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UYARI
1. Bu kullan›m k›lavuzunun, sürücü ünitesinin son kullan›c›s›na
verilmesini sa¤lay›n.
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yerde saklay›n.
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Güvenlik önlemler
Bu bölümde ve sürücü üzerinde yer alan aç›klamalar, sürücüyü güvenli ﬂekilde kullanabilmeniz, kendinizi ve
etraf›n›zdaki insanlar› yaralanmaya karﬂ› koruman›z ve ayn› zamanda maddi hasara meydan vermemeniz için
çok önemlidir. Aﬂa¤›da aç›klanan sembol ve göstergeleri iyice ö¤renin ve daha sonra k›lavuzu okumaya devam
edin. Verilen tüm uyar›lara riayet etti¤inizden emin olun.

‹ﬂaretlerin aç›klamas›
‹ﬂaret

Tehlike
Uyar›

‹ﬂaretin anlam›
Çal›ﬂt›rma hatalar›n›n ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilece¤ini belirtir.
Çal›ﬂt›rma hatalar›n›n yaralanmaya (*1) veya maddi hasara (*2) yol açabilece¤ini belirtir.

(*1) Hastaneye yat›rmay› veya uzun süreli ayakta tedaviyi gerektirmeyen yara, yan›k veya ﬂok gibi etkiler.
(*2) Maddi hasar, varl›klar›n ve malzemelerin geniﬂ ölçüde hasar görmesini belirtir.

Sembollerin anlamlar›
‹ﬂaret

‹ﬂaretin anlam›
Yasaklama belirtir (Yapmay›n).
Yasaklanan iﬂlem, sembolün içinde veya yan›nda, metinle veya ﬂekille aç›klanacakt›r.
Uyulmas› gereken bir talimat› gösterir.
Ayr›nt›l› talimatlar, sembolün içinde veya yan›nda ﬂekillerle ve metinle aç›klanacakt›r.
-Uyar› belirtir.
Uyar›n›n neyle ilgili oldu¤u, sembolün içinde veya yan›nda, metinle veya ﬂekille aç›klanacakt›r.
-‹kaz belirtir.
‹kaz›n neyle ilgili oldu¤u, sembolün içinde veya yan›nda, metinle veya ﬂekille aç›klanacakt›r.

쐽 Kullan›m kapsam›
Bu sürücü, genel endüstriyel kullan›mda üç-fazl› indüksiyon motorlar›n›n h›zlar›n› kontrol etmek için üretilmiﬂtir.
Tek-faz güç giriﬂi, AC sürücü taraf›ndan 3-fazl› ç›k›ﬂa dönüﬂtürülür ve tek-fazl› bir motoru çal›ﬂt›ramaz.

Güvenlik önlemleri
쑼 Bu sürücü, insan vücudu için tehlike oluﬂturabilecek cihazlarda veya bir çal›ﬂma hatas›n›n veya ar›zas›n›n
insan hayat› için do¤rudan tehdit teﬂkil edebilece¤i (nükleer güç kontrol cihaz›, uçak ve uzay uçuﬂ kontrol
cihaz›, trafik cihaz›, yaﬂam destek veya kontrol sistemi, güvenlik cihaz›, vb.) cihazlarda kullan›lamaz. E¤er
sürücü herhangi bir özel amaç için kullan›lacaksa, ilk önce tedarikçiyle irtibata geçin.
쑼 Bu ürün en s›k› kalite kontrolleri alt›nda üretilmiﬂtir. Bununla birlikte, e¤er kritik öneme sahip cihazlarda
(örne¤in, ar›za sinyal ç›k›ﬂ sistemindeki hatalar›n büyük bir kazaya neden olabilece¤i bir cihazda) kullan›lacaksa, cihaza güvenlik ayg›tlar› tak›lmal›d›r.
쑼 Bu sürücüyü, genel sanayi kullan›m›nda do¤ru ﬂekilde uygulanan üç-fazl› indüksiyon motorlar›n›n yükleri
haricinde yükler için kullanmay›n. (Uygun ﬂekilde uygulanm›ﬂ üç-fazl› indüksiyon motorlar› haricinde kullan›m, bir kazaya neden olabilir.)
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쐽 Genel ‹ﬂletim
Tehlike

