata devam ettikçe ve run (çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece
korunur (2)
rLS [Hızı koru] (rLS): Hız kontrol cihazı, algılanan hata oluştuğunda uygulanan hızı, algılanan hata geçerli olduğu ve run
(çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece korur (2)
rMP [Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
FSt [Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
dCI [DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruş. Bu durdurma türü bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. Bkz tablo, sayfa 149

MtM

[Mot. Isıl durum]

[Hayır] (nO)

Motor termik durumu saklama.
nO [Hayır] (nO): Güç kapatma durumunda motor termik durumu saklanmaz
YES [Evet] (YES): Güç kapatma durumunda motor termik durumu saklanır

236

S1A28692 03/2010

Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

OPL-

[ÇIKIŞ FAZ KAYBI]

OPL

Ayar aralığı

[Çıkış faz kaybı]

DRI- > CONF
> FULL
> FLT- > THTFabrika
ayarı

[Evet] (YES)

TEHLİKE

2

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
[Çıkış faz kaybı] (OPL), [Hayır] (nO) veya [Çıkış kes] (OAC), olarak ayarlanmışsa, kablo kaybı
algılanmaz.
Bu işlemin insanlar veya ekipman üzerinde hiçbir şekilde tehlike yaratmayacağından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
Not: [Motor kontrol tipi] (Ctt) sayfa 92, [Senk.mt.AC ] (SYn) olarak ayarlandığında [Çıkış faz kaybı] (OPL), [Hayır]
(nO) olarak ayarlanır. Fren lojik kontrolü konfigüre edilmişse, diğer [Motor kontrol tipi] (Ctt) konfigürasyonlarda [Cikis faz
kaybi] (OPL) [Evet] (YES) olarak yönlendirilir.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
YES [Evet] (YES): Serbest duruşta [Cikis faz kaybi] (OPL) hatasına geçme
OAC [Çıkış kes] (OAC): Bir hata tetiklenmez, ancak motorla bağlantı yeniden kurulduğunda ve dönen yükü yakalama
gerçekleştirildiğinde (bu fonksiyon bile konfigüre edilmemiştir) aşırı akımı engellemek için çıkış gerilimi yönetimi.
Hız kontrol cihazı, [Çık.faz.algı.zaman] (Odt) zamanından sonra [Çıkış kes] (SOC) durumuna geçer. Hız kontrol cihazı
Bekleme çıkış kesmesi [Çıkış kes] (SOC) durumunda olduğunda, dönen yükü yakalamak mümkündür.

Odt



[Çık.faz.algı.zaman]

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

IPL-

[GİRİŞ FAZ KAYBI]

g
2

0,5 sn

[Çıkış faz kaybı] (OPL) algılanan hatasının dikkate alınması için zaman gecikmesi.

FLtIPL

0,5 - 10 sn

[Giriş faz kaybı]

Kontrol cihazı
değerlerine göre

Hız kontrol cihazının değeri ATVpppM2 ise erişilemez.
Bu durumda, fabrika ayar değeri bulunmaz.
Fabrika ayarı: Hız kontrol cihazı değeri ATV32pppN4 için [Serbest dur.] (YES).
Eğer 1 faz kaybolur ve bu durum performansta düşüşe neden olursa, hız kontrol cihazı [Giriş faz kaybı] (PFH) hata moduna
geçer.
Eğer 2 veya 3 faz kaybolursa, hız kontrol cihazı [Giriş faz kaybı] (PFH) hatasına geçer.
nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş ile hata algılandı
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Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

OHL-

[SÜRÜCÜ AŞIRI ISINMASI]

OHL

Ayar aralığı

[Aş. ısı.hata yöneti.]

DRI- > CONF
> FULL
> FLT- > OPLFabrika
ayarı

[Serbest dur.] (YES)

DİKKAT
EKİPMANDA HASAR RİSKİ
Hız kontrol cihazı aşırı ısınma hatası algılamayı baskılamak, hız kontrol cihazının korunmamasıyla
sonuçlanır. Bu, garantinin geçersiz olmasına neden olur.
Olası sonuçların herhangi bir riske neden olmadığından emin olun.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanmaya veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Hız kontrol cihazının aşırı ısınması durumunda davranışı.
Not: Termik durum nominal durumun %118'ine ulaştığında bir açma gerçekleşecek ve durum tekrar %90'nın altına düştüğünde
tekrar etkinleşecektir.
nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
Stt [STTye göre] (Stt): Hataya geçmesiz, [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, konfigürasyonuna göre durdurma. Bu durumda, hata
rölesi açılmaz ve hız kontrol cihazı, aktif komut kanalının yeniden yolverme koşullarına göre (örneğin, kontrol terminaller
üzerinden gerçekleştiriliyorsa [2/3 telli kontrol] (tCC) ve [2 telli tip] (tCt) sayfa 112) algılanan hata ortadan kalkar kalkmaz
yeniden yolvermeye hazır olur. Durdurmanın nedenini belirlemek için bu algılanan hata için bir alarmın konfigüre edilmesi tavsiye
edilmektedir (örneğin bir lojik çıkışına atanmış bir alarm).
LFF [Hata hızı] (LFF): Geri çekilme hızına geçiş, algılanan hata devam ettikçe ve run (çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece
korunur (2)
rLS [Hızı koru] (rLS): Hız kontrol cihazı, algılanan hata oluştuğunda uygulanan hızı, algılanan hata geçerli olduğu ve run
(çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece korur (2)
rMP [Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
FSt [Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
dCI [DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruş. Bu durdurma türü bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. Bkz tablo, sayfa 147

tHA



[Src. term. durum al. ]

%0 - 118

%100

Hız kontrol cihazı termik alarmı için açma eşiği (lojik çıkış veya röle).

(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) menüsünden de erişilebilir.
(2) Bu durumda, algılanan hata bir durdurma tetiklemediğinden, bu gösterge için bir röle veya lojik çıkış atanması tavsiye
edilir.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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Termik alarmda geciktirilmiş duruş

DRI- > CONF > FULL > FLT- > OHL-

Bu fonksiyon, hız kontrol cihazı veya motorun aşırı ısınması durumunda, bir sonraki durdurmaya kadar
çalışmaya izin vererek hız kontrol cihazının bir sürecin iki aşaması arasında durmasını engellemeye yardımcı
olur. Bir sonraki durdurmada, termik durum, ayarlanan eşiği %20 oranında aşan bir değere dönene kadar hız
kontrol cihazı kilitlenir. Örnek: %80 olarak ayarlanmış bir açma eşiği, %60 değerinde tekrar etkinleştirmeye
olanak sağlar.
Geciktirilmiş duruşu açacak olan hız kontrol cihazı için bir termik durum eşiği ve motor için bir termik durum
eşiği tanımlanmalıdır.

Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

SAt-

[TERM.ALRM. DURDURMA]

SAt

Ayar aralığı

[Termik al.durdurma]

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Termik alarm durdurma fonksiyonu, hız kontrol cihazı veya motor için özel bir alarm termik seviyesi belirlemeye olanak tanır.
Bu seviyelerden birine ulaşıldığında hız kontrol cihazı, serbest duruşta hataya geçer.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı (bu durumda aşağıdaki parametrelere erişilemez).
YES [Evet] (YES): Hız kontrol cihazı veya motor termik alarmında serbest duruş

tHA

[Src. term. durum al.]

%0 - 118

%100

Hız kontrol cihazı hataya geçme geciktirilmiş duruşunun termik durum eşiği.


ttd

[Motor.term.düzeyi]

%0 - 118

%100

%0 - 118

%100

%0 - 118

%100

Motor hataya geçme geciktirilmiş duruşunun termik durum eşiği.


ttd2

[Motor.term.düzeyi 2]
Motor 2 hataya geçme geciktirilmiş duruşunun termik durum eşiği.


ttd3

[Motor.term.düzeyi 3]
Motor 3 hataya geçme geciktirilmiş duruşunun termik durum eşiği.


FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

EtF-

[HARİCİ HATA]

EtF

[Harici hata atama]

[Hayır] (nO)

Atanan bit 0'daysa, harici hata yoktur.
Atanan bit 1'deysa, bir harici hata mevcuttur.
Atanan bir lojik giriş bulunuyorsa, bu lojik [Harici hata ayari] (LEt) üzerinden konfigüre edilebilir.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

LEt

[Harici hata ayari]

[1 de aktif] (HIG)

Parametreye, harici hata bir lojik girişe atanırsa erişilebilir. Algılanan hataya atanan girişlerin pozitif veya negatif lojiğini
tanımlar.

g

LO [0 da aktif] (LO): Atanan girişin alçalan ucunda açma (1'den 0'a geçiş)
HIG [1 de aktif] (HIG): Atanan girişin yükselen ucunda açma (0'dan 1'e geçiş)
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Kod

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[Harici hata yönetimi]

EPL

DRI- >Fabrika
CONF >ayarı
FULL > FLT- > SAT[Serbest dur.] (YES)

Harici hata durumunda duruş tipi.
nO [Yoksay] (nO): Harici hata göz ardı edilir
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
Stt [STTye göre] (Stt): Hataya geçmesiz, [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, konfigürasyonuna göre durdurma. Bu durumda, hata
rölesi açılmaz ve hız kontrol cihazı, aktif komut kanalının yeniden yolverme koşullarına göre (örneğin, kontrol terminaller
üzerinden gerçekleştiriliyorsa [2/3 telli kontrol] (tCC) ve [2 telli tip] (tCt) sayfa 112) algılanan hata ortadan kalkar
kalkmaz yeniden yolvermeye hazır olur. Durdurmanın nedenini belirlemek için bu algılanan hata için bir alarmın konfigüre
edilmesi tavsiye edilmektedir (örneğin bir lojik çıkışına atanmış bir alarm).
LFF [Hata hızı] (LFF): Geri çekilme hızına geçiş, algılanan hata devam ettikçe ve run (çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece
korunur (1)
rLS [Hızı koru] (rLS): Hız kontrol cihazı, algılanan hata oluştuğunda uygulanan hızı, algılanan hata geçerli olduğu ve run
(çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece korur (1)
rMP [Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
FSt [Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
dCI [DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruş. Bu durdurma türü bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. Bkz tablo, sayfa 149

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

USb-

[DÜŞ. GER. YÖNETİMİ]
[Düş.ger.hata.yönet. ]

USb

[HataR1açık] (0)

Düşük gerilim durumunda hız kontrol cihazının davranışı.
0 [HataR1açık] (0): Hız kontrol cihazı hataya geçer ve harici hata sinyali tetiklenir ([Srchata.yok] (FLt)'ye atanan hata rölesi
açılır)
1 [HataR1 kplı] (1): Hız kontrol cihazı hataya geçer ancak harici hata sinyali tetiklenmez ([Srchata.yok] (FLt)'ye atanan hata
rölesi kapalı kalır)
2 [Alarm] (2): Alarm ve hata rölesi kapalı kalır. Alarm, bir lojik çıkış veya röleye atanabilir.

UrES

[Şebeke gerilimi]

Kontrol cihazı gerilim
değerlerine göre

Kontrol cihazı gerilim
değerlerine göre

100 - 276 V

Kontrol cihazı değerlerine
göre

V cinsinden hat beslemesinin nominal gerilimi.

200
220
230
240

ATV32pppM2 için:
[200V ac] (200): 200 Volt AC
[220V ac] (220): 220 Volt AC
[230V ac] (230): 230 Volt AC
[240V ac] (240): 240 Volt AC

380
400
440
460
500

ATV32pppN4 için:
[380V ac] (380): 380 Volt AC
[400V ac] (400): 400 Volt AC
[440V ac] (440): 440 Volt AC
[460V ac] (460): 460 Volt AC
[500V ac] (460): 500 Volt AC (fabrika ayarı)

USL

[Düşük ger. seviyesi]

Volt cinsinden düşük gerilim hata seviyesi ayarı. Fabrika ayarı hız kontrol cihazının gerilim değeri ile belirlenir.

USt

[Düş.ger.zam.aşım ]

0,2 sn - 999,9 sn

0,2 sn

Düşük gerilim algılanan hatasının dikkate alınması için zaman gecikmesi.

StP

[Düşük ger. önleme]

[Hayır] (460)

Düşük gerilim önleme seviyesine ulaşılması durumundaki davranış.
nO
MMS
rMP
LnF

tSM

g
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[Hayır] (nO): İşlem yok
[DCbarakoru] (MMS): Bu duruş modu DC bara gerilimini mümkün olduğu kadar uzun süre sağlamak için ataletini kullanır
[Rampali dur] (rMP): Ayarlanabilir rampa izleyerek durdurma [Maks. duruş zmnı] (StM)
[Sür.kilitle] (LnF): Açma (serbest duruş) kilitleme

[Düş.ger.başlt.süresi ]

1,0 sn - 999,9 sn

1,0 sn

Gerilim normal değerine dönmüşse [Düşük ger. önleme ] (StP) = [Rampali dur] (rMP) tam bir duruş sonrasında yeniden
yolvermeye izin vermeden önceki zaman gecikmesi.
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Kod

UPL

g

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

DRI- >Fabrika
CONF >ayarı
FULL > FLT- > ETF-

[Önleme seviyesi]

133 - 261 V

Kontrol cihazı değerlerine
göre

[Düşük ger. önleme ] (StP), [Hayır] (nO) değilse erişilebilen Volt cinsinden düşük gerilim önleme seviyesi. Ayar aralığı ve
fabrika ayarları hız kontrol cihazı gerilim değeri ve [Şebeke gerilimi] (UrES) değeri tarafından belirlenir.

StM

g

[Maks. duruş zmnı]

0,01 - 60,00 sn

1,00 sn

[Düşük ger. önleme ] (StP), [Rampali dur] (rMP) olarak ayarlanmışsa rampa süresi.


tbS

g

[DC.bara.koruma.zm.]

1 - 9.999 sn

9.999 sn

[Düşük ger. önleme ] (StP), [DCbarakoru] (MMS) olarak ayarlanmışsa DC bara tutma süresi.


FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

tIt-

[IGBT TESTİ]

Strt

[IGBT test]

[Hayır] (nO)

nO [Hayır] (nO): Test yok
YES [Evet] (YES): IGBT'ler güç açılışında ve her run (çalıştırma) komutu gönderildiğinde test edilir. Bu testler, küçük bir
gecikmeye (birkaç msn) neden olur. Algılanan bir hata durumunda kontrol cihazı kilitlenir. Aşağıdaki hatalar algılanabilir:
- Kontrol cihazı çıkış kısa devresi (U-V-W terminalleri): SCF ekranı.
- IGBT çalışmıyor: xtF, burada x, ilgili IGBT sayısını göstermektedir.
- IGBT kısa devre yapmış: x2F; burada x, ilgili IGBT sayısını göstermektedir.

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

LFL-

[4-20mA KAYBI]

LFL3

[AI3 4-20mA kaybı]

[Yoksay] (nO)

nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir. 121. sayfadaki [AI3 min değeri] (CrL3) 3 mA değerinden daha büyük
değilse, bu konfigürasyon tek mümkün konfigürasyondur.
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
Stt [STTye göre] (Stt): Hataya geçmeden, [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, konfigürasyonuna göre durdurma. Bu durumda,
hata rölesi açılmaz ve hız kontrol cihazı, aktif komut kanalının yeniden yolverme koşullarına göre (örneğin, kontrol terminaller
üzerinden gerçekleştiriliyorsa [2/3 telli kontrol] (tCC) ve [2 telli tip] (tCt) sayfa 112) algılanan hata ortadan kalkar
kalkmaz yeniden yolvermeye hazır olur. Durdurmanın nedenini belirlemek için bu algılanan hata için bir alarmın konfigüre
edilmesi tavsiye edilmektedir (örneğin bir lojik çıkışına atanmış bir alarm)
LFF [Hata hızı] (LFF): Geri çekilme hızına geçiş, algılanan hata devam ettikçe ve run (çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece
korunur (1)
rLS [Hızı koru] (rLS): Hız kontrol cihazı, algılanan hata oluştuğunda uygulanan hızı, algılanan hata geçerli olduğu ve run
(çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece korur (1)
rMP [Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
FSt [Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
dCI [DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruş. Bu durdurma türü bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. Bkz tablo, sayfa 147
(1) Bu durumda, algılanan hata bir durdurma tetiklemediğinden, bu gösterge için bir röle veya lojik çıkış atanması tavsiye
edilir.

g



Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Parametreye [Uzman] modundan erişilebilir.
Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

InH-

[HATA ENGELLEME]

InH

DRI- > CONF > FULL > FLT- > USBAyar aralığı

[Hata engel. atama]

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

TEHLİKE
PERSONEL VE EKİPMAN KORUMASI KAYBI
[Hata engel. atama] (InH)'nin etkinleştirilmesi, kontrol cihazı koruma özelliklerini devre dışı bırakır.
• Bu ekipmanın tipik uygulamaları için [Hata engel. atama] (InH) etkileştirilmemelidir.
• [Hata engel. atama] (InH) yalnızca, ayrıntılı bir risk analizinin, ayarlanabilir hız kontrol cihazı koruması
varlığının personel yaralanması veya ekipman hasarından daha büyük bir risk oluşturduğunu gösterdiği sıra
dışı durumlarda etkinleştirilmelidir.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.

g
2

Atanan giriş veya bit 0'da ise, algılanan hata izlemesi aktiftir. Atanan giriş veya bit 1'de ise, hata izlemesi devre dışıdır. Aktif
algılanan hatalar atanmış giriş veya bitin yükselen ucunda silinir (0'dan 1'e geçiş).
Not: Güvenli Moment Kapatma fonksiyonu ve herhangi bir işlemi engelleyen algılanan hatalar, bu fonksiyondan etkilenmez.
Aşağıdaki hatalar önlenebilir:
AnF, CnF, COF, CrF1, dLF, EnF, EPF1, EPF2, FCF2, InFA, InFb, LFF3, ObF, OHF, OLC, OLF,
OPF1, OPF2, OSF, OtFL,PHF, PtFL, SLF1, SLF2, SLF3, SOF, SPF, SSF, tJF, tnF ve ULF.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
LI1 [LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
... [...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

CLL-

[HABER. HATA YÖNTİMİ]

CLL

[Ağ hata yönetimi]

[Serbest dur.] (YES)

UYARI
KONTROL KAYBI
Ağ hata yönetimi, [Ağ hata yönetimi] (CLL), [Yoksay] (nO) olarak ayarlanmışsa, haberleşme kontrolü
engellenir.
Güvenlik nedeniyle haberleşme kesintisi algılamanın baskılanması hata giderme aşamasıyla veya özel
uygulamalarla sınırlanmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Haberleşme kartı ile haberleşme kesintisi olması durumunda hız kontrol cihazının davranışı.
nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
Stt [STTye göre] (Stt): Hataya geçmeden, [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, konfigürasyonuna göre durdurma. Bu durumda, hata
rölesi açılmaz ve hız kontrol cihazı, aktif komut kanalının yeniden yolverme koşullarına göre (örneğin, kontrol terminaller
üzerinden gerçekleştiriliyorsa [2/3 telli kontrol] (tCC) ve [2 telli tip] (tCt) sayfa 112) algılanan hata ortadan kalkar kalkmaz
yeniden yolvermeye hazır olur. Durdurmanın nedenini belirlemek için bu algılanan hata için bir alarmın konfigüre edilmesi tavsiye
edilmektedir (örneğin bir lojik çıkışına atanmış bir alarm)
LFF [Hata hızı] (LFF): Geri çekilme hızına geçiş, algılanan hata devam ettikçe ve run (çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece
korunur (1)
rLS [Hızı koru] (rLS): Hız kontrol cihazı, algılanan hata oluştuğunda uygulanan hızı, algılanan hata geçerli olduğu ve run
(çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece korur (1)
rMP [Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
FSt [Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
dCI [DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruş. Bu durdurma türü bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. Bkz tablo, sayfa 147
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Kod

Ad / Açıklama

COL

Ayar aralığı

[CAN hata yönetimi]

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> FLT- > INH[Serbest dur.] (YES)

UYARI
KONTROL KAYBI
CANopen® hata yönetimi, [Düşükyük eşi . 0. ] (COL), [Yoksay] (nO) olarak ayarlanmışsa, haberleşme
kontrolü engellenir.
Güvenlik nedeniyle haberleşme kesintisi algılamanın baskılanması hata giderme aşamasıyla veya özel
uygulamalarla sınırlanmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
CANopen® ile haberleşme kesintisi olması durumunda hız kontrol cihazının davranışı.
nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
Stt [STTye göre] (Stt): Hataya geçmeden, [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, konfigürasyonuna göre durdurma. Bu durumda, hata
rölesi açılmaz ve hız kontrol cihazı, aktif komut kanalının yeniden yolverme koşullarına göre (örneğin, kontrol terminaller
üzerinden gerçekleştiriliyorsa [2/3 telli kontrol] (tCC) ve [2 telli tip] (tCt) sayfa 112) algılanan hata ortadan kalkar kalkmaz
yeniden yolvermeye hazır olur. Durdurmanın nedenini belirlemek için bu algılanan hata için bir alarmın konfigüre edilmesi tavsiye
edilmektedir (örneğin bir lojik çıkışına atanmış bir alarm).
LFF [Hata hızı] (LFF): Geri çekilme hızına geçiş, algılanan hata devam ettikçe ve run (çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece
korunur (1)
rLS [Hızı koru] (rLS): Hız kontrol cihazı, algılanan hata oluştuğunda uygulanan hızı, algılanan hata geçerli olduğu ve run
(çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece korur (1)
rMP [Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
FSt [Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
dCI [DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruş. Bu durdurma türü bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. Bkz tablo, sayfa 149.

SLL

[Mdbs hata yönetimi]

[Serbest dur.] (YES)

UYARI
KONTROL KAYBI
Modbus hata yönetimi, [Mdbs hata yönetimi] (SLL), [Yoksay] (nO) olarak ayarlanmışsa, haberleşme
kontrolü engellenir.
Güvenlik nedeniyle haberleşme kesintisi algılamanın baskılanması hata giderme aşamasıyla veya özel
uygulamalarla sınırlanmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Modbus ile haberleşme kesintisi olması durumunda hız kontrol cihazının davranışı.
nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
Stt [STTye göre] (Stt): Hataya geçmeden, [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, konfigürasyonuna göre durdurma. Bu durumda, hata
rölesi açılmaz ve hız kontrol cihazı, aktif komut kanalının yeniden yolverme koşullarına göre (örneğin, kontrol terminaller
üzerinden gerçekleştiriliyorsa [2/3 telli kontrol] (tCC) ve [2 telli tip] (tCt) sayfa 112) algılanan hata ortadan kalkar kalkmaz
yeniden yolvermeye hazır olur. Durdurmanın nedenini belirlemek için bu algılanan hata için bir alarmın konfigüre edilmesi tavsiye
edilmektedir (örneğin bir lojik çıkışına atanmış bir alarm).
LFF [Hata hızı] (LFF): Geri çekilme hızına geçiş, algılanan hata devam ettikçe ve run (çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece
korunur (1)
rLS [Hızı koru] (rLS): Hız kontrol cihazı, algılanan hata oluştuğunda uygulanan hızı, algılanan hata geçerli olduğu ve run
(çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece korur (1)
rMP [Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
FSt [Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
dCI [DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruş. Bu durdurma türü bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. Bkz tablo, sayfa 149.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

tId-

[MOM./AKIM SINIR. ALGI.]

SSb

Ayar aralığı

[Mom/I snr.duruş.tipi ]

DRI- > CONF
> FULL
Fabrika
ayarı> FLT- > CLL-

[Yoksay] (nO)

Moment veya akım sınırlamaya geçiş durumunda davranış.
nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
Stt [STTye göre] (Stt): Hataya geçmeden, [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, konfigürasyonuna göre durdurma. Bu durumda, hata
rölesi açılmaz ve hız kontrol cihazı, aktif komut kanalının yeniden yolverme koşullarına göre (örneğin, kontrol terminaller
üzerinden gerçekleştiriliyorsa [2/3 telli kontrol] (tCC) ve [2 telli tip] (tCt) sayfa 112) algılanan hata ortadan kalkar kalkmaz
yeniden yolvermeye hazır olur. Durdurmanın nedenini belirlemek için bu algılanan hata için bir alarmın konfigüre edilmesi tavsiye
edilmektedir (örneğin bir lojik çıkışına atanmış bir alarm)
LFF [Hata hızı] (LFF): Geri çekilme hızına geçiş, algılanan hata devam ettikçe ve run (çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece
korunur (1)
rLS [Hızı koru] (rLS): Hız kontrol cihazı, algılanan hata oluştuğunda uygulanan hızı, algılanan hata geçerli olduğu ve run
(çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece korur (1)
rMP [Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
FSt [Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
dCI [DC enjeks.] (dCI): DC enjeksiyonlu duruş. Bu durdurma türü bazı fonksiyonlarla birlikte kullanılamaz. Bkz tablo, sayfa 149

StO



[Mo/I lim..zam.aşım ]

0 - 9.999 msn

1.000 msn

(Açma konfigüre edilmişse)
SSF sınırlamasının dikkate alınması için zaman gecikmesi.
(1) Bu durumda, algılanan hata bir durdurma tetiklemediğinden, bu gösterge için bir röle veya lojik çıkış atanması tavsiye
edilir.

g


2

244

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.

Bu parametrenin atamasını değiştirmek için 2 sn boyunca ENT tuşunu basılı tutun.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Motorun dönüş hızını ölçmek için "Darbeli giriş" girişinin kullanılması

DRI- > CONF > FULL > FLT- > TID-

Bu fonksiyon, "Darbe girişi" girişini kullanır ve sadece "Darbe girişi" girişi başka bir fonksiyon için
kullanılmıyorsa kullanılabilir.
Kullanım örneği
Motorun dönüş hızıyla orantılı bir frekans sinyali üretmek için motor tarafından tahriklenen ve bir yakınlık
sensörüne bağlı bir indeksli disk kullanılabilir.

T

Saniye cinsinden zaman

Bu sinyal "Darbe girişi" girişine uygulandığında, aşağıdakiler geçerlidir:
• Motor hızının ölçümü ve görüntülenmesi: sinyal frekansı = 1/T. Bu frekans, [Darbe çal.frek . ] (FqS)
parametresi aracılığıyla görüntülenebilir, sayfa 44.
• Aşırı hız algılama (ölçülen hız önceden ayarlanmış eşiği geçerse, hız kontrol cihazı hataya geçer).
• Fren hatası algılama (fren lojik kontrolü konfigüre edilmişse: hız, freni devreye alma komutunun ardından
yeteri kadar hızlı bir şekilde düşmezse, hız kontrol cihazı hataya geçer. Bu fonksiyon, aşınmış fren
balatalarını algılamak için kullanılabilir.
• 89. sayfadaki [Darbe uyarı sev.] (FqL) parametresi kullanılarak ayarlanabilen ve bir röle veya lojik çıkışa
atanabilen bir hız eşiğinin algılanması, bkz. sayfa 123.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

FqF-

[FREKANSMETRE]

FqF

Ayar aralığı

[Frekansmetre]

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Hız ölçüm fonksiyonunun etkinleştirilmesi.
nO [Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı. Bu durumda, fonksiyon parametrelerinden hiçbirine erişilemez
YES [Evet] (YES): Fonksiyon aktif. Atama sadece, "Darbe girişi" girişine herhangi bir diğer fonksiyon atanmamışsa mümkündür

FqC


FqA

[Darbe bölücü ]

1,0 - 100,0

1,0

"Darbe girişi" girişi için ölçekleme faktörü (bölen). Ölçülen frekans [Darbe çal.frek . ] (FqS) parametresi aracılığıyla
görüntülenebilir, sayfa44.

[Asiri hiz dar. sev. ]

[Hayır] (nO)

Aşırı hız izlemenin etkinleştirilmesi ve ayarlanması: [Aşırı hız] (SOF).
nO [Hayır] (nO): Aşırı hız izleme yok
?
1 Hz - 20.00 kHz: Frekans hataya geçme eşiğinin [Darbe bölücü ] (FqC) tarafından bölünen "Darbe girişi" girişinde
ayarlanması.

tdS

[Darbe asirihiz gecik.]

0,0 sn - 10,0 sn

0,0 sn

Aşırı hız algılanan hatasının dikkate alınması için zaman gecikmesi.

Fdt

[Darbe frek.seviye ]

[Hayır] (nO)

İzlemenin Darbe girişi için etkinleştirilmesi ve ayarlanması (hız geri beslemesi): [HızGrblKyb] (SPF).
nO [Hayır] (nO): Hız geri beslemesinde izleme yok
?
0,1 Hz - 599 Hz: Motor frekans eşiğinin, bir hız geri beslemesi algılandı hataya geçmek için ayarlanması (tahmini frekans ile
ölçülen hız arasındaki fark).

Fqt

[Darbe sev.Str yok ]

[Hayır] (nO)

Fren hatası izlemenin etkinleştirilmesi ve ayarlanması: [Fren geribesleme] (brF). 178. sayfadaki fren lojik kontrolü
[Fren ] (bLC) konfigüre edilmemişse, bu parametre [Hayır] (nO) olarak zorlanır.
nO [Hayır] (nO): Fren izleme yok
?
1 Hz - 1.000 Hz: Motor frekansı eşiğinin, bir fren hatasına geçmek için ayarlanması (0'dan farklı hızların algılanması).

tqb

[Darbe gec.Str yok]

0,0 sn - 10,0 sn

0,0 sn

Bir fren hatasına geçmenin dikkate alınması için zaman gecikmesi.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Yük değişimi algılama

DRI- > CONF > FULL > FLT- > FQF-

Bu algılama sadece, Yüksek hızlı kaldırma fonksiyonu ile mümkündür. Yükte ani bir artma (yukarı) ya da
azalmayı (aşağı) tetikleyerek, bir engelle karşılaşılıp karşılaşılmadğını algılamak için kullanılır.
Yük değişimi algılama bir [Dinamik yük hata] (dLF) hatası tetikler. [Din. yük yönetimi ] (dLb)
parametresi, hız kontrol cihazının bu algılanan hata olayına verdiği yanıtını konfigüre etmek için kullanılabilir.
Yük değişimi algılama ayrıca, bir röleye veya lojik çıkışa da atanabilir.
Yüksek hızlı kaldırmanın konfigürasyonuna bağlı olarak iki olası algılama modu bulunur:
• Hız referansı modu
[Yük. hızlı kaldır.] (HSO) sayfa 189, [Hız ref.] (SSO) olarak ayarlanır.
Moment değişimi algılama.
Yüksek hızlı çalışma sırasında yük, hız adımı sırasında ölçülenle karşılaştırılır. İzin verilen yük değişimi ve
süresi konfigüre edilebilir. Aşıldığı takdirde hız kontrol cihazı, hata moduna geçer.
• Akım sınırlaması modu
[Yük. hızlı kaldır.] (HSO) sayfa 189, [Akım Limiti] (CSO) olarak ayarlanır.
Yüksek hızlı çalışmada kaldırmada sırasında, yükte artış, hızda azalmaya neden olur. Yüksek hızlı çalışma
etkinleştirilmiş olsa bile, motor frekansı 189. sayfadaki [Düsük limit frekansi] (SCL) eşiğinin altına
düşerse, hız kontrol cihazı hata moduna geçer. Algılama, sadece yükün pozitif değişiminde ve sadece
yüksek hızlı alan içinde gerçekleşir ([Düsük limit frekansi] (SCL)'nın üzerindeki alan).
İndirme sırasında çalışma, Hız referansı moduna geçer.

Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

dLd-

[DIN. YÜK TANIMASI]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

Yük değişimi algılama. Buna, [Yük. hızlı kaldır.] (HSO) sayfa 189, [Hayır] (nO) değilse erişilebilir.

tLd

[Dinamik yük süresi]

[Hayır] (nO)

[Dinamik yük hata] (dLF) yük değişimi hatasının dikkate alınması için yük değişimi algılamanın etkinleştirilmesi ve zaman
gecikmesinin ayarlanması.
nO [Hayır] (nO): Yük değişimi algılama yok
?
0,00 sn - 10,00 sn: Zaman gecikmesinin algılanan hatanın dikkate alınması için ayarlanması.

dLd

[Dinamik yük eşiği]

1 - %100

%100

Açma eşiğinin, yük değişimi algılama için hız adımı sırasında ölçülen yükün %'si olarak ayarlanması.

dLb

[Din. yük yönetimi ]

[Serbest dur.] (YES)

Hız kontrol cihazının, yük değişimi algılandı hatası durumunda davranışı.
nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
Stt [STTye göre] (Stt): Hataya geçmeden, [Duruş tipi] (Stt) sayfa 157, konfigürasyonuna göre durdurma. Bu durumda, hata
rölesi açılmaz ve hız kontrol cihazı, aktif komut kanalının yeniden yolverme koşullarına göre (örneğin, kontrol terminaller
üzerinden gerçekleştiriliyorsa [2/3 telli kontrol] (tCC) ve [2 telli tip] (tCt) sayfa 112) algılanan hata ortadan kalkar kalkmaz
yeniden yolvermeye hazır olur. Durdurmanın nedenini belirlemek için bu algılanan hata için bir alarmın konfigüre edilmesi tavsiye
edilmektedir (örneğin bir lojik çıkışına atanmış bir alarm)
LFF [Hata hızı] (LFF): Geri çekilme hızına geçiş, algılanan hata devam ettikçe ve run (çalıştırma) komutu kaldırılmadığı sürece
korunur (1)
rLS [Hızı koru] (rLS): Hız kontrol cihazı, algılanan hata oluştuğunda sıradaki hızı, algılanan hata geçerli olduğu ve run (çalıştırma)
komutu kaldırılmadığı sürece korur (1)
rMP [Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
FSt [Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

tnF-

[OTOTANIMA HATASI]

tnL

[Oto-tanı. hata yön.]

Ayar aralığı

DRI- > CONF
> FULL
> FLT- > DLDFabrika
ayarı

[Serbest dur.] (YES)

nO [Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
YES [Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
(1) Bu durumda, algılanan hata bir durdurma tetiklemediğinden, bu gösterge için bir röle veya lojik çıkış atanması tavsiye
edilir.

g



248

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kart eşleme

DRI- > CONF > FULL > FLT- > TNF-

Fonksiyon yalnızca [Uzman] (EPr) modundaysa erişilebilir.
Bu fonksiyon, bir kart değiştirildiğinde veya yazılım üzerinde herhangi bir değişiklik gerçekleştirildiğinde
kullanılır.
Bir eşleştirme parolası girildiğinde takılı olan kartın parametreleri saklanır. Her açılışta bu parametreler
doğrulanır ve bir uyuşmazlık olması durumunda hız kontrol cihazı HCF hata modunda kilitlenir. Hız kontrol
cihazına yeniden yolverilmeden önce orijinal duruma geri dönmeniz veya eşleştirme parolasını yeniden
girmeniz gerekir.
Aşağıdaki parametreler doğrulanır:
• Tüm kartlar için kart tipi.
• Kontrol bloğu, haberleşme kartları için yazılım sürümü.
• Kontrol bloğu için seri numarası.

Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

PPI-

[KART EŞLEME]

PPI

[Kart eşleme şifresi]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

[KAPALI] (OFF) 9.999

[KAPALI] (OFF)

g
OFF [KAPALI] (OFF) değeri, kart eşleştirme fonksiyonunun devre dışı olduğunu belirtir
- [AÇIK] (On) değeri, kart eşleştirmenin aktif ve bir kart eşleştirme algılanan hatasında hız kontrol cihazını çalıştırmak için bir
erişim kodu girilmesi gerektiğini belirtir
Kod girilir girilmez hız kontrol cihazının kilidi açılır ve kod [AÇIK] (On) olarak değişir.
PPI kodu, sadece Schneider Electric Ürün Desteği tarafından bilinen bir kilit açma kodudur.

g

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Proses düşük yüklü algılandı hatası

DRI- > CONF > FULL > FLT- > PPI-

Bir sonraki hata gerçekleştiğinde ve konfigüre edilebilir olan bir minimum süre [Aşr. yük tspt zmanı] (ULt)
boyunca beklemede kaldığında bir düşük yük işlemi tespit edilir:
• Motor sabit durumdadır ve moment, ayarlanmış olan düşük yük sınırının ([Düşükyük eşi . 0. ] (LUL),
[50hz düşükyük eş i . ] (LUn), [Düşük yük min.fr e . ] (rMUd) parametreleri) altındadır.
• Frekans referansı ve motor frekansı arasındaki ofset konfigüre edilebilir eşik [Motor ile ref. farkı ] (Srb)
altına düştüğünde motor sabit bir durumdadır.
Nominal momentin %
değeri olarak
Sıfır frekans ve nominal frekans arasında eğri,
aşağıdaki denklemi yansıtır:

--moment = LUL +
(LUn - LUL) x (frekans)2
(nominal frekans)2
Düşük yük fonksiyonu [Düşük yük
min.fr e . ] (rMUd) altındaki frekanslarda aktif

değildir.
Düşük yük
bölgesi

---

0

----

--- Frekans

Bu algılanan hatanın bildirilmesi için [GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) menüsünde bir röle veya lojik çıkışı
atanabilir.

Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

ULd-

[DÜŞÜK YÜK]

ULt

[Düşük yük tsp.gec . ]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

0 - 100 sn

0 sn

Düşük yük algılama zaman gecikmesi.
0 değeri fonksiyonu devre dışı bırakır ve diğer parametrelere erişimi engeller.

LUn

g


LUL

g

[50hz düşükyük eşi . ]

%20 - 100

%60

Nominal motor frekansında ([Nom. mot. frekansı] (FrS) sayfa 74) düşük yük eşiği, nominal motor momentinin yüzdesi
cinsinden.

[Düşükyük eşi . 0. ]

0 - [50hz düşükyük eşi.]
(LUn)

%0

Sıfır frekansında düşük yük eşiği, nominal motor momentinin yüzdesi cinsinden.


rMUd

g

[Düşük yük min.fre.]

0 - 599 Hz

0 Hz

0,3 - 599 Hz

0,3 Hz

Minimum frekans düşük yük algılama eşiği.


Srb

g

[Motor ile ref. farkı]

Frekans referansı ve motor frekansı arasındaki kararlı durum çalışmasını tanımlayan maksimum sapma.
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Konfigürasyon Modu (ConF)

Kod

Ad / Açıklama

[Düşük yük yönetimi]

UdL

g

FtU

g





DRI- > CONF >Fabrika
FULL > ayarı
FLT- > ULD[Serbest dur.]
(YES)

Düşük yük algılamaya geçişte davranış.
nO
YES
rMP
FSt

g

Ayar aralığı

[Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
[Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
[Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
[Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş

[Otostr.bek-dusuk y.]

0 - 6 dak

0 dak

Bu parametreye, [Düşük yük yönetimi] (UdL), [Yoksay] (nO) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
Bir düşük yükün algılanması ve otomatik tekrar yolverme arasındaki izin verilen minimum süre.
Otomatik tekrar yolvermeye izin vermek için 233. sayfadaki [Maks.ot. baş. süresi ] (tAr) değerinin, bu parametreyi en az bir
dakika aşması gerekir.

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Proses aşırı yüklü algılandı hatası

DRI- > CONF > FULL > FLT- > ULD-

Bir sonraki hata gerçekleştiğinde ve konfigüre edilebilir olan bir minimum süre [Aş. yük tspt zmanı] (tOL)
boyunca beklemede kaldığında bir aşırı yük işlemi tespit edilir:

• Hız kontrol cihazı akım sınırlama modundadır.
• Motor sabit durumdadır ve akım, ayarlanmış olan aşırı yük eşiğinin [Aşırı yük seviyesi] (LOC)
üzerindedir.
Frekans referansı ve motor frekansı arasındaki ofset konfigüre edilebilir eşik [Motor ile ref. farkı] (Srb)
altına düştüğünde motor sabit bir durumdadır.
Bu algılanan hatanın bildirilmesi için aşağıdaki menüye bir röle veya lojik çıkışı atanabilir:
[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI] (I_O-) menüsü.

Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

OLd-

[AŞIRI YÜK]

tOL

[Aş. yük tspt zmanı]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

0 - 100 sn

0 sn

Aşırı yük algılama zaman gecikmesi.
0 değeri fonksiyonu devre dışı bırakır ve diğer parametrelere erişimi engeller.

LOC

g



[Aşırı yük seviyesi]

%70 - 150

%110

Aşırı yük algılama eşiği, nominal motor akımının [Nom. motor akımı ] (nCr) sayfa 74, yüzdesi cinsinden. Bu değer,
fonksiyonun çalışabilmesi için sınır akımından daha düşük olmalıdır.

(1)

Srb

g

[Motor ile ref. farkı]

0 - 599 Hz

0,3 Hz

Frekans referansı ve motor frekansı arasındaki kararlı durum çalışmasını tanımlayan maksimum sapma.


(1)

OdL

g

[Aşırıyük duruş tipi]

[Serbest dur.]
(YES)

Aşırı yük algılamaya geçişte davranış.
nO
YES
rMP
FSt

FtO

g



[Yoksay] (nO): Algılanan hata göz ardı edilir
[Serbest dur.] (YES): Serbest duruş
[Rampali dur] (rMP): Rampada duruş
[Hizli duruş] (FSt): Hızlı duruş

[Otostr.bek-asiri y.]

0 - 6 dak

0 dak

Bu parametreye, [Aşırıyük duruş tipi] (OdL), [Yoksay] (nO) olarak ayarlanmışsa erişilemez.
Bir aşırı yükün algılanması ve otomatik tekrar yolverme arasındaki izin verilen minimum süre.
Otomatik tekrar yolvermeye izin vermek için 233. sayfadaki [Maks.ot. baş. süresi] (tAr) değerinin, bu parametreyi en az bir
dakika aşması gerekir.

(1)

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

LFF-

[HATA HIZI]

LFF

[Hata hızı]

0 - 599 Hz

0 Hz

0 - 10

4

Geri çekilme hızının seçilmesi.

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

FSt-

[RAMPA BÖLME SABİTİ]

dCF

g



[Rampa bölme sabiti]

Etkinleştirilen rampa ([Yavaşlama süresi] (dEC) veya [2. yavaşlama süresi] (dE2)), durdurma talepleri gönderildiğinde bu
katsayı ile bölünür.
0 değeri, minimum rampa süresine eşit olur.

(1)
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Kod

Ad / Açıklama

FLt-

[HATA YÖNETİMİ] (devamı)

dCI-

[DC ENJEKSİYONU]

IdC

[DC enjeks. değeri 1]

Ayar aralığı

DRI- > CONF >Fabrika
FULL > ayarı
FLT- > OLD-

0,1 - 1,41 In (2)

0,64 In (2)

DİKKAT

g

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.


(1) (3)

Lojik girişle etkinleştirilen veya durdurma modu olarak seçilen DC enjeksiyonlu frenleme akımının seviyesi.

tdI

[DCenjeks. zamanı 1]

0,1 - 30 sn

0,5 sn

DİKKAT
g

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçınarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.


(1) (3)

Maksimum akım enjeksiyon süresi [DC enjeks. değeri 1] (IdC). Bu süreden sonra enjeksiyon akımı [DC enjeks. değeri
2 ] (IdC2).

IdC2

[DC enjeks. değeri 2]

0,1 In (2) - [DC enjeks. değeri 1 ]
(IdC)

0,5 In (2)

DİKKAT

g

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
Motorun aşırı ısınma olmadan bu akıma dayanıp dayanamayacağını kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.


(1) (3)

[DC enjeks. değeri 1] (tdI) süresi geçtikten sonra enjeksiyon akımı lojik giriş olarak etkinleştirilir veya durdurma modu olarak
seçilir.
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Kod

tdC

Ad / Açıklama

Ayar aralığı

[DCenjeks. zamanı2]

0,1 - 30 sn

DRI- > CONF >Fabrika
FULL >ayarı
FLT- > FST0,5 sn

DİKKAT
g


(1) (3)

MOTORUN HASAR GÖRME RİSKİ
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenleme, motorun aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir.
• Uzun süreli DC enjeksiyonlu frenlemeden kaçınarak motoru koruyun.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Maksimum enjeksiyon süresi [DC enjeks. değeri 2] (IdC2) sadece enjeksiyon durdurma modu olarak seçildiğinde.
Bu parametreye, [Duruş tipi] (Stt), [DC enjeks.] (dCI) olarak ayarlanmışsa erişilebilir.
(1) Parametreye [AYARLAR] (SEt-) ve [UYGULAMA SEÇİMİ] (FUn-) menülerinden de erişilebilir.
(2) ln, kurulum kılavuzunda ve kontrol cihazı etiket plakasında belirtilen nominal kontrol cihazı akımına eşittir.
(3) Bu ayarlar, [OTO. DC ENJEKSİYONU] (AdC-) fonksiyonundan bağımsızdır.

g
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Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Haberleşme

DRI- > CONF > FULL > FLT- > DCI-

Dahili ekran terminali ile birlikte:
COnF menüsünden
= ENT

ESC = ESC

FULL
ENT

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

SIM-

FUn-

FLtENT

COM-

ESC

HABERLEŞME

LAC

Kod

Ad / Açıklama

FULL

[TAM] (devamı)

COM-

[HABERLEŞME]

ICS-

[HABER. GİRŞ TARAMASI ]

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

[Giriş 1 word adres ] (nMA1) - [Giriş 4 word adres ] (nMA4), haberleşme tarayıcısının Hızlı Görevleri için kullanılabilir (bkz.
Modbus ve CANopen® haberleşme kılavuzu).

nMA1

[Giriş 1 word adres ]

nMA2

[Giriş 2 word adres ]

3.201

1. giriş word adresi.
8.604

2. giriş word adresi.

nMA3

[Giriş 3 word adres ]

nMA4

[Giriş 4 word adres ]

0

3. giriş word adresi.
0

4. giriş word adresi.

nMA5

[Giriş 5 word adres ]

nMA6

[Giriş 6 word adres ]

0

5. giriş word adresi.
0

6. giriş word adresi.

nMA7

[Giriş 7 word adres ]

nMA8

[Giriş 8 word adres ]

0

7. giriş word adresi.
0

8. giriş word adresi.
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Kod

Ad / Açıklama

COM-

[HABERLEŞME] (devamı)

OCS-

[COM. SCANNER OUTPUT ]

> FULL
> COM- > ICSAyar aralığı DRI- > CONF
Fabrika
ayarı

[Çıkış1 word adresi ] (nCA1) - [Çıkış4 word adres ] (nCA4) haberleşme tarayıcısının Hızlı Görevleri için kullanılabilir (bkz.
Modbus ve CANopen® haberleşme kılavuzu).

nCA1

[Çıkış1 word adresi]

8.501

1. çıkış word adresi.

nCA2

[Çıkış2 word adresi]

8.602

2. çıkış word adresi.

nCA3

[Çıkış3 word adresi]

0

3. çıkış word adresi.

nCA4

[Çıkış4 word adresi]

0

4. çıkış word adresi.

nCA5

[Çıkış5 word adresi]

0

5. çıkış word adresi.

nCA6

[Çıkış6 word adresi]

0

6. çıkış word adresi.

nCA7

[Çıkış7 word adresi]

0

7. çıkış word adresi.

nCA8

[Çıkış8 word adresi]

0

8. çıkış word adresi.

COM-

[HABERLEŞME] (devamı)

Md1-

[MODBUS AĞ]
[Modbus adresi]

Add

[KAPALI] (OFF) - 247 [KAPALI] (OFF)

OFF [KAPALI] (OFF)
?
1 - 247

AMOC

[Hab.kartı mdbs.adr. ]

[KAPALI] (OFF) - 247 [KAPALI] (OFF)

g
OFF [KAPALI] (OFF)
?
1 - 247

[Modbus baud hızı]

tbr

[19.2 Kbps] (19 2)

Dahili ekran terminali üzerinde 4 8 - 9 6 - 19 2 - 38 4 kbps.
Grafik ekran terminalinde 4800, 9600, 19200 veya 38400 baud.

[Modbus formatı]

tFO

[8-E-1] (8E1)

8O1 - 8E1 - 8n1, 8n2

[Mdbus zam. aşımı]

ttO

0,1 - 30 sn

10,0 sn

0,1 - 30 sn

COM1
r0t0
r0t1
r1t0
r1t1

g
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[Modbus Hab. Durum]
[r0t0] (r0t0): Modbus alımı yok, iletimi yok = haberleşme çalışmıyor
[r0t1] (r0t1): Modbus alımı yok, iletimi var
[r1t0] (r1t0): Modbus alımı var, iletimi yok
[r1t1] (r1t1): Modbus alımı ve iletimi var

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
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DRI- > CONF > FULL > COM- > ICS-

BLUETOOTH
Kod

Ad / Açıklama

COM-

[HABERLEŞME] (devamı)

btH-

[BLUETOOTH]

pAn

Ayar aralığı

Fabrika ayarı

[Cihaz Adı]
Cihaz adı grafik ekran terminaliyle ayarlanır.
Not: Uzunluğu, ürün üzerinde 16 alfanümerik basamaktır. Bluetooth sürücüsüne uygun olması için cihaz adının 14 basamağı
geçmemesi gerekir. 14 ve 15. basamaklar, bluetooth şebekesinde görüntülenmez.

MAC

[Mac @]
Sadece grafik ekran terminali ile erişim sağlanabilen bilgiler okunur (XX-XX-XX-XX-XX-XX).
Bu bilgi ayrıca, ürünün önündeki etiketin üzerinde de bulunur.

btUA

[Bluetooth aktif et]

[KAPALI] (OFF)

Dahili Bluetooth etkinleştirme.
OFF [KAPALI] (OFF): Dahili Bluetooth devre dışı
On [AÇIK] (On): Dahili Bluetooth aktif

btUC

g

[Bluetooth görünür.]

[Hayır] (nO)

Bluetooth Görünürlük Durumu.
nO
FLt
YES
LI1
...

btPI

[Hayır] (nO): Atanmamış
[Srchata.yok] (Flt): Hız kontrol cihazı hata durumunda
[Evet] (YES): Evet
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
[...] (...): Bkz. atama koşulları, sayfa 137

[PIN kodu]

0 - 9.999

0

Bluetooth PIN kodu: 0 - 9.999.
Örnek: Pin kodunu "0001" şeklinde ayarlamak için sadece "1" olarak ayarlayın.

COM-

[HABERLEŞME] (devamı)

CnO-

[CANopen]

AdCO

[CANopen adresi]

[KAPALI] (OFF) - 127 [KAPALI] (OFF)

OFF [KAPALI] (OFF): KAPALI
- 1 - 127

bdCO
50
125
250
500
IM

ErCO

[CANopen hab. hızı]

[250 kbps] (250)

[50 kbps] (50): 50.000 Baud
[125 kbps] (125): 125.000 Baud
[250 kbps] (250): 250.000 Baud
[500 kbps] (500): 500.000 Baud
[1 Mbps] (1M): 1 MBaud

[Hata kodu]

0-5

-

Salt okunur parametre konfigüre edilemez.
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Kod

Ad / Açıklama

COM-

[HABERLEŞME] (devamı)

Cbd-

[HABERLEŞME KARTI]

> FULL
> COM- > BTHAyar aralığı DRI- > CONF
Fabrika
ayarı

Kullanılan kart için özel belgelere başvurun.