Sökülemez

Yasak

Talimat

Bkz: madde

앫 Kesinlikle sökmeyin, de¤iﬂtirmeyin veya tamir etmeyin.
Bu, elektrik çarpmas›na, yang›na veya yaralanmaya neden olabilir.
Tamir için distribütörünüzü aray›n.
앫 Cihaz aç›kken terminal blo¤u kapa¤›n› açmay›n.
Cihaz çok say›da yüksek gerilimli parça içerir; bunlara dokunulmas› elektrik çarpmas›na neden olacakt›r.
앫 Parmaklar›n›z› kablo yolu deli¤i ve so¤utucu fan kapaklar› gibi aç›kl›klara sokmay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na veya baﬂka ﬂekilde yaralanman›za neden olabilir.
앫 Sürücünün içine herhangi bir nesne yerleﬂtirmeyin veya sokmay›n (elektrik kablosu parçalar›, çubuklar, teller, vb.).
Bu, elektrik çarpmas›na veya yang›na yol açabilir.
앫 Su veya baﬂka bir s›v›n›n sürücüyle temas etmesine izin vermeyin.
Bu, elektrik çarpmas›na veya yang›na yol açabilir.

앫 Terminal blo¤u kapa¤›n› yerleﬂtirdikten sonra güç giriﬂini aç›n.
Terminal blo¤u kapa¤› yerleﬂtirilmeden giriﬂ gücünün aç›lmas› elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 E¤er sürücü duman veya de¤iﬂik bir koku veya s›ra d›ﬂ› sesler ç›karmaya baﬂlarsa, derhal gücü kapat›n.
E¤er cihaz böyle bir durumda çal›ﬂmaya devam ederse yang›n ç›kabilir. Tamir için bölgenizdeki sat›ﬂ temsilcisini aray›n.
앫 Sürücü uzun bir süre kullan›lmayacaksa; s›z›nt›lar, toz ve di¤er malzemelerin neden olabilece¤i ar›zaya meydan vermemek için daima gücü kapat›n. E¤er sürücü bu durumdayken güç aç›k b›rak›l›rsa, yang›n meydana gelebilir.

‹kaz

Bkz: madde

앫 Is› yayan kanatç›klara veya deﬂarj rezistörlerine dokunmay›n.
Bu parçalar s›cakt›r; dokunursan›z yanars›n›z.
Sak›n
dokunmay›n
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쐽 Taﬂ›ma ve montaj
Tehlike

Yasak

Bkz: madde

앫 AC sürücü hasar görmüﬂse veya herhangi bir bileﬂeni eksikse monte etmeyin veya çal›ﬂt›rmay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na veya yang›na yol açabilir. Lütfen, tamir için bölgenizdeki sat›ﬂ temsilcisine dan›ﬂ›n.
Tamir için bölgenizdeki sat›ﬂ temsilcisini aray›n.
앫 Cihaz›n yak›n›na herhangi bir yan›c› nesne koymay›n.
Ar›za nedeniyle ç›kabilecek bir alev yang›na yol açabilir.
앫 Sürücüyü suyla veya baﬂka s›v›larla temas edebilece¤i bir yere monte etmeyin.
Bu, elektrik çarpmas›na veya yang›na yol açabilir.

Tehlike

Bkz: madde

앫 Cihaz, bu kullan›m k›lavuzunda tan›mlanan ortam koﬂullar›nda kullan›lmal›d›r.

Cihaz›n baﬂka herhangi bir koﬂulda kullan›lmas› ar›zaya yol açabilir.
앫 Sürücüyü bir metal levha üzerine monte edin.

Arka panel çok ›s›n›r. Cihaz› yan›c› bir nesne içine yerleﬂtirmeyin; bu, yang›na yol açabilir.
앫 Sürücüyü terminal blo¤u kapa¤› olmadan kullanmay›n. Bu, elektrik çarpmas›na yol açabilir.

Talimat

Aksi takdirde, elektrik çarpma riski oluﬂabilir ve ölüme veya ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir.
앫 Cihaza sistem spesifikasyonlar›na uygun bir acil durdurma ayg›t› tak›lmal›d›r (örne¤in,

giriﬂ gücünü kapama ve ard›ndan mekanik fren kavramas›). Çal›ﬂma, tek baﬂ›na sürücü
taraf›ndan hemen durdurulamaz; dolay›s›yla kaza veya yaralanma riski söz konusudur.
앫 Sadece Toshiba taraf›ndan belirtilen opsiyonlar kullan›lmal›d›r.
Baﬂka herhangi bir opsiyonun kullan›lmas› kazaya neden olabilir.

‹kaz

Bkz: madde

앫 Nakliyat veya taﬂ›ma s›ras›nda, cihaz› ön panel kapaklar›ndan tutmay›n.

Kapaklar ç›kabilir ve cihaz düﬂerek yaralanmaya neden olabilir.

앫 Cihaz› ﬂiddetli titreﬂime maruz kalabilece¤i bir bölgeye monte etmeyin.

Yasak

Bu, cihaz›n düﬂmesine neden olarak yaralanmaya yol açabilir.