[ZORLAMALI KONTROL]

LCF-

[Zorl. kontrol atama]

FLO

[Hayır] (nO)

UYARI
KONTROL KAYBI
Ekipman zorlamalı lokal moda geçerse, geçerli konfigürasyonda kullanılan sanal giriş, aktarılan son değerde
sabit kalır.
Sanal giriş ve zorlamalı lokal modu aynı konfigürasyonda kullanmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Zorlamalı lokal atama.
Giriş, durum 1'deyken, zorlamalı lokal mod aktiftir.
[Profil] (CHCF), [I/O profili] (IO) sayfa 138olarak ayarlanmışsa [Zorl. kontrol atama] (FLO), [Hayır] (nO)'ya zorlanır.
nO
LI1
...
LI6
LAI1
LAI2
OL01
...
OL10

FLOC

[Hayır] (nO): Fonksiyon devre dışı
[LI1] (LI1): Lojik giriş LI1
...
[LI6] (LI6): Lojik giriş LI6
[LAI1] (LAI1): Lojik giriş AI1
[LAI2] (LAI2): Lojik giriş AI2
[OL01] (OL01): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 01
...
[OL10] (OL10): Fonksiyon blokları: Lojik Çıkış 10

[Zorl. kontrol ref.]

[Hayır] (nO)

Zorlamalı lokal referans kaynağı ataması.
nO
AI1
AI2
AI3
LCC

PI
OA01
...
OA10

FLOt

g
g

258

[Hayır] (nO): Atanmamış (sıfır referansla terminaller üzerinden kontrol)
[AI1] (AI1): Analog giriş
[AI2] (AI2): Analog giriş
[AI3] (AI3): Analog giriş
[Kont. Paneli] (LCC): Referans veya komutun grafik ekran terminaline veya uzağa taşınabilir ekran terminaline atanması.
Referans: [HMI Frekans ref.] (LFr) sayfa 44.
Komut: RUN/STOP/FWD/REV tuşları.
[Darbe girişi] (PI): Darbe girişi
[OA01] (OA01): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 01
...
[OA10] (OA10): Fonksiyon blokları: Analog Çıkış 10

[Zorl.kont.zam.aşım ]

0,1 - 30 sn

10,0 sn

0,1 - 30 sn.
Bu parametreye, [Zorl. kontrol atama] (FLO), [Hayır] (nO) olarak ayarlanmamışsa erişilebilir.
Zorlamalı lokal modu bırakıldıktan sonra haberleşmenin izlemeye devam edilmesi için zaman gecikmesi.

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
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Erişim Seviyesi

DRI- > CONF > FULL > COM- > CBD- > LCF-

Bkz. [Erisim Seviyesi] (LAC) sayfa 262.
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260
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6
Arabirim (ItF)

Bu Bölümde neler bulunuyor?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
Konu
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Sayfa

Erişim Seviyesi (LAC)

262

Dil (LnG)

264

İzleme Konfigürasyonu (MCF)

265

Ekran konfigürasyonu (dCF)

269

261

Arabirim (ItF)

Erişim Seviyesi (LAC)

ITF-

Dahili ekran terminali ile birlikte:
ItF? menüsünden
= ENT

ESC

= ESC

ItFENT

ENT
ESC

ESC

ESC

Kod

Ad / Açıklama

ItF-

[3 ARAYUZ]

LAC

LAC

ESC

ERİŞİM SEVİYESİ

NCF-

dCF-

[3.1 ERISIM SEVIYESI]

Fabrika ayarı

[Standart] (Std)


bAS [Temel] (bAS): [HIZLI DEVREYE ALMA] (SIM-), [1.2 İZLEME] (MOn-), [AYARLAR] (SEt-), [FABRİKA AYARLARI]
(FCS-), [5 ŞİFRE] (COd) ve [3.1 ERISIM SEVIYESI] (LAC-) menülerine sınırlı erişim. Her girişe yalnızca bir fonksiyon atanabilir.
[Standart] (Std): Dahili grafik terminalindeki tüm menülere erişim. Her girişe yalnızca bir fonksiyon atanabilir.
Std [İleri] (AdU): Dahili grafik terminalindeki tüm menülere erişim. Her girişe birden fazla fonksiyon atanabilir.
AdU [Uzman] (EPr): Dahili grafik ekranındaki menülere erişim ve ek parametrelere erişim. Her girişe birden fazla fonksiyon atanabilir.
Epr
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Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Grafik ekran terminali/dahili ekran terminalinden erişilebilen menülerin karşılaştırması
Erişim
seviyesi
[1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ] (drI-)
[1.1 HIZ REFERANSI] (rEF-)
[1.2 İZLEME] (MOn-)
MMO- (Motor izleme)
IOM- (G/Ç DURUMU)
SAF- (Güvenlik İzleme)
MFb- (Fonksiyon Blokları İzleme)
CMM- (Haberleşme Durumu)
MPI- (PI İzleme)
PEt- (Güç Zamanı İzleme)
ALr- (Alarmlar) (1)
SSt- (Diğer durumlar) (1)
Temel bAS

COd- (Şifre)
[1.3 KONFIGURASYON] (COnF)
MYMn- (Benim Menüm)
FCS- (Fabrika Ayarları)
FULL (Tam)

[2 KİMLİK] (OId-) (1)
[3 ARAYUZ] (ItF-) (1)
[3.1 ERISIM SEVIYESI] (LAC)
[3.2 DİL SEÇİMİ] (LnG)

Uzman EPr

FbM- (Fonksiyon
Blokları)

Standart Std

SEt- (Ayarlar)

Gelişmiş AdU

SIM- (Hızlı Devreye
Alma)

[4 AÇ / FARKLI KAYDET] (trA-) (1)
[5 ŞİFRE] (COd-) (1)
Her girişe tek bir fonksiyon atanabilir.
[1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ]
(drI-)

[1.2 İZLEME] (MOn-)

dGt? (Diagnostik)

[1.3 KONFIGURASYON] (COnF) FULL (Tam)
drC- (Motor Kontrol)
I_O- (Giriş / Çıkış
Konfigürasyonu)
CtL- (Komut)
FUn- (Uygulama
fonksiyonu)
FLt- (Hata Yönetimi)
COM- (Haberleşme)
[3 ARAYUZ] (ItF-) (1)

[3.3 İZLEME AYARLARI] (MCF-)
Her girişe tek bir fonksiyon atanabilir.
[3.4 KNT. PANELİ AYARLARI] (dCF-) (1)
Her girişe birden fazla fonksiyon atanabilir.

Uzman parametreleri
Her girişe birden fazla fonksiyon atanabilir.
(1) Sadece grafik ekran terminaliyle erişim sağlanabilir.
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Dil (LnG)

RDY

ITF-

Term
+0,0 Hz
3.2 DİL SEÇİMİ

0,0 A

Örnek: Sadece tek bir dil seçilebilir.

English
Français
Deutsch
Español
Italiano
<<

>>

Sadece tek bir seçenek olanağı varken yapılan tercih ile gösterilir.

Hızlı

Çince
Русский
Türkçe

Kod

LnG



Ad / Açıklama

Fabrika ayarı

[3.2 DİL SEÇİMİ]

[Dil 0] (LnG0)

Geçerli dil dizini.

LnG0 [Dil 0] (LnG0)
... ...
LnG9 [Dil 9] (LnG9)



264

Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Arabirim (ItF)

İzleme Konfigürasyonu (MCF)

Bu menüye sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir.
RDY

Term
+0,0 Hz
3 ARAYÜZ
3.1 ERISIM SEVIYESI
3.2 DİL SEÇİMİ
3.3 İZLEME AYARLARI
Kod

<<

>>

0,0 A
RUN

ENT
Hızlı

Term
+0,0 Hz
0,0 A
3.3 İZLEME AYARLARI
PARAM.ÇUBUĞ SEÇ .
İZLEME GÖRÜNTÜ TİPİ
HABERLEŞME.DRM.AYAR I

Kod

<<

>>

Hızlı

Bu, çalışma sırasında grafik ekranda görüntülenen bilgileri konfigüre etmek için kullanılabilir.

RUN

Term
+0,0 Hz
0,0 A
3.3 İZLEME AYARLARI
PARAM.ÇUBUĞ SEÇ .
İZLEME GÖRÜNTÜ TİPİ
HABERLEŞME.DRM.AYAR I

Kod

<<

>>

Hızlı

[PARAM.ÇUBUĞ SEÇ.]: Üst satırda görüntülenen 1 - 2 parametrenin seçilmesi
(ilk 2 değiştirilemez).
[İZLEME GÖRÜNTÜ TİPİ]: Ekranın ortasında ve ekran modunda görüntülenen parametrelerin
seçilmesi (dijital değerler veya çubuk grafik formatı).
[HABERLEŞME.DRM.AYARI ]: Görüntülenen word'lerin ve formatlarını seçilmesi.
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Arabirim (ItF)
ITF- > MCFKod

Ad / Açıklama

MCF-

[3.3 İZLEME AYARLARI]

Kod

Ad / Açıklama

PbS-

[PARAM.ÇUBUĞ SEÇ. ]
[AI1]
[AI2]
[AI3]
[AO1]
[ETA durum wordü]
[Alarm Grupları]
[Frekans referansı]
[Çıkış frekansı]
[Motor akımı]
[Motor hızı]
[Motor gerilimi]
[Motor gücü]
[Motor momenti]
[Şebeke gerilimi]
[Motor termik durum]
[Sürücü term durum]
[Tüketim]
[Mot.çlışma zaman]
[Çalışma zamanı]
[IGBT alarm sayacı]
[Min. frek. suresi]
[PID referansı]
[PID geribesleme]
[PID hatası]
[PID çıkışı]
[Aktif ayar]
[Kullanılan par. seti]

V cinsinden
V cinsinden
mA cinsinden
V cinsinden

Hz cinsinden: fabrika konfigürasyonunda görüntülenen parametre
Hz cinsinden
A cinsinden: fabrika konfigürasyonunda görüntülenen parametre
rpm cinsinden
V cinsinden
W cinsinden
% değeri olarak
V cinsinden
% değeri olarak
% değeri olarak
hız kontrol cihazı değerine bağlı olarak Wh veya kWh cinsinden
saat cinsinden (motorun açık kaldığı süre)
saat cinsinden (hız kontrol cihazının açık kaldığı süre)
saniye cinsinden (IGBT aşırı ısınma alarmlarının toplam süresi)
saniye cinsinden
% değeri olarak
% değeri olarak
% değeri olarak
Hz cinsinden
CNF0, 1 veya 2 (bkz. sayfa 217)
SET1, 2 veya 3 (bkz. sayfa 215)

ENT (parametrenin yanında
belirir) kullanarak parametreyi seçin. Parametreler üzerindeki seçimler ayrıca
ENT kullanılarak da kaldırılabilir.
1 veya 2 parametre seçilebilir.
Örnek:
PARAM.ÇUBUĞ SEÇ .
İZLEME
---------------------------------
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Arabirim (ItF)
ITF- > MCF- > MSC-

İzleme ekranı tipi
Kod

Ad / Açıklama

MSC-

[İZLEME GÖRÜNTÜ TİPİ]

Mdt


MPC

g

Fabrika ayarı

[Görüntü. değer tipi]

[Dijital] (dEC)

[Dijital] (dEC)
[Grafik bar] (bAr)
[Liste] (LISt)

[PARAMETRE SEÇİMİ]
V cinsinden
V cinsinden
mA cinsinden
V cinsinden

[AI1]
[AI2]
[AI3]
[AO1]
[ETA durum wordü]
[Alarm Grupları]
[Frekans referansı]
[Çıkış frekansı]
[Darbe çal.frek.]
[Motor akımı]
[Motor hızı]
[Motor gerilimi]
[Motor gücü]
[Motor momenti]
[Şebeke gerilimi]
[Motor termik durum]
[Sürücü term durum]
[Tüketim]
[Mot.çlışma zaman]
[Çalışma zamanı]
[IGBT alarm sayacı]
[Min. frek. suresi]
[PID referansı]
[PID geribesleme]
[PID hatası]
[PID çıkışı]
ENT (parametrenin yanında
da kaldırılabilir.

Hz cinsinden: fabrika konfigürasyonunda görüntülenen parametre
Hz cinsinden
A cinsinden: fabrika konfigürasyonunda görüntülenen parametre
Hz cinsinden
rpm cinsinden
V cinsinden
W cinsinden
% değeri olarak
V cinsinden
% değeri olarak
% değeri olarak
hız kontrol cihazı değerine bağlı olarak Wh veya kWh cinsinden
saat cinsinden (motorun açık kaldığı süre)
saat cinsinden (hız kontrol cihazının açık kaldığı süre)
saniye cinsinden (IGBT aşırı ısınma alarmlarının toplam süresi)
saniye cinsinden
% değeri olarak
% değeri olarak
% değeri olarak
Hz cinsinden
belirir) kullanarak parametreyi seçin. Parametreler üzerindeki seçimler ayrıca ENT kullanılarak

PARAMETRE SEÇİMİ
İZLEME
---------------------------------

Örnekler:

2 dijital değerin gösterimi

RUN

Term
+35,0 Hz 80,0 A
Motor hızı

1250 rpm
Motor akımı

80 A
g



2 çubuklu grafiğin gösterimi

RUN
Min
0
Min
0

Term
+35,0 Hz 80,0 A
Motor hızı
maks.
1250 rpm
1500
Motor akımı
80 A

maks.
150

5 değerden oluşan bir
listenin gösterimi
RUN

Term
+35,0 Hz 80,0 A
1.2 İZLEME
Frekans ref.
:
50,1Hz
Motor akım:
80 A
Motor hızı:
1250 rpm
Motor sıcaklık durumu:
80%
Hız kontrol cihazı termik durumu :
%80

Bu parametreler sadece bunlara karşılık gelen fonksiyon başka bir menüden seçilmişse belirir. Parametrelere, karşılık gelen
fonksiyonların konfigürasyon menüsü içinden erişilip ayarlamaları yapıldığında açıklamaları, programlamaya yardımcı olmak
amacıyla bu menülerde ayrıntılı olarak verilir.
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Arabirim (ItF)
ITF- > MCF- > ADL-

Haberleşme durumu konfigürasyonu
Kod

Ad / Açıklama

AdL-

[HABERLEŞME.DRM.AYARI ]

IAd1


FAd1



Fabrika ayarı

[Word 1 adres seçili ]

0

<< ve >> (F2 ve F3) tuşlarına basarak ve navigasyon tekerini döndürerek görüntülenecek word'ün adresini seçin.

[Format word 1]

[Hex] (HE )

Word 1'in formatı.

HE [Hex] (HE )
SIG [İşaretli] (SIG)
nSG [İşaretsiz] (nSG)

IAd2


FAd2



[Word 2 adres seçili ]

0

<< ve >> (F2 ve F3) tuşlarına basarak ve navigasyon tekerini döndürerek görüntülenecek word'ün adresini seçin.

[Format word 2]

[Hex] (HE )

Word 2'nin formatı.

[Hex] (HE )
HE
SIG [İşaretli] (SIG)
nSG [İşaretsiz] (nSG)

IAd3


FAd3



[Word 3 adres seçili ]

0

<< ve >> (F2 ve F3) tuşlarına basarak ve navigasyon tekerini döndürerek görüntülenecek word'ün adresini seçin.

[Format word 3]

[Hex] (HE )

Word 3'ün formatı.

[Hex] (HE )
HE
SIG [İşaretli] (SIG)
nSG [İşaretsiz] (nSG)

IAd4


FAd4



[Word 4 adres seçili ]

0

<< ve >> (F2 ve F3) tuşlarına basarak ve navigasyon tekerini döndürerek görüntülenecek word'ün adresini seçin.

[Format word 4]

[Hex] (HE )

Word 4'ün formatı.

[Hex] (HE )
HE
SIG [İşaretli] (SIG)
nSG [İşaretsiz] (nSG)
Böylece, seçilen kelimeleri [1.2 İZLEME] menüsünün [HABERLEŞME DURUMU] alt menüsünde görüntülemek mümkün olur.
Örnek:
RUN

Term
+35,0 Hz 80,0 A
HABERLEŞME DURUMU
- - - - - - - -- - - - - -- - - - W3141:
F230 Hex

<<
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>>

Hızlı

Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Arabirim (ItF)

Ekran konfigürasyonu (dCF)

Bu menüye sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir. Parametreleri veya bir menüyü özelleştirmek için
veya parametrelere erişmek için kullanılabilir.
RDY

Term
0,0 Hz
ANA MENÜ
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
2 KİMLİK
3 ARAYÜZ
4 AÇ / FARKLI KAYDET
5 ŞİFRE
Kod

0,0 A

ENT

Hızlı

RDY

Term
0,0 Hz
3 ARAYÜZ
3.1 ERISIM SEVIYESI
3.2 DİL SEÇİMİ]
3.3 İZLEME AYARLARI
3.4 KNT. PANELİ AYARLARI
Kod

<<

>>

0,0 A

RDY

ENT
Hızlı

Term
0,0 Hz
0,0 A
3.4 KNT. PANELİ AYARLARI
KULLANICI PARAMETR.
BENIM MENUM KONF.
PARAMETRE ERİŞİMİ
KONT. PANEL PARAM.
Kod

<<

>>

Hızlı

• KULLANICI PARAMETRELERİ: 1 - 15 parametrelerinin özelleştirilmesi.
• MENÜM: Özelleştirilmiş bir menü oluşturulması.
• PARAMETRE ERİŞİMİ: Menüler ve parametrelerin görünürlük ve koruma mekanizmalarının
özelleştirilmesi.

• KONTROL PANELİ PARAMETRELERİ: Grafik ekran terminalinin kontrast ve bekleme modu ayarları
(parametreler, hız kontrol cihazı yerine terminalde depolanır). Menü seçimi açılışta görüntlenir.