앫 Ana ünite, ünitenin a¤›rl›¤›n› taﬂ›yabilen bir temel üzerine monte edilmelidir.

E¤er cihaz, a¤›rl›¤›na dayanamayan bir temel üzerine monte edilirse, düﬂerek yaralanmaya yol açabilir.

앫 E¤er (motor milini tutmak için) frenleme gerekliyse, bir mekanik fren tak›n.

Talimat

Sürücü üzerindeki fren, bir mekanik tutucu olarak çal›ﬂmayacakt›r; bu amaç için kullan›lmas› halinde yaralanmaya yol açabilir.

3

E6581605

I

쐽 Kablo ba¤lant›s›
Tehlike

Yasak

Tehlike

Talimat

Topraklay›n

Bkz: madde

앫 Elektrik tesisat› uzman bir kiﬂi taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Giriﬂ gücünün uzman olmayan bir kiﬂi taraf›ndan ba¤lanmas›, yang›na veya elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 Ç›k›ﬂ terminallerini (motor taraf›) do¤ru ﬂekilde ba¤lay›n.
E¤er faz s›ras› yanl›ﬂsa, motor ters yönde çal›ﬂacakt›r. Bu durum yaralanmaya yol açabilir.
앫 Kablo ba¤lant›lar› montajdan sonra yap›lmal›d›r.
E¤er kablo ba¤lant›s› kurulumdan önce yap›l›rsa, yaralanmaya veya elektrik çarpmas›na
yol açabilir.
앫 Kablolar› ba¤lamadan önce aﬂa¤›daki iﬂlemler uygulanmal›d›r.
(1) Giriﬂ gücünü tamamen kapat›n.
(2) En az 15 dakika bekleyin ve ﬂarj lambas›n›n söndü¤ünden emin olun.
(3) DC gerilimi ölçebilen (400 VDC veya üzeri) bir test cihaz› kullanarak, DC ana devrelerine (PA/+ - PC/- aras›nda) verilen gerilimin 45V veya daha az oldu¤undan emin olun.
E¤er bu iﬂlemler do¤ru ﬂekilde yap›lmazsa, kablo ba¤lant›s› elektrik çarpmas›na yol açacakt›r.
앫 Terminal tablosu üzerindeki vidalar› belirtilen tork de¤erinde s›k›n.
Vidalar›n belirtilen tork de¤erinde s›k›lmamas› yang›na yol açabilir.
앫 Giriﬂ gücü geriliminin, anma de¤erleri etiketi üzerinde yazan nominal güç geriliminin +%10,
-%15 aral›¤›nda oldu¤undan emin olun (sürekli iﬂletimde yük %100 oldu¤unda ±%10).
E¤er giriﬂ gücü gerilimi, nominal giriﬂ geriliminin +%10, -%15 (sürekli iﬂletimde yük %100
iken ±%10 aral›¤›nda de¤ilse, yang›n oluﬂabilir.
앫 Toprak, emniyetli ﬂekilde ba¤lanmal›d›r.
Toprak ba¤lant›s›n›n emniyetli ﬂekilde yap›lmamas›, bir ak›m kaça¤› veya ar›za oluﬂtu¤unda elektrik çarpmas›na veya yang›na yol açabilir

‹kaz
Yasak

Bkz: madde

앫 Giriﬂ gücünü ç›k›ﬂ (motor taraf›) terminallerine (U/T1,V/T2,W/T3) ba¤lamay›n.
Bu, sürücüyü imha edece¤i gibi, yang›na da neden olabilir.
앫 Dirençleri DC terminallerine (PA/+ - PC/- veya PO-PC/- aras›nda) ba¤lamay›n.
Bu, yang›na yol açabilir.
앫 Giriﬂ gücünü açt›ktan sonra 15 dakika içinde sürücünün giriﬂ taraf›na ba¤lanan cihazlar›n
(MCCB) kablolar›na dokunmay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 Gücü bir elektrik prizinden sa¤l›yorsan›z, prizin nominal kapasitesini aﬂmay›n.
Aksi takdirde, fazla ›s›nma sonucu yang›n meydana gelebilir.