Kod

Ad / Açıklama

dCF-

[3.4 KNT. PANELİ AYARLARI]
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Kullanıcı parametreleri
[Std isme dönüş], [Evet] olarak ayarlanmışsa ekran standarda döner ancak özel ayarlar saklanacaktır.
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Arabirim (ItF)
ITF- > DCF- > CUPRDY

Term
0,0 Hz
0,0 A
KULLANICI PARAMETR.
Standart ada
:
No ENT
dönüş
PARAMETRE SEÇİMİ
PARAMETRE SEÇİMİ
FULL
KULLANICI SEÇİMİ
HIZLI DEVREYE ALMA
BENIM MENUM
AYARLAR
CİHAZ ADI
MOTOR KONTROL
Kod
<<
>>
Hızlı
GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI
SERVİS MESAJI
KOMUT/REF. YÖNETİMİ
AYAR 0
Liste
AYAR 1
AYAR 2
SERİ NUMARASI
Liste
ENT
RDY

Term +0,0 Hz 0,0 A
KULLANICI SEÇİMİ
Rampa adımı
Hızlanma
Yavaşlama 2

ENT

PARAMETRE SEÇİMİ
AYARLAR
Rampa adımı
Hızlanma
Yavaşlama
Hızlanma 2
Yavaşlama 2

1 - 15 parametre seçimi
özelleştirilebilir.
Liste

Not: 1. hat, yola bağlı olarak (ENT veya Liste) [PARAMETRE
SEÇİMİ] ya da [RDY Term +0.0 Hz 0.0 A] olur.
Özelleştirilmiş parametrelerin listesi.

Sil
ENT
RDY

Term +0,0 Hz
Rampa adımı
Kullanıcı adı
Birim
Çarpan
Bölen
Ofset

0,0 A

RDY

Term
+0,0 Hz
Kullanıcı adı
ENT 1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
AKIŞ REFERANSI

0,0 A

Maks. karakter sayısı 13
ABC
<<
>>

Özel bir ayar yapılmaması
durumunda standart değer
görüntülenir (adlar, birimler,
vb.).
1 veya 2 karakter satırında
görüntüleme.

ABC, abc, 123, *[- olarak değiştirmek için F1'i kullanın.
Ofsetler ve katsayılar sayısal Karakteri değiştirmek (alfabetik sırada) için navigasyon tekerini
değerlerdir. Çok yüksek bir ve sırasıyla ileri veya geri karaktere geçmek için << ve >> (F2
çarpan kullanmayın
ve F3) tuşunu kullanın.
(99,999 - maks. görünüm).
Standart: fabrikada
ayarlanmış birimin
kullanımı.

ENT RDY

Term
+0,0 Hz
Birim

0,0 A

Standart
Özel

Özelleştirilmiş: birimin
özelleştirilmesi.

%
mA

%, mA, vb.: açılır listeden
seçin.

Hızlı

ENT

RDY
1.SATIR
2.SATIR
3.SATIR
4.SATIR
5.SATIR
Görünü
m

RDY

Term
+0,0 Hz
0,0 A
KULLANICI MENÜ ADI
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
AKIŞ REFERANSI

Term +0,0 Hz
SERVİS MESAJI

RDY

Birimi girdikten sonra ENT
tuşuna basmanız durumunda
Rampa artırma ekranı, adı
görüntülemek için tekrar
görüntülenecektir. Birime geri
dönmek için ESC tuşuna basın.

0,0 A

ENT

View tuşuna basılı
tutulduğunda girilen mesaj
görüntülenir.
Hızlı

Term

+0,0 Hz
Özel
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
LBS

0,0 A

Maks. karakter sayısı
3
ABC
<<
>>

RDY

Term
+0,0 Hz
0,0 A
2.SATIR
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
Herhangi bir servis için şu numarayı
arayın:

Maks. karakter sayısı 23
ABC
<<
>>

Hızlı

Adlar (KULLANICI MENÜSÜ ADI, HIZ KONTROL CİHAZI ADI, konfigürasyon, seri no., mesaj
satırları, birimlerin adları, vb.) karşıda gösterirken parametre adında olduğu gibi özelleştirilir.
Özel bir ayar yapılmaması durumunda standart değer görüntülenir (adlar, birimler, vb.).
1 veya 2 karakter satırında görüntüleme.

Maks. karakter sayısı 18
ABC
<<
>>

Hızlı

ABC, abc, 123, *[- olarak değiştirmek için F1'i kullanın.
Karakteri değiştirmek (alfabetik sırada) için navigasyon tekerini ve
sırasıyla ileri veya geri karaktere geçmek için << ve >> (F2 ve F3) tuşunu kullanın.
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Kod

Ad / Açıklama

CUP-

[KULLANICI PARAMETR.]

GSP



[Std isme dönüş]

Fabrika ayarı

[Hayır] (nO)

Standart parametreleri görüntüler, özelleştirilenleri görüntülemez.

nO [Hayır] (nO)
YES [Evet] (YES)

MYMN
PAn

SEr?

[BENIM MENUM]
[CİHAZ ADI]

[SERVİS MESAJI]

SML01 [1.SATIR]
SML02 [2.SATIR]
SML03 [3.SATIR]
SML04 [4.SATIR]
SML05 [5.SATIR]
CFN01 [AYAR 0]
CFN02 [AYAR 1]
CFN03 [AYAR 2]
PSn
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[SERİ NUMARASI]
Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Arabirim (ItF)

Benim Menüm konfigürasyonu

RDY

Term +0,0 Hz 0,0 A
BENIM MENUM KONF.
PARAMETRE SEÇİMİ
SEÇİLİ LİSTE

Kod

<<

>>

Hızlı

Kullanıcı menüsünde
bulunan parametrelerin
seçimi.

ENT
PARAMETRE SEÇİMİ
FULL
HIZLI DEVREYE ALMA
AYARLAR
MOTOR KONTROL
GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI
KOMUT/REF. YÖNETİMİ

ENT

Liste

Not: 1. hat, yola bağlı olarak
(ENT veya Liste)
[PARAMETRE SEÇİMİ] ya
da
[RDY Term +0.0 Hz 0.0 A]
olur.

PARAMETRE SEÇİMİ
AYARLAR
Rampa adımı
Hızlanma
Yavaşlama
Hızlanma 2
Yavaşlama 2
Liste

List
ENT

RDY

Term
0,0 Hz
SEÇİLİ LİSTE
Rampa adımı
Hızlanma
Yavaşlama 2

Sil

Yukarı

Kullanıcı menüsünü
oluşturan parametre listesi.

0,0 A

Aşağı

Listedeki parametreleri
düzenlemek için F2 ve F3
tuşlarını kullanın (aşağıdaki
örnekte F3 kullanılmaktadır).
RDY

Term +0,0 Hz
SEÇİLİ LİSTE

0,0 A

Hızlanma
Rampa adımı
Hız oransal kazan ç

Sil

Kod

Ad / Açıklama

MYC?

[BENIM MENUM KONF.]
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Aşağı
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Arabirim (ItF)

Parametre erişimi

ITF- > DCF- > PAC- > PRO- > PCD-

RDY

Term
0,0 Hz
0,0 A
PARAMETRE ERİŞİMİ
KORUMA
GÖRÜLEBİLİRLİK

Kod

<<

>>

ENT

RDY

Term
0,0 Hz
GÖRÜLEBİLİRLİK
PARAMETRELER
MENÜLER

0,0 A

ENT

RDY

Term
0,0 Hz
PARAMETRELER

0,0 A

Tüm parametrelerin ya
da sadece aktif
parametrelerin
görüntülenmesi seçimi.

Aktif
Hepsi

Hızlı
Kod

Hızlı
Hızlı

Bu ekrandan çıkmak için
ESC tuşuna basın.

ENT
MENÜLER
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
1.1 HIZ REFERANSI
1.2 İZLEME
1.3 KONFİGÜRASYON

ENT

RDY

Term
0,0 Hz
KORUMA
KORUMALI KANALLAR
KORUMALI PARAM.

Kod

Bir menü üzerindeki
seçimi kaldırmak için
ENT tuşuna basın.

0,0 A

ENT

Hızlı

ENT

RDY

Term
0,0 Hz
0,0 A
KORUMALI KANALLAR

HMI
POWERSUITE
MODBUS
CANopen
HABER. KART
Kod

KORUMALI PARAM.
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
1.1 HIZ REFERANSI
1.2 İZLEME
1.3 KONFİGÜRASYON

Hepsi

Hızlı

Bir menüyü tekrar
seçmek için ENT tuşuna
basın.
Not: Seçili bir kanaldaki korumalı parametreye seçili
olmayan kanallardan da erişilebildiği için korumalı kanal
(veya kanallar) seçili olmalıdır.

ENT

Hiçbiri

KORUMALI PARAM.
1.3 KONFİGÜRASYON
BENIM MENUM
FABRİKA AYARLARI
Makro konfigürasyonu
FULL
Hepsi

Hiçbiri

ENT

Bu ekranlarda, Uzman
parametreleri dışında [1
SÜRÜCÜ MENÜSÜ]
menüsündeki tüm
parametreler korunabilir
ve seçmek için
görüntülenebilir.
Tüm parametreleri
seçmek için All (Hepsi)
tuşuna basın. Tüm
parametreler üzerindeki
seçimleri kaldırmak için
tekrar All (Hepsi) tuşuna
basın.

Parametre yoksa bu ekranda bir seçim
yapılamaz.
KORUMALI PARAM.
UYGULAMA SEÇİMİ
REFERANS İŞLEMLERİ
RAMPA
DURDURMA AYARLARI
OTO. DC ENJEKSİYONU
JOG

Özellikle [1 SÜRÜCÜ
MENÜSÜ] menüsünde
kaldınız. Tüm menüler
varsayılan olarak
seçilidir.

KORUMALI PARAM.
JOG
JOG
Jog frekansı
Jog gecikmesi

Not: Korumalı parametreler artık seçilebilir değildir ve dolayısıyla seçili kanallarda görüntülenmezler.
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Arabirim (ItF)
ITF- > DCF- > CNLKod

Ad / Açıklama

pAC-

[PARAMETRE ERİŞİMİ]

prO-

[KORUMA]

pCd-

[KORUMALI KANALLAR]

COn
P? S
Mdb
CAn
nEt

UISPUIS



Fabrika ayarı

[Kont. Paneli] (COn): Grafik ekran terminali veya uzağa taşınabilir ekran terminali
[PowerSuite] (P S): Bilgisayar Yazılımı
[Modbus] (Mdb): Dahili Modbus
[CANopen] (CAn): Dahili CANopen®
[Haber.kartı ] (nEt): Haberleşme kartı (takılıysa)

[GÖRÜLEBİLİRLİK]
[PARAMETRE]

[Aktif] (ACt)

Parametre görünürlüğü: sadece aktif olanlar ya da tüm parametreler.

ACt [Aktif] (ACt)
ALL [Hepsi] (ALL)



Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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Arabirim (ItF)

Tuş takımı parametreleri

RDY
Term
0,0 Hz
0,0 A
TUŞ TAKIMI PARAMETRELERİ
Tuş takımı
:
%50
kontrastı
Tuş takımı
:
5 dak
beklemede

Kod

<<

>>

Hızlı

Kod

Ad / Açıklama

CnL?

[KONT. PANEL PARAM.]

CrSt



Fabrika ayarı

%0 - 100

%50

[Hayır] (nO) - 10 dak

5 dak

Tuş takımı kontrastı.

CSbY



[Keypad kontrast]

Ayar aralığı

[Keypad beklemede]
Grafik tuş takımı beklemede gecikmesi.

nO [Hayır] (nO): Hayır



276

Çalışma veya durma sırasında değiştirilebilen parametre.
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7
Aç / Farklı kaydet (trA)

Bu menüye sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir.
RDY

Term
0,0 Hz
ANA MENÜ
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
2 KİMLİK
3 ARAYÜZ
4 AÇ / FARKLI KAYDET
5 ŞİFRE
Kod

0,0 A

ENT

RDY

Term
0,0 Hz
0,0 A
4 AÇ / FARKLI KAYDET

4.1 AÇ
4.2 FARKLI KAYDET
Hızlı

Kod

<<

>>

Hızlı

[4.1 AÇ]: Grafik ekran terminalinden hız kontrol cihazına 4 dosyadan birini yüklemek için.
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[4.2 FARKLI KAYDET: Grafik ekran terminaline geçerli hız kontrol cihazı konfigürasyonunu yüklemek için.
RDY

Term
0,0 Hz
0,0 A
4. AÇ / FARKLI KAYDET

ENT

4.1 AÇ
4.2 FARKLI KAYDET

Kod

<<

RDY

Term
0,0 Hz
4.1 AÇ

Dosya 1
Dosya 2
Dosya 3
Dosya 4
>>

0,0 A
Kullanıldı
Boş
Boş
Boş

ENT

Hızlı
Kod

<<

>>

Hızlı

RDY

Term
0,0 Hz
0,0 A
TRANSFR SEÇENEKLERİ
Hiçbiri
Hepsi
Hız kontrol cihazı
konfigürasyonu
Motor parametreleri
Haberleşme
Kod
Hızlı

Bir sonraki sayfada
yer alan açıklamalara
başvurun.

ENT

Not: Boş bir dosya
açılmasının herhangi bir etkisi

RDY

Term
0,0 Hz
TRANSFER

0,0 A

LÜTFEN SÜRÜCÜ
KABLOLARINDA SORUN
OLUP OLMADIĞINI KONTROL
EDİN

ENT

ESC = iptal ENT = devam
Kod
Hızlı
RDY

Term
0,0 Hz
0,0 A
4.2 FARKLI KAYDET
Dosya 1
Kullanıldı
Dosya 2
Serbest
Dosya 3
Serbest
Dosya 4
Serbest
Kod

ENT
ENT

RDY

Term
0,0 Hz
TRANSFER

0,0 A

TRANSFER İŞLEMDE

Hızlı

Kullanılmış bir dosyaya
kaydedilmesi, bu dosyadaki
konfigürasyonu siler ve
yenisiyle değiştirir.

...
RDY

Term
0,0 Hz
TRANSFER

0,0 A

YAPILDI
devam etmek için ENT ya da ESC

Yükleme talep edildiğinde farklı mesajlar görüntülenebilir:

•
•
•
•
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[TRANSFER İŞLEMDE]
[YAPILDI]
Yükleme mümkün değilse hata mesajları
[Motor parametreleri UYUMLU DEĞİL. Devam etmek istiyor musunuz?]: Bu durumda, yükleme
mümkündür ancak parametreler sınırlanacaktır.
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TRANSFR SEÇENEKLERİ

[Hiçbiri]:

Parametre yok

[Hepsi]:

Tüm menülerdeki tüm parametreler

[Sürücü menüsü]:

Tüm [1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ], [HABERLEŞME]
olmadan

[Motor parametrlr]:

[Nom. motor gerilimi] (UnS)

[MOTOR KONTROL] (drC-) menüsünde

[Nom. mot. frekansı] (FrS)
[PSI mak. akımHiza ] (NCr)
[Nom. motor hızı] (nSP)
[Motor 1 Cos fi] (COS)
[Nom. motor gücü] (nPr)
[Motor para. secimi] (MPC)
[Ayar secimi] (StUn)
[Motor termal akı m ] (ItH)
[IR kompanzasyonu] (UFr)
[Kayma kompan.] (SLP)
[Kull. mot.str. direnci] (rSA)
[Kllanıcı end. değer] (LFA)
[Kull.rotor zam.sabiti ] (trA)
[Nom.snk.mot.akım] (nCrS)
[Nom.senk.mot.hızı] (nSPS)
[Snk.mot.ktp.sayı] (PPnS)
[Senk.mot.EMF sabiti ] (PHS)
[Ototanıma-L d-eks.] (LdS)
[Ototanıma-L q-eks.] (LqS)
[Nom.senk.mot. frek.] (FrSS)
[Kull.senk.mot.str.dir ] (rSAS)
[Motor momenti] (tqS)
[U1] (U1)
[F1] (F1)
[U2] (U2)
[F2] (F2)
[U3] (U3)
[F3] (F3)
[U4] (U4)
[F4] (F4)
[U5] (U5)
[F5] (F5)
Motor parametrelerine, [Uzman] (EPr) modunda erişilebilir,
sayfa 243.
[Motor termal akım] (ItH)
[Haberlesme] :

S1A28692 03/2010

[AYARLAR] (SEt-) menüsünde
[HABERLEŞME] menüsündeki tüm parametreler
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Şifre (COd)

Grafik ekran terminali ile birlikte

RDY

Term
0,0 Hz
ANA MENÜ
1 SÜRÜCÜ MENÜSÜ
2 KİMLİK
3 ARAYÜZ
4 AÇ / FARKLI KAYDET
5 ŞİFRE
Kod

0,0 A

ENT
Hızlı

RUN

Term
+50,0 Hz 0,0 A
5 ŞİFRE
Durum
:
Kilitsiz
PIN kodu 1
:
OFF
PIN kodu 2
:
OFF
Karşıya yükleme :
İzin verilen
hakları
Karşıdan yükleme :
Unlock. drv
hakları

Dahili ekran terminali ile birlikte

ESC = ESC

= ENT

drIItF-

trAENT

COd-

ŞİFRE

ESC

Korumalı bir konfigürasyona erişim için konfigürasyonun girilecek bir erişim kodu veya şifre ile korunmasını
sağlar.
Grafik ekran terminalli örnek:
Term
+50,0 Hz 0,0 A
5 ŞİFRE
Durum
:
Kilitsiz
PIN kodu 1
:
OFF
Karşıya yükleme :
İzin verilen
hakları
Karşıdan yükleme :
Unlock.drv
hakları

RUN

RUN

Kod

<<

>>

Term
+50,0 Hz
PIN 1 kod 1

0,0 A

9520

ENT
Min =OFF

<<

>>

Maks. =9999
Hızlı

Hızlı

• PIN kodları [Kilitsiz] (OFF) (şifre yok) olarak ayarlanmışsa veya doğru kod girilmişse hız kontrol cihazı
kilidi açılır. Tüm menüler görünürdür.