Bkz: madde

앫 Ç›k›ﬂ (motor taraf›) terminallerine, yerleﬂik kondansatörlere sahip olan (gürültü filtreleri
veya dalga emiciler gibi) cihazlar ba¤lamay›n.
Bu, yang›na yol açabilir.
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Tehlike

Bkz: madde

앫 Kurulum menüsünde ayarlar›n yanl›ﬂ ﬂekilde yap›land›r›lmas› sürücünün ar›za yapmas›na yol açabilir.
Talimat

쐽 ‹ﬂlemler
Tehlike

Bkz: madde

앫 Ön kapak aç›kken kesinlikle üst sa¤ taraftaki iç terminallere dokunmay›n.
Bu terminaller yüksek gerilim taﬂ›d›klar›ndan, elektrik çarpma riski söz konusudur.
Yasak

Tehlike

Yasak

Talimat

앫 Motor durdurulsa bile, sürücüye elektrik gücü giderken sürücü terminallerine dokunmay›n.
Güç ba¤lant›s› varken sürücü terminallerine dokunulmas› elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 Elleriniz ›slakken dü¤melere dokunmay›n ve sürücüyü ›slak bir bezle temizlemeye çal›ﬂmay›n.
Bu tür uygulamalar elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 Yeniden deneme fonksiyonu seçildi¤inde alarm-durma halindeki motora yaklaﬂmay›n.
Motor aniden tekrar çal›ﬂabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Örne¤in, motora bir kapak takmak suretiyle, motor beklenmedik ﬂekilde çal›ﬂt›¤›nda oluﬂabilecek kazalara karﬂ› güvenlik önlemleri al›n.
앫 Terminal blo¤u kapa¤›n› yerleﬂtirdikten sonra güç giriﬂini aç›n.
Cihaz bir dolap içine monte edildi¤inde ve ön kapak ç›kar›lm›ﬂ olarak kullan›ld›¤›nda, daima ilk olarak dolap kapaklar›n› kapat›n ve daha sonra gücü aç›n. Terminal blo¤u kapa¤›
veya dolap kapaklar› aç›kken güç aç›l›rsa, elektrik çarpmas› meydana gelebilir
앫 Ar›zadan sonra sürücüyü resetlemeden önce iﬂletim sinyallerinin kapal› oldu¤undan emin olun.
E¤er iﬂletim sinyali kapat›lmadan önce sürücü resetlenirse, motor aniden tekrar çal›ﬂarak yaralanmaya
neden olabilir.

‹kaz
Yasak

Bkz: madde

Bkz: madde

앫 Motorlar›n ve mekanik ekipman›n tüm izin verilebilir iﬂletim aral›klar›na uyun. (Motorun
kullan›m k›lavuzuna bak›n.)
Bu aral›klara uyulmamas› yaralanmaya neden olabilir.

쐽 Geçici bir ar›zadan sonra yeniden baﬂlatma iﬂlem dizisi seçildi¤inde
(AC sürücü)
‹kaz

Talimat

Bkz: madde

앫 Motorlardan ve mekanik ekipmandan uzak durun.
E¤er geçici güç kayb› nedeniyle motor durursa, güç geri kazan›ld›ktan sonra cihaz
aniden çal›ﬂacakt›r. Bu durum beklenmedik bir yaralanmaya neden olabilir.
앫 Kazalara meydan vermemek için, sürücüler, motorlar ve cihazlar üzerine, geçici güç kayb›ndan sonra aniden tekrar çal›ﬂma konusunda uyar›lar iliﬂtirin.

5

I

E6581605

I

쐽 Yeniden deneme fonksiyonu seçildi¤inde (AC sürücü)
‹kaz

Talimat

Bkz: madde

앫 Motorlardan ve cihazdan uzak durun.
E¤er alarm verildi¤inde motor ve cihaz durursa, tekrar deneme fonksiyonunun seçilmesi,
tan›ml› zaman geçtikten sonra bunlar› aniden tekrar çal›ﬂt›racakt›r. Bu durum beklenmedik bir yaralanmaya neden olabilir.
앫 Kazalara meydan vermemek için, sürücüler, motorlar ve cihazlar üzerine, yeniden deneme fonksiyonunda aniden tekrar çal›ﬂma konusunda uyar›lar iliﬂtirin.

쐽 Bak›m ve kontrol
Tehlike
Yasak

Talimat

Bkz: madde

앫 Parçalar› de¤iﬂtirmeyin.
Bu, elektrik çarpmas›na, yang›na veya yaralanmaya neden olabilir. Parça de¤iﬂtirmek
için bölgenizdeki sat›ﬂ temsilcisini aray›n.
앫 Cihaz her gün kontrol edilmelidir.
E¤er cihaz kontrol edilmez ve bak›m› yap›lmazsa, hatalar ve ar›zalar fark edilemeyebilir
ve bu durum kazalara neden olabilir.
앫 Kontrolden önce aﬂa¤›daki iﬂlemleri uygulay›n:
(1) Sürücüye güç giriﬂini tamamen kapat›n.
(2) En az 15 dakika bekleyin ve ﬂarj lambas›n›n söndü¤ünden emin olun.
(3) DC gerilimi ölçebilen (400 VDC veya üzeri) bir test cihaz› kullanarak, DC ana devrelerine (PA/+ - PC/- aras›nda) verilen gerilimin 45V veya daha az oldu¤undan emin olun.
E¤er ilk önce bu iﬂlem ad›mlar›n› uygulamadan kontrol yap›l›rsa, elektrik çarpmas› meydana gelebilir.