• Konfigürasyonu bir erişim kodu ile korumadan önce aşağıdakileri gerçekleştirmeniz gerekmektedir:
- [Sür.'den Pnel trnsfr] (ULr) ve [Panel-Sür.Trans.] (dLr) parametrelerini tanımlayın.
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- Kodu bir yere not edin ve bulabileceğiniz bir yerde saklayın.

• Hız kontrol cihazında 2 erişim seviyesinin ayarlanmasını sağlayan 2 erişim kodu bulunmaktadır.
- PIN kodu 1 halka açık bir kilit açma modudur: 6969.
- PIN kodu 2, sadece Schneider Electric Ürün Desteği tarafından bilinen bir kilit açma kodudur.
Yalnızca [Uzman] (EPr) modundaysa erişilebilir.
- Sadece PIN1 veya PIN2 kodu kullanılabilir, diğeri [KAPALI] (OFF) ayarında bırakılmalıdır.
Not: Kilit açma kodu girildiğinde kullanıcı erişim kodu görüntülenir.
Aşağıdaki öğelerde erişim koruması bulunmaktadır:
• Fabrika ayarları ([FABRİKA AYARLARI] (FCS-) menüsüne geri dönün.
• Menünün yanı sıra [BENIM MENUM] (MYMn-) tarafından da kullanılan kanallar ve parametreler.
• Özel ekran ayarları ([3.4 KNT. PANELİ AYARLARI] (dCF-) menüsü).

Kod

Ad / Açıklama

COd-

[5 ŞİFRE]

CSt

Ayar aralığı

[Durum]

Fabrika ayarı

[Kilitsiz] (ULC)

Salt okunur bilgi parametresi konfigüre edilemez.
LC [Kilitli] (LC): Hız kontrol cihazı bir şifre ile kilitlenmiştir
ULC [Kilitsiz] (ULC): Hız kontrol cihazı bir şifre ile kilitlenmemiştir

COd

[PIN kodu 1]

[KAPALI] (OFF) 9.999

[KAPALI] (OFF)

1. erişim kodu. [KAPALI] (OFF) değeri hiçbir şifrenin [Kilitsiz] (ULC) olarak ayarlanmadığını gösterir. [AÇIK] (On) hız kontrol
cihazının korumalı olduğunu ve kilidini açmak için bir erişim kodu girilmesi gerektiğini belirtir. Doğru kod girildiğinden bu ekranda
gösterilir ve güç kaynağının bağlantısı kesilene kadar hız kontrol cihazı kilidi açık olarak kalır.
PIN kodu 1 halka açık bir kilit açma modudur: 6969.

COd2

[PIN kodu 2]

[KAPALI] (OFF) 9.999

[KAPALI] (OFF)

Bu parametreye yalnızca [Uzman] (EPr) modundaysa erişilebilir.
2. erişim kodu. [KAPALI] (OFF) değeri hiçbir şifrenin [Kilitsiz] (ULC) olarak ayarlanmadığını gösterir. [AÇIK] (On) hız kontrol
cihazının korumalı olduğunu ve kilidini açmak için bir erişim kodu girilmesi gerektiğini belirtir. Doğru kod girildiğinden bu ekranda
gösterilir ve güç kaynağının bağlantısı kesilene kadar hız kontrol cihazı kilidi açık olarak kalır.
PIN kodu 2, sadece Schneider Electric Ürün Desteği tarafından bilinen bir kilit açma kodudur.
[PIN kodu 2] (COd2), [KAPALI] (OFF) olarak ayarlanmamışsa sadece [1.2 İZLEME] (MOn-) menüsü görünür olur. Eğer
[PIN kodu 2] (COd2) [KAPALI] (OFF) (hız kontrol cihazının kilidi açık) olarak ayarlanmışsa, tüm menüler görünür olur.
Ekran ayarları [3.4 KNT. PANELİ AYARLARI] (dCF-) menüsünde değiştirilmişse ve [PIN kodu 2] (COd2) [KAPALI] (OFF)
olarak ayarlanmamışsa, konfigüre edilen görünürlük korunur. Eğer [PIN kodu 2] (COd2) KAPALI olarak ayarlanmışsa (hız
kontrol cihazının kilidi açık), [3.4 KNT. PANELİ AYARLARI] (dCF-) menüsünde konfigüre edilen görünürlük korunur.

ULr

[Sür.'den Pnel trnsfr]

[İzinli] (ULr0)

Geçerli konfigürasyonu okur veya hız kontrol cihazına kopyalar.
ULr0 [İzinli] (ULr0): Geçerli hız kontrol cihazı konfigürasyonu, grafik ekran terminali veya Bilgisayar Yazılımı'na yüklenebilir.
ULr1 [İzin vrilmz] (ULr1): Geçerli hız kontrol cihazı konfigürasyonu, grafik ekran terminali veya Bilgisayar Yazılımı'na sadece hız
kontrol cihazı bir erişim koduyla korunmuyorsa ya da doğru kod girilmişse yüklenebilir.

dLr

[Panel-Sür.Trans.]

[Src kilitli dğ ]
(dLr1)

Geçerli konfigürasyonu hız kontrol cihazına yazar veya bir konfigürasyonu hız kontrol cihazına yükler.
dLr0 [Src kilitli] (dLr0): Bir konfigürasyon dosyası hız kontrol cihazına sadece hız kontrol cihazı, yüklenecek olan konfigürasyonla
aynı erişim koduyla korunuyorsa yüklenebilir.
dLr1 [Src kilitli dğ ] (dLr1): Hız kontrol cihazına bir konfigürasyon dosyasının yüklenmesi veya hız kontrol cihazındaki
konfigürasyonun değiştirilebilmesi için hız kontrol cihazı kilitlenmemiş olmalı (erişim kodu girilmiş) veya bir erişim koduyla
dLr2 korunmuyor olmalıdır.
dLr3 [İzin vrilmz] (dLr2): Karşıdan yüklemeye izin verilmemektedir.
[Karma] (dLr3): [Src kilitli] (dLr0) ve [Src kilitli dğ ] (dLr1) birleşimi.
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Multipoint Screen

Multipoint Screen
Grafik ekran terminali ve aynı bara üzerinde bağlı olan birkaç hız kontrol cihazı arasında haberleşme
mümkündür. Hız kontrol cihazlarının adresleri [HABERLEŞME] (COM-) menüsünde [Modbus adresi]
(Add) parametresi, sayfa 257 kullanılarak önceden konfigüre edilmelidir.
Birkaç hız kontrol cihazı aynı grafik ekran terminaline bağlandığında, aşağıdaki ekranları otomatik olarak
görüntüler:

BAGLANIYOR
Vxxxxxx

MULTIPOINT ADDRESSES
Adres 1
Adres 2
Adres 3
Adres 4
Adres 5
Adres 6

Çoklu nokta iletişimi için hız kontrol cihazlarının seçilmesi (her bir adresi seçin
ve ENT tuşuna basarak kutuyu kontrol edin).
Bu ekran sadece, hız kontrol cihazı ilk kez çalıştırıldığında veya MULTIPOINT
SCREEN üzerindeki "Cfg Add" fonksiyon tuşuna basıldığında görüntülenir (bkz.
aşağıda).

ESC

Rdy
RUN
NLP
Rdy

MULTIPOINT SCREEN
0 Rpm
0A
+952 Rpm
101 A
+1500 Rpm
1250 A
Bağlı değil
+
0 Rpm
0A

Cfg Add

2
3
4
5
6

ESC

RUN

+952 Rpm
101 A
Motor hızı

3

+952 rpm

ENT

Çoklu nokta iletişimi için bir hız kontrol
cihazının seçilmesi.

Motor akımı

101 A
ANA
SAYFA

T/K

Cfg Add

Çoklu nokta modunda komut kanalı görüntülenmez. Soldan sağa, durum, 2 seçili parametre ve hız kontrol
cihazı adresi görüntülenir.
Çoklu nokta modunda bütün menülere erişilebilir. Tüm hız kontrol cihazlarını kilitleyen Durdurma tuşu dışında
grafik ekran terminali üzerinden kontrol.
Hız kontrol cihazında bir hataya geçme durumunda bu hız kontrol cihazı görüntülenir.
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Bakım ve Diagnostik
Bu Kısımda neler bulunuyor?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
Bölüm
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Sayfa

10

Maintenance

287

11

Diagnostics and Troubleshooting

289

285

286
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Bakım

Garanti Sınırı
Garanti, ürün Schneider Electric servisi dışında açılırsa geçersiz olur.
Servis

DİKKAT
KONTROL CİHAZININ HASAR GÖRME RİSKİ
Çevre koşullarına göre sıcaklık, kimyasallar ve toz ile ilgili tavsiyelere uyun.
Bu talimatlara uyulmaması, ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Çalışma sürekliliğini optimize etmek için aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.
Çevre

İlgili parça

Eylem

Dönemsellik

Darbe

Muhafaza - kontrol bloğu
(led - ekran)

Hız kontrol cihazını gözle
kontrol edin

En az yılda bir

Korozyon

Terminaller - konektör - vidalar EMC plakası

Muayene edin ve gerekiyorsa
temizleyin

Toz

Terminaller - fanlar - hava delikleri

Sıcaklık

Ürünün çevresinde

Kontrol edin ve gerekiyorsa
düzeltin

Soğutma

Fan

Fanın çalışmasını kontrol
edin

Titreşim

Terminal bağlantıları

Fanı değiştirin

Çalışma koşullarına bağlı
olarak 3 - 5 yıl sonra

Tavsiye edilen momentte
sıkarak kontrol edin

En az yılda bir

Not: Fanın çalışması hız kontrol cihazının termik durumuna bağlıdır. Hız kontrol cihazı çalışmadığında fan da çalışmayabilir.

Yedek parçalar ve onarımlar
Servis sağlanabilir ürün. Lütfen Müşteri Destek Merkezimizle iletişim kurun.
Uzun süreli depolama
Ürün kapasitörünün performansı, 2 yıldan uzun süreli depolamanın ardından düşebilir. Bkz. sayfa 10.
Fan değiştirme
ATV32'nin bakımı için yeni bir fan sipariş etmek mümkündür. Ticari referanslar için
bkz. www.schneider-electric.com.
Fanı değiştirmek için lütfen Kurulum kılavuzuna başvurun.
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Diagnostik ve Sorun giderme

Bu Bölümde neler bulunuyor?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
Konu

Sayfa

Hata kodu

290

Algılanan hatanın silinmesi

290

Algılanan hata giderildikten sonra gücün resetlenmesini gerektiren hata algılama kodları

291

Hata nedeni ortadan kalktıktan sonra otomatik tekrar yolverme fonksiyonuyla silinebilen hata algılama
kodları

293

Nedenleri ortadan kalkar kalkmaz silinen hata algılama kodları

295

Opsiyonel kart değiştirilmiş veya çıkarılmış

295

Kontrol bloğu değiştirildi

295

Uzağa taşınabilir ekran terminalinde görüntülenen hata algılama kodları

296

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK SIÇRAMASI TEHLİKESİ
Bu bölümdeki herhangi bir prosedürü gerçekleştirmeden önce "Kitap hakkında" bölümündeki önlemleri
okuyun ve anlayın.
Bu talimatlara uyulmaması, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olur.
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Hata kodu
• Ekranın yanmaması halinde, kontrol cihazına giden güç kaynağını kontrol edin.
• Hızlı duruş veya serbest duruş fonksiyonlarının atanması, ilgili lojik girişlere güç verilmiyorsa kontrol

•
•
•

cihazına yolverilmesini önlemeye yardımcı olur. ATV32 bu durumda [Serbest dur.] (nSt) serbest duruşta
ve [Hizli duruş] (FSt) hızlı duruşta gösterir. Bu fonksiyonlar sıfır konumunda aktif olduğu için tel kopması
durumunda kontrol cihazının durması normaldir.
Run (çalıştırma) komutu girişinin seçilen kontrol moduna uygun olarak etkinleştirildiğini kontrol edin
([2/3 telli kontrol] (tCC) ve [2 telli tip] (tCt) parametreleri, sayfa 73).
Bir giriş nihayet şalteri fonksiyonuna atanmışsa ve bu giriş sıfırsa, hız kontrol cihazı yalnızca aksi yönde bir
komut göndererek başlatılabilir (bkz. sayfa 209).
Güç kaynağı bağlıyken haberleşme veriyoluna referans kanalı veya komut kanalı atanmışsa hız kontrol
cihazı [Serbest dur.] (nSt) görüntüleyecek ve haberleşme veriyolu bir komut gönderene kadar duruş
modunda kalacaktır.

Kod

Ad / Açıklama

dGt-

[HATA TEŞHİSİ]
Bu menüye sadece grafik ekran terminalinden erişilebilir. Algılanan hataları ve nedenlerini düz metin olarak görüntüler ve testleri
gerçekleştirmek için kullanılabilir, bkz. sayfa 58.

Algılanan hatanın silinmesi
Resetlenemeyen bir algılanan hata olması durumunda:

• Harici kumanda gücü de dahil olmak üzere tüm güç bağlantılarını kesin.
• Kesilen tüm güç bağlantılarını açık konumda kilitleyin.
• DC bara kapasitörlerinin yükünün boşalması için 15 dakika bekleyin (Kontrol cihazı LED'leri, DC bara
geriliminin olmadığının göstergesi değildir).

• DC bara geriliminin 42 Vdc değerinden daha düşük olduğundan emin olmak için PA/+ ve PC/- terminalleri
arasındaki gerilimi ölçün.

• DC bara kapasitörlerinin yükü tamamen boşalmamışsa, yerel Schneider Electric temsilcinizle iletişim kurun.
Kontrol cihazında onarım yapmayın veya kontrol cihazını çalıştırmayın.

• Algılanan hatayı bulun ve giderin.
• Algılanan hatanın düzeltildiğinden emin olmak için kontrol cihazına tekrar güç verin.
Resetlenebilir bir algılanan hata bulunması durumunda, hata nedeni düzeltildikten sonra hız kontrol cihazı
resetlenebilir:
- Ekran tamamıyla kapanana kadar hız kontrol cihazını kapatıp sonra tekrar açarak.
- [OTO.YENİDEN.BAŞLTMA] (Atr-) fonksiyonu, sayfa 234, için anlatılan senaryolarda otomatik
olarak.
- [HATA RESETLEME] (rSt-) fonksiyonu, sayfa 232, için atanmış olan lojik giriş veya kontrol biti
aracılığıyla.
- Aktif kanal kumandası HMI ise grafik ekran tuş takımındaki STOP/RESET tuşuna basılarak (bkz.
[Komut kanalı 1] (Cd1) sayfa 140).

290

S1A28692 03/2010

Diagnostics and Troubleshooting

Algılanan hata giderildikten sonra gücün resetlenmesini gerektiren hata algılama kodları
Kapatıp açarak resetlemeden önce algılanan hata nedeni ortadan kaldırılmalıdır.
ASF, brF, SOF, SPF ve tnF algılanan hataları ayrıca, lojik giriş veya kontrol biti yoluyla uzaktan
silinebilir ([Hata reset] (rSF) parametresi, sayfa 232).

Algılanan
Hata

Ad

Olası neden

Çözüm

ASF

[Açı hatasi]

• Yasa nedeniyle [Senk.mt.AC ] (SYn),

brF

[Fren geribesleme]

• Fren geri besleme kontağı, fren lojik

• Geri besleme devresini ve fren lojik kumanda devresini

kontrolüyle eşleşmiyor.
• Fren motoru yeterince hızlı durdurmuyor
("Darbeli giriş" girişindeki hız ölçülerek
algılandı).

• Frenin mekanik durumunu kontrol edin.
• Fren balatalarını kontrol edin.

• Hız döngüsü parametrelerini kontrol edin.
referans 0'dan geçerken hız döngüsünün • Motor fazlarını ve hız kontrol cihazının izin verdiği
yanlış ayarlanması.
maksimum akımı kontrol edin.

• Şarj rölesi kontrol algılanan hatası veya

CrF1

[DCbarÖnşrj]

EEF1

[EEPROM flt.]

EEF2

[EEPROM En]

• Dahili hafıza algılanan hatası, güç kartı.

FCF1

[Çık.knt.sk ş ]

• Açılma koşulları karşılanmış olmasına

şarj direncinde hasar.

• Dahili hafıza algılandı hatası, kontrol
bloğu.

rağmen çıkış kontaktörü kapalı kalır.

• Kontrol cihazı çıkışında kısa devre veya

kontrol edin.

• Kontrol cihazını kapatın ve tekrar açın.
• Dahili bağlantıları kontrol edin.
• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.
• Ortamı kontrol edin (elektromanyetik uyumluluk).
• Cihazı kapatın, resetleyin, fabrika ayarlarına geri dönün.
• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.
• Kontaktör ve kablo bağlantılarını kontrol edin.
• Geri besleme devresini kontrol edin.
• Kontrol cihazını motora bağlayan kabloları ve motor

HdF

[IGBT kısadevre]

ILF

[Dah.Hb.Bğl. ]

• Opsiyonel kart ve kontrol cihazı arasında • Ortamı kontrol edin (elektromanyetik uyumluluk).
haberleşme kesintisi.
• Bağlantıları kontrol edin.
• Opsiyonel kartı değiştirin.
• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.