쐽 Sürücünün At›lmas›
‹kaz

Talimat

Bkz: madde

앫 AC sürücünüzü atarken, endüstriyel at›klar›n bertaraf› konusunda uzman bir kiﬂiden destek al›n (*).
E¤er sürücüyü kendiniz atarsan›z, kapasitörün patlamas›na veya zararl› gazlar›n üremesine ve yaralanmaya sebebiyet verebilirsiniz.
(*) At›klar›n iﬂlenmesi konusunda uzman olan ve “endüstriyel at›k toplay›c›lar› ve taﬂ›y›c›lar›”
veya “ endüstriyel at›k imha görevlileri” olarak bilinen kiﬂiler. Endüstriyel at›klar› toplama, taﬂ›ma ve atma iﬂlemlerinin yetkisiz kiﬂilerce yap›lmas›, ilgili yasalar›n ihlâl edilmesine yol
açar ve cezai yapt›r›m› vard›r. (At›k maddelerin temizlenmesi ve iﬂlenmesiyle ilgili yasalar)
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쐽 Cihaza ikaz etiketleri yap›ﬂt›r›n
Aﬂa¤›da, AC sürücülerle, motorlarla ve di¤er ekipmanla ilgili kazalara meydan vermemek için haz›rlanm›ﬂ örnek uyar›
etiketleri gösterilmiﬂtir.
Uyar› etiketini, otomatik yeniden baﬂlatma fonksiyonunu (6.12.1) veya yeniden deneme fonksiyonunu (6.12.3) seçerken
kolayca görülebilece¤i bir yere yap›ﬂt›rd›¤›n›zdan emin olun.

E¤er sürücü, ani güç ar›zas›ndan sonra yeniden
baﬂlatma iﬂlem dizisi için programlanm›ﬂsa, uyar› etiketlerini kolayca görülebilecekleri ve okunabilecekleri
bir yere yerleﬂtirin.
(Uyar› etiketi örne¤i)

E¤er yeniden deneme fonksiyonu seçilmiﬂse, kolayca görülebilecekleri ve okunabilecekleri bir yere uyar› etiketleri yerleﬂtirin.
(Uyar› etiketi örne¤i)

‹kaz (Yeniden deneme için
fonksiyonlar programland›)

‹kaz (Yeniden baﬂlatma için
fonksiyonlar programland›)

Motora ve cihaza yaklaﬂmay›n.
Bir alarmdan sonra geçici olarak durdurulan
motorlar ve cihaz, tan›ml› zaman geçtikten
sonra yeniden baﬂlat›lacakt›r.

Motora ve cihaza yaklaﬂmay›n.
Ani güç kayb›ndan sonra geçici olarak durdurulan
motorlar ve cihaz, güç geri kazan›ld›ktan sonra
yeniden baﬂlat›lacakt›r.
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II. Giriﬂ

II
Toshiba "TOSVERT VF-nC3” AC sürücüyü sat›n ald›¤›n›z için teﬂekkür ederiz.
Bu, Ver. 100 CPU versiyon sürücüdür.
CPU versiyonu s›k s›k güncellenecektir.
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1.

Baﬂlang›ç bilgileri
1.1 Sat›n al›nan ürünün kontrolü
Sat›n ald›¤›n›z ürünü kullanmadan önce kontrol edin ve tam olarak sipariﬂ verdi¤iniz ürün oldu¤undan emin olun.

‹kaz
Zorunlu

Kullan›lan güç kayna¤›n›n ve üç-fazl› indüksiyon motorunun spesifikasyonlar›na uygun bir AC sürücü
kullan›n. E¤er kullan›lan sürücü bu spesifikasyonlara uygun de¤ilse, üç-fazl› indüksiyon motoru do¤ru
dönme hareketi yapmayaca¤› gibi, aﬂ›r› ›s›nma ve yang›n sonucu ciddi kazalar meydana gelebilir.

Ürün etiketi

Marka ad›
Model
Güç kayna¤›
Motor kapasitesi

Sürücü ana ünitesi

Uyar› etiketi

Karton kutu

‹sim plakas›

‹sim Plakas›

Tip gösterge etiketi

Uyar› etiketi

Sürücü Tipi
Sürücü nominal
ç›k›ﬂ kapasitesi
Güç kayna¤›
‹lgili giriﬂ ak›m›

Kullan›m k›lavuzu

Ayar bilgi sayfas›
‹lgili ç›k›ﬂ ak›m›

Bu k›lavuz

CD-ROM
Kullan›m k›lavuzunun elektronik
kopyas›n› içerir
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1.2 Ürünün içeri¤i
‹sim plakas› etiketinin aç›klamas› aﬂa¤›da verilmiﬂtir.

Form

Tip

1
Model ad›

Giriﬂ (AC) gerilimi

TOSVERT
VF-nc3 serisi

1 : 100V ila 120V

Güç faz›
say›s›

2 : 200V ila 240V

Uygulanabilir
motor kapasitesi
001 :
002 :
004 :
007 :
015 :
022 :
037 :

‹lave fonksiyonlar I

0.1kW
0.2kW
0.4kW
0.75kW
1.5kW
2.2kW
4kW

Yok: ‹çerde filtre yok
L: Yerleﬂik yüksek zay›flatmal› EMI filtre
Yok: Filtre yok
Kumanda paneli

P: Sa¤lanm›ﬂt›r
S: tek-fazl›
Yok: üç-fazl›

Özel spesifikasyon kodu
A : say›d›r

‹lave fonksiyon II
Yok: Standart ürün
B: Taban plakal› tip
Y: Özel spesifikasyonlar

Uyar›: Daima ilk önce gücü kapat›n ve ard›ndan bir dolap içerisinde tutulan sürücünün anma de¤erleri etiketini
kontrol edin.
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1.3 ‹simler ve fonksiyonlar
1.3.1

D›ﬂ görünüﬂ

Kapak kapal› olarak
ﬁarj lambas›

1

Sürücüde hala yüksek gerilim oldu¤unu belirtir. Bu lamba yanarken terminal blo¤u
kapa¤›n› açman›z tehlikelidir.

Kapak
Gövde veya terminal blo¤u
kapa¤›d›r.
Kazara terminal blo¤una dokunmaktan kaç›nmak için çal›ﬂmadan önce daima bu kapa¤› kapat›n.

Kapak kilit yuvas›
Kapa¤› kapat›p bu delikten
tel anahtar› geçirerek kapa¤›
kilitleyebilirsiniz.

[Önden görünüﬂ]

Kontrol kablosu için delik
Haberleﬂme konnektör (RJ45)

Üst uyar› plakas› (etiket) (Not 1)
So¤utma kanatç›¤› (Not 2)

Ana devre
kablo ba¤lant›s›
için delik

Havaland›rma

‹sim plakas›
[Alttan görünüﬂ]
[Yandan görünüﬂ]
Not 1)
Not 2)

Sürücüyü ortam s›cakl›¤›n›n 40°C üzerine ç›kabilece¤i yerlerde di¤er sürücülerle yan yana
monte ederken, aﬂa¤›daki sayfada görüldü¤ü gibi etiketi ç›kar›n.
Baz› modeller plastik malzemeyle sar›l›r.
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Etiket örne¤i

1

[Kapa¤›n aç›lmas›]

쏒 Monitör ekran› hakk›nda
Kumanda paneli üzerindeki LED, parametreleri ve iﬂlemleri göstermek için aﬂa¤›daki sembolleri
kullan›r:
LED ekran› (say›lar)

LED ekran› (harfler)
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Tehlike
앫 Kapak aç›kken kesinlikle üst sa¤ taraftaki iç terminallere dokunmay›n. Bu terminaller yüksek gerilim
taﬂ›d›klar›ndan, elektrik çarpma riski söz konusudur.
Yasak

[Kapak aç›k olarak]

1
RUN lambas›

PRG lambas›
Yand›¤›nda, sürücü parametre ayar modunda demektir. Yan›p söndü¤ünde,
sürücü AUH veya Gr-U
modundad›r.

% lambas›

ON (AÇMA) çal›ﬂma komutuyla frekans ç›k›ﬂ› verilmedi¤inde yanar. Bu
lamba, çal›ﬂma baﬂlad›¤›nda yan›p söner.

Görüntülenen say›lar yüzde de¤erlerdir.

Hz lambas›
Görüntülenen say›lar
Hertz cinsindendir.

Yüksek gerilim
uyar› iﬂareti
MON lambas›

Üst sa¤daki iç terminal
yüksek gerilim taﬂ›r. Asla
dokunmay›n.

Yand›¤›nda, sürücü izleme modunda demektir.
Yan›p sönerken, sürücü
"Geçmiﬂ Ar›za Tarihçe
Detaylar› ‹zleme Ekran›"ndad›r.

STOP tuﬂu
Çal›ﬂma lambas› yan›p
sönerken bu dü¤meye
bas›ld›¤›nda sürücü yavaﬂlat›l›r ve durdurulur.