InF1

[Değer hatası]

• Güç kartı, depolanan karttan farklı.

• Güç kartının referansını kontrol edin.

InF2

[Uyuşmaz PB]

• Güç kartı, kontrol bloğuyla uyumsuz.

• Güç kartının referansını ve uyumlu olup olmadığını kontrol

InF3

[DhiliSeri HbBğl.]

InF4

[Dahili-mfg alanı]

InF6

[Dahili - hata
opsiyonu]

• Kontrol cihazına takılan opsiyon

InF9

[Dhil.Ak.Ölç.]

• Akım ölçümleri hatalı.

• Akım sensörleri veya güç kartını değiştirin.
• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.

InFA

[Dhil.Bsl.dvr.]

• Giriş kısmı düzgün şekilde çalışmıyor.

• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.

InFb

[DhilTrmkSn. ]

• Kontrol cihazı sıcaklık sensörü düzgün

• Hız kontrol cihazı sıcaklık sensörünü değiştirin.
• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.

InFE

[Dahili-CPU]

• Dahili mikro işlemci algılanan hatası.

• Kapatın ve resetleyin.
• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.

OCF

[Aşırı akım]

• [AYARLAR] (SEt-) ve [MOTOR

• Parametreleri kontrol edin.
• Motor/kontrol cihazı/yük boyutlarını kontrol edin.
• Mekanizma durumunu kontrol edin.
• [Akım sınırı] (CLI) düşürün.
• Anahtarlama frekansını yükseltin.

SAFF

topraklama.

yalıtımını kontrol edin.

edin.

• Dahili kartlar arasında haberleşme
kesintisi.

• Dahili veriler tutarsız.

• Dahili bağlantıları kontrol edin.
• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.
• Kontrol cihazını tekrar kalibre edin (Schneider Electric Ürün
Desteği tarafından gerçekleştirilir).

şekilde çalışmıyor.

KONTROL] (drC-) menülerindeki
parametreler doğru değil.
• Atalet veya yük çok yüksek.
• Mekanik kilitlenme.
[Güvenlik
fonksiyonu hatası]

S1A28692 03/2010

• Seçeneğin referansı ve uyumluluğunu kontrol edin.

algılanmadı.

• Sekme süresi aşıldı.
• SS1 açma eşiği aşıldı.
• Yanlış konfigürasyon.

• Güvenlik fonksiyonlarının konfigürasyonlarını kontrol edin.
• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.
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Algılanan
Hata

SCF1

Ad

Olası neden

Çözüm

[Motor kısadevre]

• Kontrol cihazı çıkışında kısa devre veya

• Kontrol cihazını motora bağlayan kabloları ve motor

topraklama.

yalıtımını kontrol edin.

• Anahtarlama frekansını düşürün.
• Şok bobinlerini motor ile seri olarak bağlayın.
• Hız döngüsü ve fren ayarını kontrol edin.
• [Yeniden.baş.zmnı] (ttr) yükseltin, sayfa 88.
• Anahtarlama frekansını yükseltin.

SCF3

SOF

[ToprKısDvr]

• Birden fazla motorun paralel bağlanması • Kontrol cihazını motora bağlayan kabloları ve motor
durumunda kontrol cihazı çıkışında
önemli ölçüde toprak kaçak akımı.

[Aşırı hız]

• Kararsızlık veya yolverme yükü çok
yüksek.

yalıtımını kontrol edin.

• Anahtarlama frekansını düşürün.
• Şok bobinlerini motor ile seri olarak bağlayın.
• Hız döngüsü ve fren ayarını kontrol edin.
• [Yeniden.baş.zmnı] (ttr) yükseltin, sayfa 88.
• Anahtarlama frekansını düşürün.
• Motor, kazanç ve kararlılık parametrelerini kontrol edin.
• Bir frenleme direnci ekleyin.
• Motor/kontrol cihazı/yük boyutlarını kontrol edin.
• Konfigüre edilmişse, 247. sayfadaki
[FREKANSMETRE] (FqF-) fonksiyonunun parametre
ayarlarını kontrol edin.

SPF

[HızGrblKyb]

tnF

[Otomatik tanıma]

• Girişin hız ölçümü için kullanılması
durumunda "Darbeli giriş" sinyali
görülmüyor.

• Özel motor veya kontrol cihazına uygun
olmayan güçte motor.
• Motor, kontrol cihazına bağlı değil.

• Giriş kablosunun bağlantısını ve kullanılan dedektörü
kontrol edin.

• Motor/kontrol cihazının uyumlu olup olmadığını kontrol
edin.

• Otomatik tanıma işlemi sırasında motor bulunup
bulunmadığını kontrol edin.

• Motor durmadı

• Bir çıkış kontaktörü kullanılıyorsa, otomatik tanıma
sırasında bunu kapatın.

• Tanıma işlemi sırasında motorun durup durmadığını kontrol
edin.
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Hata nedeni ortadan kalktıktan sonra otomatik tekrar yolverme fonksiyonuyla silinebilen hata
algılama kodları
Bu algılanan hatalar ayrıca, kapatıp açarak veya bir lojik giriş veya kontrol biti yoluyla silinebilir
([Hata reset] (rSF) parametresi sayfa 232).

Algılanan
Hata

bLF

Ad

Olası neden

Çözüm

[Fren kontrol]

• Fren bırakma akımına ulaşılamadı.

• Kontrol cihazı/motor bağlantısını kontrol edin.
• Motor sargılarını kontrol edin.
• [Fren.bırak.akımı] (Ibr) ve [Fren.bırk.akım ger.] (Ird)
ayarlarını kontrol edin, sayfa 179.

• Fren tutma frekans eşiği [Fren tutma • [Fren tutma frek.] (bEn) için önerilen ayarları uygulayın.
frek.] (bEn) sadece fren lojik
kontrol atandığında düzenlenir.

• Haberleşme kartında haberleşme

• Ortamı kontrol edin (elektromanyetik uyumluluk).
• Kablo bağlantısını kontrol edin.
• Zaman aşımını kontrol edin.
• Opsiyonel kartı değiştirin.
• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.

CnF

[Haberleşme ağı ]

COF

[CANopen haber.]

• CANopen® barasındaki haberleşme • Haberleşme veriyolunu kontrol edin.
kesintisi.
• Zaman aşımını kontrol edin.
• CANopen® Kullanım kılavuzuna başvurun.

EPF1

[Hata-LI/Bit]

• Harici bir cihazla tetiklenen olay,

EPF2

[Harici hab. hata]

FbES

[FB dur.Hata.]

FCF2

[Çık. kontak açı k ]

LCF

LFF3
ObF

kesintisi.

• Açmaya neden olan cihazı kontrol edin ve resetleyin.

kullanıcıya bağlı.

• Bir haberleşme ağı tarafından

• Açmanın nedenini kontrol edin ve resetleyin.

tetiklenen olay.

• Fonksiyon blokları motor çalışırken

• [FB dur modu] (FbSM) konfigürasyonunu kontrol edin.

durduruldu.

• Kapanma koşulları karşılanmış
olmasına rağmen çıkış kontaktörü
açık kalır.

• Kontaktör ve kablo bağlantılarını kontrol edin.
• Geri besleme devresini kontrol edin.

[GirişKntakt.]

• [Şebeke zam. aşım ] (LCt) süresi • Kontaktör ve kablo bağlantılarını kontrol edin.
dolmuş olsa da hız kontrol cihazı
• Zaman aşımını kontrol edin.
açılmadı.
• Hat/kontaktör/kontrol cihazı bağlantısını kontrol edin.

[AI3 4-20mA kaybı]

• AI3 analog girişinde 4-20 mA

• Analog girişlerdeki bağlantıyı kontrol edin.

referansı kaybı.
[DC bara.aş. ger.]

• Frenleme çok ani veya sürükleyen
yük.

• Yavaşlama süresini artırın.
• Gerekli olursa bir frenleme direnci takın.
• Uygulamayla uyumlu ise [[Rampa adapt.] (brA)
fonksiyonunu, sayfa 157, etkinleştirin.

• Hat gerilimi çok yüksek.

OHF

[Sür. aşırı ısın.]

OLC

[Aşırı yük ]

• Kontrol cihazı sıcaklığı çok yüksek.

• Hat gerilimini kontrol edin.
• Motor yükünü, kontrol cihazı havalandırmasını ve ortam
sıcaklığını kontrol edin. Yeniden yolvermeden önce kontrol
cihazının soğumasını bekleyin.

• Proses aşırı yükü.

• Aşırı yükün nedenini bulun ve düzeltin.
• [AŞIRI YÜK] (OLd-) fonksiyonunun parametrelerini kontrol
edin, sayfa 253.

OLF

OPF1

[Motor aşırı yük]

• Aşırı motor akımı tarafından
tetiklenir.

[1Çık.FzKyp]

S1A28692 03/2010

• Kontrol cihazı çıkışındaki bir faz

• Motor termik korumasının ayarını ve motor yükünü kontrol
edin. Yeniden yolvermeden önce motorun soğumasını
bekleyin.

• Kontrol cihazından motora giden bağlantıları kontrol edin.

kaybı.
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Algılanan
Hata

OPF2

Ad

Olası neden

Çözüm

[3 çıkış fz kayıp]

• Motor bağlı değil veya motor gücü

• Kontrol cihazından motora giden bağlantıları kontrol edin.
• Bir çıkış kontaktörü kullanılıyorsa, [Çıkış faz kaybı] (OPL)

çok düşük.
• Çıkış kontaktörü açık.
• Motor akımında ani kararsızlık.

parametresini [Çıkış kes] (OAC) olarak ayarlayın, sayfa 238.

• Düşük güçlü bir motorla veya motorsuz deneyin: Fabrika
ayarları modunda motor faz kaybı algılaması aktiftir
[Çıkış faz kaybı] (OPL) = [Evet] (YES). Kontrol cihazıyla
aynı değerdeki bir motoru (özellikle yüksek güçlü kontrol
cihazları için) kullanmadan kontrol cihazını test veya bakım
ortamında kontrol etmek için, motor faz kaybı algılamasını
kapatın [Çıkış faz kaybı] (OPL) = [No] (nO), 238. sayfadaki
talimatlara bakın.
• Aşağıdaki parametreleri kontrol edin ve optimum hale getirin:
[IR kompanzasyonu] (UFr) sayfa 78, [Nom. motor
gerilimi] (UnS) ve [Nom. motor akımı ] (nCr) sayfa 74 ve
bir [Otomatik tanıma] (tUn) gerçekleştirin, sayfa 75.

[ŞebekeAşırı ger.]

• Hat gerilimi çok yüksek.
• Kesintili ana şebeke beslemesi.

• Hat gerilimini kontrol edin.

OtFL

[LI6=PTC aşırı
ısınması]

• Giriş LI6'da PTC algılayıcılarının

• Motor yükünü ve motor boyutunu kontrol edin.
• Motor havalandırmasını kontrol edin.
• Yeniden yolvermeden önce motorun soğumasını bekleyin.
• PTC algılayıcılarının tip ve durumunu kontrol edin.

PtFL

[LI6=PTC prob]

• LI6'daki PTC algılayıcısı açık veya

SCF4

[IGBT kısadevresi]

• Güç parçası algılandı hatası.

• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.

SCF5

[Motor kısadevre]

• Kontrol cihazı çıkışında kısa devre.

• Kontrol cihazını motora bağlayan kabloları ve motor yalıtımını

OSF

aşırı ısındığı tespit edildi.

kısa devre yapmış.

• PTC algılayıcısını ve aralarındaki ve motor/kontrol cihazı
kablolarını kontrol edin.

kontrol edin.

• Schneider Electric Ürün Destek ile iletişim kurun.

SLF1

[Mdbs haberleşme]

SLF2

[PowerSuite hab.]

SLF3

[KP haberleşme]

SSF

• Modbus barasındaki haberleşme
kesintisi.

• PC Yazılımı ile haberleşmede
kesinti.

• Grafik ekran terminali veya Uzağa
taşınabilir ekran terminali ile
haberleşmede kesinti.

[Momnt/Akım sınır]

• Moment veya akım sınırlamasına
geçin.

• Haberleşme veriyolunu kontrol edin.
• Zaman aşımını kontrol edin.
• Modbus Kullanım kılavuzuna başvurun.
• PC Yazılımının bağlantı kablosunu kontrol edin.
• Zaman aşımını kontrol edin.
• Terminal bağlantısını kontrol edin
• Zaman aşımını kontrol edin.
• Mekanik sorun olup olmadığını kontrol edin.
• [MOMENT SINIRLAMASI] (tOL-) parametrelerini, sayfa
202, ve [MOM./AKIM SINIR. ALGI. ] (tId-) parametrelerini,
sayfa 245 kontrol edin.

tJF

[IGBT aşırı ısınma]

• Kontrol cihazı aşırı ısınmış.

• Yük/motor/kontrol cihazı boyutlarını kontrol edin.
• Anahtarlama frekansını düşürün.
• Yeniden yolvermeden önce motorun soğumasını bekleyin.

ULF

[Düşük yük ]

• Proses düşük yükü.

• Düşük yükün nedenini bulun ve düzeltin.
• [DÜŞÜK YÜK] (Uld-) fonksiyonunun parametrelerini kontrol
edin, sayfa 251.
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Nedenleri ortadan kalkar kalkmaz silinen hata algılama kodları
Algılanan
Hata

CFF

Ad

Olası neden

Çözüm

[Hatalı ayar]

• Opsiyonel kart değiştirilmiş veya

• Kart hatası bulunmadığından emin olun.
• Opsiyonel kartın değiştirilmiş veya çıkarılmış olması

çıkarılmış.

durumunda aşağıdakileri dikkate alın.

• Kontrol bloğu yerine yerleştirilen kontrol
bloğu, kontrol cihazı üzerinde farklı bir
değerle konfigüre edilmiş.

• Geçerli konfigürasyon tutarsız.

CFI

[Geçersiz ayar]

• Geçersiz konfigürasyon.

• Kart hatası bulunmadığından emin olun.
• Kontrol bloğunun değiştirilmiş olması durumunda
aşağıdakileri dikkate alın.

• Fabrika ayarlarına geri dönün veya eğer geçerliyse yedek
konfigürasyonu geri yükleyin (bkz. sayfa 69).

• Daha önceden yüklenmiş olan konfigürasyonu kontrol

Kontrol cihazına bara veya haberleşme ağı
edin.
üzerinden yüklenmiş konfigürasyon
• Uyumlu bir konfigürasyon yükleyin.
tutarsız.

CFI2
CSF

[Kanal deg. hat a ]

• Geçerli olmayan kanallara geçin.

• Fonksiyon parametrelerini kontrol edin.

dLF

[Dinamik yük hata]

• Anormal yük değişimi.

• Yükün bir engel tarafından engellenip engellenmediğini
kontrol edin.

• Bir run (çalıştırma) komutunun kaldırılması resetlemeye
neden olur.

FbE

[FB hatası]

• Fonksiyon blokları hatası.

• Daha fazla ayrıntı için bkz. [FB hatası] (FbFt).

HCF

[Kart eşleme]

• [KART EŞLEME] (PPI-) fonksiyonu

• Bir kart hatası durumunda orijinal kartı geri takın.
• Kart değiştirilmişse [Kart eşleme şifresi] (PPI) girerek

PHF

USF

sayfa 250, konfigüre edilmiş ve hız
kontrol cihazı kartı değiştirilmiş.
[Giriş faz kaybı]

• Kontrol cihazı beslemesi hatalı veya
sigorta yanmış.
• Bir faz yok.
• Monofaze hat beslemesinde trifaze
ATV32 kullanılıyor.
• Dengesiz yük.
Bu koruma, sadece yüklü kontrol
cihazında çalışır.

[Düsük gerilim]

• Hat beslemesi çok düşük.
• Geçici gerilim düşüşü.

konfigürasyonu onaylayın.

• Güç bağlantısını ve sigortaları kontrol edin.
• Trifaze hat beslemesi kullanın.
• [Giriş faz kaybı] (IPL) = [Hayır] (nO) sayfa 74, ile
algılanan hatayı devre dışı bırakın.

• Gerilimi ve [DÜŞ. GER. YÖNETİMİ] (USb-)
parametrelerini kontrol edin, sayfa 241.

Opsiyonel kart değiştirilmiş veya çıkarılmış
Bir opsiyonel kartın çıkarılması veya başka bir opsiyonel kartla değiştirilmesi durumunda hız kontrol cihazı
açılışta, [Hatalı ayar] (CFF) hata modunda kilitlenecektir. Kart bilerek değiştirilmiş veya çıkarılmışsa
algılanan hata, ENT tuşuna iki kez basılmasıyla silinecektir ve böylelikle kartın etkilediği parametre grupları
için fabrika ayarları geri yüklenir (bkz. sayfa 69). Bunlar aşağıdakilerdir:
Aynı tipte bir kartla değiştirilmiş kart
• Haberleşme kartları: sadece haberleşme kartlarına özgü parametreler

Kontrol bloğu değiştirildi
Kontrol bloğu, farklı bir değere sahip bir kontrol cihazında konfigüre edilmiş bir kontrol bloğuyla değiştirilirse
kontrol cihazı, açılış sırasında Hatalı konfigürasyon [Hatalı ayar] (CFF) hata moduyla kilitlenir. Kontrol bloğu
bilerek değiştirildiyse algılanan hata, tüm fabrika ayarlarının geri yüklenmesini sağlayan ENT tuşuna iki
kez basılarak silinebilir.
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Uzağa taşınabilir ekran terminalinde görüntülenen hata algılama kodları
Kod

InIt

Ad

Açıklama

[Başlatma devam
ediyor]

Mikrokontrolör başlatılıyor.
Haberleşme konfigürasyonu aranıyor.