RUN tuﬂu
Çal›ﬂma lambas› aç›kken
bu tuﬂa bas›ld›¤›nda çal›ﬂma baﬂlar.

MODE tuﬂu
Çal›ﬂma, ayarlar ve durum izleme modlar› aras›nda geçiﬂ yapar.

Ayar dü¤mesi
Dü¤menin
sa¤a-sola
çevrilmesi iﬂletim frekans›n› de¤iﬂtirir, parametreler aras›nda ve parametreler içindeki menüler
aras›nda geçiﬂ yapar.

EASY tuﬂu
Kolay ve standart ayar
modlar› aras›nda geçiﬂ
yapar.
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1.3.2

Terminal kapa¤›n›n aç›lmas›
‹kaz

1

Talimat

앫 Terminal kapa¤›n› bir tornavidayla ç›kar›rken ve takarken, elinizi yaralamamaya dikkat edin.
앫 Tornavidan›n çok sert bast›r›lmas›, sürücünün çizilmesine neden olabilir.
앫 Kablo kapa¤›n› ç›kar›rken daima güç kayna¤›n› kesin.
앫 Kablo ba¤lant›s› tamamland›ktan sonra, terminal kapa¤›n› kapatt›¤›n›zdan emin olun.

Üst ve alt terminal blo¤u kapaklar›n› ç›karmak için aﬂa¤›daki iﬂlemi uygulay›n:
(1) Alt (ç›k›ﬂ ve dc terminalleri) terminal blo¤u kapa¤›n›n ç›kar›lmas›

iﬂaretiyle belirtilen deli¤e bir tornavida
veya baﬂka bir ince nesne sokun.

Tornaviday› bast›r›n.

Tornaviday› bast›r›rken, terminal kapa¤›n›
aﬂa¤› do¤ru çevirerek ç›kar›n.

Terminal kapa¤›n› belli bir aç›yla yukar› do¤ru
çekin.
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(2) Üst terminal (giriﬂ terminali) blo¤u kapa¤›n›n ç›kar›lmas›

1

Tornaviday› bast›r›n.

iﬂaretiyle belirtilen deli¤e bir tornavida veya
baﬂka bir ince nesne sokun.

Tornaviday› bast›r›rken, terminal kapa¤›n›
yukar› do¤ru çevirerek ç›kar›n.

Terminal kapa¤›n› belli bir aç›yla yukar› do¤ru
çekin.

쏒 Kablo ba¤lant›s› tamamland›ktan sonra, terminal kapa¤›n› orijinal konumuna döndürdü¤ünüzden emin olun.
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1.3.3

Güç devresi ve kontrol devresi terminal kartlar›

Mandall› konektör kullan›lmas› durumunda, mandall› konektörü yal›t›lm›ﬂ boru ile kapat›n veya yal›t›lm›ﬂ mandall›
konektör kullan›n.
Not 1: EMC plakas›, standart olarak temin edilir.

1

1) Güç devresi terminal kart›
Mandall› konektör kullan›lmas› durumunda, mandall› konektörü yal›t›lm›ﬂ boru ile kapat›n veya yal›t›lm›ﬂ mandall› konektör kullan›n.
Vida ölçüsü

S›kma torku

M3.5 vida
M4 vida
M5 vida
Terminal fonksiyonlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 2.3.1.

M3.5 vida

Toprak terminali

Kısa devre barası

Toprak terminali
(M4 vida)

M3.5 vida

Toprak
terminali
(M5 vida)
EMC plakas›
Montaj için (Not 1)

Toprak terminali
(M4 vida)

 PO, PA/+ ve PC/- terminallerine ba¤lamak için, terminal kapa¤›n›n kablo ba¤lant› portu üzerindeki klipsi bükün.
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M4 vida

Toprak terminali

1
Kısa devre barası
M4 vida

Toprak terminali
M4 vida: 2015, 2202
M5 vida: 2037

Toprak terminali
(M5 vida)
EMC plakas›
Montaj için (Not 1)

Toprak terminali
M4 vida: 2015, 2202
M5 vida: 2037

 PO, PA/+ ve PC/- terminallerine ba¤lamak için, terminal kapa¤›n›n kablo ba¤lant› portu üzerindeki klipsi bükün.