COM.E [Haberlesme hatası]
(1)

Algılanan hata zaman aşımı (50 msn).
Bu mesaj, 20 kez haberleşilmeye çalışıldıktan sonra görüntülenir.

A? 17

[Alarm düğmesi]

Bir tuş 10 saniyeden uzun bir süre basılı tutuldu.
Tuş takımı bağlantısı kesildi.
Tuş takımı, tuşa basıldığında uyanır.

CLr

[Algılanan hata
resetleme onayı]

Bu, aktif komut kanalı uzağa taşınabilir ekran terminali ise, STOP tuşuna bir kez basıldığında
görüntülenir.

(1)

(1)

dEU.E [Hız kontrol cihazı

Hız kontrol cihazı markası uzağa taşınabilir ekran terminalinkiyle eşleşmiyor.

rOM.E [ROM'da anormal

Uzağa taşınabilir ekran terminali, sağlama toplamı hesaplayarak bir ROM anormalliği algılar.

rAM.E [RAM'da anormal

Uzağa taşınabilir ekran terminali bir RAM anormalliği algılar.

CPU.E [Diğer algılanan

Diğer algılanan hatalar.

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

uyumsuzluğu]

durum]
durum]

hatalar.]

(1) Yanıp sönme
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299

Index of Functions

Aşağıdaki tabloda parametre kodları bulunur:

300

Fonksiyon

Sayfa

[2 wire] (2C)

73

[2nd CURRENT LIMIT.]

204

[3 wire] (3C)

73

[+/- SPEED]

170

[+/-SPEED AROUND REF.]

172

[AUTO DC INJECTION]

161

[AUTOMATIC RESTART]

234

[Auto tuning]

75

[AUTO TUNING BY LI]

221

[BRAKE LOGIC CONTROL]

179

[CATCH ON THE FLY]

235

Command and reference channels

131

Deferred stop on thermal alarm

240

[DRIVE OVERHEAT]

239

[FACTORY SETTINGS]

69

[Fault reset]

232

[FLUXING BY LI]

174

[HIGH SPEED HOISTING]

190

[JOG]

163

LINE CONTACTOR COMMAND

205

Load measurement

184

[Load sharing]

109

Load variation detection

248

Motor or configuration switching [MULTIMOTORS/CONFIG.] (MMC-)

217

Motor thermal protection

236

[Noise reduction]

107

[OUTPUT CONTACTOR CMD]

208

[Ovld.Proces.Mngmt]

253

[PARAM. SET SWITCHING]

215

[5 PASSWORD]

282

[PID REGULATOR]

196

POSITIONING BY SENSORS

209

PRESET SPEEDS

165

PTC probe

232

[RAMP]

155

[REFERENCE SWITCH.]

152

Rope slack

189

[RP assignment]

115

REFERENCE MEMORIZING

173

[STOP CONFIGURATION]

158

Stop at distance calculated after deceleration limit switch

211

Summing input / Subtracting input / Multiplier

153

Synchronous motor parameters

99

TORQUE LIMITATION

201

TRAVERSE CONTROL

222

[Underload Managmt.]

252

Use of the "Pulse input" input to measure the speed of rotation of the motor

246
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Parametre Kodlarının Dizini

Aşağıdaki tabloda parametre kodları bulunur:

77

AC2

75

ACC

156
172
198

77

155
161

AdC
AdCO

258

Add

257

AI1A

46

AI1C

46

120
121

A11E
46

A11F

121

AI1S

120

A11t

120

A12A

46

A12C

46

120
121

A12E
46

A12F

121

A12S

121

A12t

120

A13A

47

A13C

47

121
121

A13E
47

A13F

121

A13L

121

A13S

121

A13t

121

AIC2

122

AIU1

[3 ARAYUZ]
(ItF-)

[HABERLEŞME]
(COM-)

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

40

ALGr

44
57
257

AMOC
AO1

47

AO1C

47

AO1F

47
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129
129
129

AO1t
AOH1

196

47

129
301

Index of Parameter Codes

AOL1

47

APH

56

ASH1

47

129

ASL1

47

129

129

101

ASt

175
234

Atr
96
101

AUt
AU1A

121

AU2A

122
179

bCI

258

bdCO
180

bEd
bEn

88

180

bEt

88

180

74

bFr

92
179

bIP
88

bIr

180
179

bLC
142

bMp
bnS

49

bnU

49

143
143

bOA

107

bOO

107

brA

157

brH0

182

brH1

182

brH2

183

brr

183
88

brt

179
118

bSP

179

bSt
btPI

258

btUA

258

btUC

258

bUEr

49

143
74

CCFG
CCS

140

Cd1

140

Cd2

140
70

CFG
CFPS
CHA1

302

[3 ARAYUZ]
(ItF-)

[HABERLEŞME]
(COM-)

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

73

56
215
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220

CHM
CL2

83

CLI

82

204
106

204
243

CLL
CLO

190

CLS

213
50
220

CnF1

220

CnF2
CnFS

56

COd

63

COd2

63
190

COF

244

COL
141

COP

190

COr
94

COS

185

CP1

185

CP2
CrH3

47

121

CrL3

47

121
275

CrSt
105

CrtF

275

CSbY
63

282
89

Ctd

234
92

Ctt
CtU

49

143

dA2

153

dA3

154

dAF

212

dAL

212

dAr

212

dAS

208
208

dbS
dCC1

60

dCC2

60

dCC3

60

dCC4

60

dCC5

60

dCC6

60
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[3 ARAYUZ]
(ItF-)

139

CHCF

CSt

[HABERLEŞME]
(COM-)

215

CHA2

CMdC

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

303

Index of Parameter Codes

60
254

159

dCI
dE2
75

dEC

77

156
172

77

155

dLb

248

dLd

248

dLr

63

282

dO1

126

dO1d

126

dO1H

126
126

dO1S
dP1

58

dP2

60

dP3

60

dP4

60

dP5

60

dP6

60

dP7

60

dP8

60

drC1

60

drC2

60

drC3

60

drC4

60

drC5

60

drC6

60

drC7

60

drC8

60

dSF

213

dSI

172

dSP

172

dtF

228

EbO

227
241

EPL

258

ErCO
240

EtF

304

[3 ARAYUZ]
(ItF-)

158

[HABERLEŞME]
(COM-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

81

dCF

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

60

dCC8

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

dCC7

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

F1

105

F2

105

F2d

89

F3

106

F4

106

F5

106
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[3 ARAYUZ]
(ItF-)

[HABERLEŞME]
(COM-)

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

107

FAb
FAd1

268

FAd2

268

FAd3

268
268

FAd4
143

FbCd

144

FbdF
49

FbFt

143

FbrM

144

FbSN

144
49

FbSt

143
69

FCS1

247

Fdt
105

FFH
FFM

91

FFt

89

158
174

FLI
FLO

259

FLOC

259

FLOt

259
235

FLr
83

FLU

96

174

Fn1

142

Fn2

142

Fn3

142

Fn4

142
198

FPI
FqA

247

FqC

247

FqF

247
89

FqL

235

44

FqS

247

Fqt
139

Fr1

152

Fr1b
140

Fr2
FrH

44

44
50
103

FrI
FrS

74

94
103

FrSS
Frt

156

FSt

158

Ftd
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234
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FtO

90

253

FtU

90

252

FtY

69

GFS

69

[3 ARAYUZ]
(ItF-)
271

GSP
HF1

102

H1r

103
190

HSO
77

229

HSP2

78

229

HSP3

78

229

HSP4

78

229

HSP

[HABERLEŞME]
(COM-)

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

75

IA01

145

IA02

145

IA03

145

IA04

145

IA05

145

IA06

145

IA07

145

IA08

145

IA09

145

IA10

145

IAd1

268

IAd2

268

IAd3

268

IAd4

268

Ibr

88

179
185

IbrA
98

IdA
IdC

81

IdC2

81

IL01

144

IL02

144

IL03

144

IL04

144

IL05

144

IL06

144

IL07

144

IL08

144

IL09

144

InH

306

254

160

254

144

IL10
ILr

159

103
243
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77

Inr
74

238
88

Ird
75

ItH

179

78

JdC

88

181

JF2

90

168

JF3

90

168

JFH

90

168

JGF

83

163

JGt

83

164
163

JOG
90

JPF

168

45

114

45

115

45

114

45

115

45

114

45

115

115

L1d

115

L2d
L3A

115

L3d
L4A

115

L4d
L5A

115

L5d
L6A

115

L6d
LA01

145

LA02

145

LA03

145

LA04

145

LA05

145

LA06

145

LA07

145
145

LA08
LA1A

45

115
115

LA1d
LA2A

45

115
115

LA2d

262

LAC
109

LbA
LbC

91

109

LbC1

111

LbC2

111

LbC3

111
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[3 ARAYUZ]
(ItF-)

202

IPL

L2A

[HABERLEŞME]
(COM-)

155

IntP

L1A

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

307

Index of Parameter Codes

204

LC2
44

LCr

206

LCt
103

LdS

206

LES

240

LEt
98

LFA
LFF

253

LFL3

242
40

44

LFr1

53

LFr2

53

LFr3

53

LIS1

45

LIS2

45
206

LLC

264

LnG
LO1

124

LO1d

124

LO1H

125

LO1S

124
90

LOC

253
185

LP1

185

LP2
103

LqS
75

LSP

77

LUL

90

LUn

90

251
251

M001

146

M002

146

M003

146

M004

146

M005

146

M006

146

M007

146
146

M008
M1Ct

52

M1EC

52

M3Ct

52

M3EC

52

308

[3 ARAYUZ]
(ItF-)

111

LbF

LFr

[HABERLEŞME]
(COM-)

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

MA2

154

MA3

154
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103

MCr

267

Mdt
MFr

[3 ARAYUZ]
(ItF-)

[HABERLEŞME]
(COM-)

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

40

44

85
97

MPC

237

MtM
nbrP

55

nbtP

55

nC1

53

nC2

53

nC3

53

nC4

53

nC5

53

nC6

53

nC7

53

nC8

53

nCA1

257

nCA2

257

nCA3

257

nCA4

257

nCA5

257

nCA6

257

nCA7

257
257

nCA8
74

nCr

94
99

nCrS

213

nLS
nM1

52

nM2

52

nM3

52

nM4

52

nM5

52

nM6

52

nM7

52

nM8

52

nMA1

256

nMA2

256

nMA3

256

nMA4

256

nMA5

256

nMA6

256

nMA7

256

nMA8

257

nMtS
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74

nPr

74

nSP

94
99

nSPS
nSt

158

OCC

208

OdL

253

Odt

238

OHL

239

OLL

237
238

OPL
44
190

OSP
Otr

44

PAH

86

198

PAL

86

197

PAS

213

PAU

198
274

PCd
86

PEr

198
185

PES
PFI

48

PFr

48

115
115
103

PHS
PIA

48

115

PIC

197

PIF

196

PIF1

196

PIF2

196

PII

196

PIL

48

115

PIM

199

PIP1

196

PIP2

196
198

PIS
POH

86

197

POL

86

197
250

PPI
99

PPnS

200

Pr2

200

Pr4
PrP
PS16

310

[3 ARAYUZ]
(ItF-)

94
107

nrd

OPr

[HABERLEŞME]
(COM-)

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

86

197
166
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PS2

166

PS4

166
86

PSr

139

PSt

232
56
274

PUIS
qSH

89

227

qSL

89

227

r1

123

r1d

123

r1H

124

r1S

123

r2

124

r2d

124

r2H

124

r2S

124

rCA

208

rCb

152
86

rdG

197

55
140

rFC
rFCC

50

rFLt

62

rFr

44
86

rIG

197
139

rIn
90

rMUd

251
233

rP
rP11

53

rP12

54

rP13

54

rP14

54

rP2
rP21

54

rP22

54

rP23

54

rP24

54

rP3
rP31

55

rP32

55

rP33

55
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[3 ARAYUZ]
(ItF-)

198

PtCL

rEC1

[HABERLEŞME]
(COM-)

166

PS8

PtH

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

86

200

87

200

311
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87

rP4

233
40

56

rPE

56

rPF

56
86

rPG
40

197

56

rPO

56

rPr

56

197

rPS

156

rPt

155
113

rrS
rSA

98

rSAS

103
190

rSd

232

rSF
199

rSL

190

rStL
rtH

56
228

rtr
rUn

113

S101

215

S102

215

S103

215

S104

215

S105

215

S106

215

S107

215

S108

215

S109

215

S110

215

S111

215

S112

215

S113

215

S114

215

S115

215

S201

215

S202

215

S203

215

S204

215

S205

215

S206

215
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rPA

rPI
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(COM-)
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rP34

rPC

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod
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S207

215

S208

215

S209

215

S210

215

S211

215

S212

215

S213

215

S214

215

S215

215

S301

216

S302

216

S303

216

S304

216

S305

216

S306

216

S307

216

S308

216

S309

216

S310

216

S311

216

S312

216

S313

216

S314

216

S315

216

SA2

153

SA3

153

SAL

212

SAr

212

69

SCSI

81

SdC1
SdC2

82

SFC

78

161
180
162
105
213

SFd
49
82

106
106

SFt
SH2

229

SH4

229
104

SIr
SIt
SLL
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[3 ARAYUZ]
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190

SCL

SFr

[HABERLEŞME]
(COM-)

240

SAt

SFFE

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)
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(SEt-)
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78

105
244
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78

SLP
SLSS

228
107

SOP
SP10

84

167

SP11

84

167

SP12

84

167

SP13

85

167

SP14

85

167

SP15

85

167

SP16

85

167

SP2

84

166

SP3

84

166

SP4

84

166

SP5

84

166

SP6

84

166

SP7

84

166

SP8

84

167

SP9

84

167

SPb

103

SPF

103

SPG

78

105

SPGU

78

105
173

SPM
90

Srb

251
253

85

SrP

172

48
245

SSb
213

Std
StM

242

StO

245
48
241

StP
170

Str

242

Strt
158

Stt
StUn

75

95
100
107

SUL
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[3 ARAYUZ]
(ItF-)

101

SnC

StOS

[HABERLEŞME]
(COM-)

105

48

SMOt

SSIS

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)
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(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
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Kod

tA1

77

155

tA2

77

156

tA3

77

156
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Index of Parameter Codes

77

tA4

tAC

62

tAC2

62
234

tAr
88

tbE

180
227

tbO

257

tbr
242

tbS
73

tCC

112
112

tCt
tdC

81

160

tdC1

81

161

tdC2

82

162

tdI

81

159

255

254

227

tdn

247

tdS
55

257

tFO
75

tFr

92
239
240

tHA
tHd

44

tHr

44
237

tHt
tLA

202

tLC

203
248

tLd
89

202

tLIM

89

202

tLS

83

199

tLIG

tnL

249

tOL

253
190

tOS
tP11

54

tP12

54

tP13

54

tP14

54

tP21

54

tP22

54

tP23

54

tP24

54

tP31

55

tP32

55
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202

tAA

tEC1

[HABERLEŞME]
(COM-)

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)
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(drC-)
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[Makro ayarı]
(CFG)
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MÜŞTERİ AYARI
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(rEF-)

Kod
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tP33

55

tP34

55

tqS

99

trA

98
227

trC
trH

89

227

trL

89

227
241

tSM
228

tSY
90

ttd

237
240

ttd2

237
240

ttd3

237
240

ttH

89

234

ttL

89

234
257

ttO
88

ttr

181
221

tUL
75

tUn

95
100
96
101

tUnU

227

tUP
75

tUS

95
100

U1

105

U2

105

U3

106

U4

106

U5

106
109

Ubr
252

UdL
78

UFr

105

UIH1

46

120

UIH2

46

121

UILI

46

120

UIL2

46

120

ULn

44

ULr

63
251

ULt
74

UnS
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[3 ARAYUZ]
(ItF-)

247

tqb

UOH1

[HABERLEŞME]
(COM-)

[HATA YÖNETİMİ]
(FLt-)

[UYGULAMA SEÇİMİ]
(FUn-)

[FONKSIYON BLOKLARI]
(FbM-)

[KOMUT/REF. YÖNETİMİ]
(CtL-)

[GİRİŞ/ÇIKIŞ AYARLARI]
(I_O-)

[MOTOR KONTROL]
(drC-)

[AYARLAR]
(SEt-)

[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)

[Makro ayarı]
(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

MÜŞTERİ AYARI

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Kod

47

94
129
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USI

USP

USt
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UOL1
47

UOP
44

USb

USL

UPL
242

UrES
241
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[MOTOR KONTROL]
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[HIZLI DEVREYE ALMA]
(SIM-)
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(CFG)

[FABRİKA AYARLARI]
(FCS? )

[1.2 İZLEME]
(MOn-)

[1.1 HIZ REFERANSI]
(rEF-)

Index of Parameter Codes

Kod
MÜŞTERİ AYARI

129

172
241

170
241

241

317

Index of Parameter Codes
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