Toprak terminali
Topraklama kapasitör anahtar›
(sadece 2001 ila 2007 PL)
M3.5 vida

M3.5 vida
K›sa devre kapa¤›

Toprak terminali

Toprak
terminali
(M5 vida)
EMC plakas›
Montaj için (Not 1)

Toprak terminali
(M4 vida)

 PO, PA/+ ve PC/- terminallerine ba¤lamak için, terminal kapa¤›n›n kablo ba¤lant› portu üzerindeki klipsi bükün.
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Toprak terminali
Topraklama kapasitör anahtar›
(sadece 2015, 2022 PL)
M4 vida

1
Kısa devre barası
M4 vida

Toprak
terminali
(M5 vida)
EMC plakas›
Montaj için (Not 1)

Toprak terminali
(M4 vida)

Toprak terminali
(M4 vida)

 PO, PA/+ ve PC/- terminallerine ba¤lamak için, terminal kapa¤›n›n kablo ba¤lant› portu üzerindeki klipsi bükün.
Terminal ba¤lant›lar› yap›l›rken izoleli tornavida kullan›lmal›d›r.
Not 1) EMC plakas› opsiyoneldir.

2) Topraklama kapasitör anahtar›
Tek-fazl› 240 V modeller, yerleﬂik bir yüksek-zay›flatmal› gürültü filtresine sahiptir ve bir kapasitör yoluyla
topraklan›rlar.
Bir anahtar, sürücünün kaçak ak›m›n› ve kapasitör üzerindeki yükü azaltmak için anahtarlamay› kolaylaﬂt›r›r. Bununla birlikte, yükün azalt›lmas›, sürücünün kendisi üzerinde EMC standard›na uyulmamas› anlam›na
gelece¤inden dikkatli olun. Anahtarlamay› daima güç kapal› iken yap›n.

Bu elemana bas›ld›¤›nda, topraklama kapasitörünün kapasitesi
büyür. (Varsay›lan ayar)

Bu eleman çekildi¤inde, topraklama kapasitörünün kapasitesi azal›r.
Bu iﬂlem, kaçak ak›m› azalt›r.

A-10

E6581605

3)

Kontrol devresi terminal kart›
Kontrol devresi terminal kart› tüm cihazlar için ortakt›r.

1

Haberleﬂme Konnektörü
(RJ45)

Tavsiye edilen s›kma torku

Vida ölçüsü
M2.5 vida

Kablo ölçüsü
Tek damarl› kablo: 0.3 ~ 1.5 (mm2)
Çok damarl› kablo: 0.3 ~ 1.5 (mm2)
(AWG 22 * 16)
K›l›f ﬂerit uzunlu¤u: 6 (mm)
Tornavida: Küçük boyutlu düz uçlu tornavida
(Uç kal›nl›¤›: 0.5 mm, uç geniﬂli¤i: 3.5 mm)
Tüm terminal fonksiyonlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 2.3.2.
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1.4 Uygulama hakk›nda notlar
1.4.1

Motorlar
VF-nC3 ve motor birlikte kulan›ld›¤›nda, aﬂa¤›daki hususlara dikkat edin.

‹kaz

1
Zorunlu

Kullan›lan güç kayna¤›n›n ve üç-fazl› indüksiyon motorunun spesifikasyonlar›na uygun bir AC sürücü
kullan›n. E¤er kullan›lan sürücü bu spesifikasyonlara uygun de¤ilse, üç-fazl› indüksiyon motoru do¤ru
dönme hareketi yapmayaca¤› gibi, aﬂ›r› ›s›nma ve yang›n sonucu ciddi kazalar meydana gelebilir.

ﬁebeke elektri¤i iﬂletimiyle karﬂ›laﬂt›rma
VF-nC3 Sürücü, sinüzoidal PWM sistemi kullanmaktad›r. Bununla birlikte, ç›k›ﬂ gerilimi ve ç›k›ﬂ ak›m›
mükemmel sinüs dalgalar› olmay›p, sinüzoidal dalga formuna yak›n, bozulmuﬂ dalga yap›s›na sahiptirler.
Bu nedenle, ﬂebeke elektri¤i iﬂletimine k›yasla motor s›cakl›¤›nda, gürültü ve titreﬂimde hafif bir art›ﬂ olacakt›r.

Düﬂük-h›z bölgesinde iﬂletim
Bir genel amaçl› motorla birlikte düﬂük h›zda sürekli çal›ﬂt›rma durumunda motorun so¤utma etkisinde bir
azalma olabilir. E¤er bu durum gerçekleﬂirse, motoru nominal yükün alt›nda ç›k›ﬂla çal›ﬂt›r›n.
Nominal tork de¤erinde sürekli düﬂük h›zda çal›ﬂma gerçekleﬂtirmek için, belirtilen anma de¤erinde bir
sürücü motoru veya bir sürücüyle birlikte kullan›m için tasarlanm›ﬂ bas›nçl› so¤utmal› motor kulanman›z›
tavsiye ederiz. Sürücüyü motor ile birlikte çal›ﬂt›r›rken, sürücünün motor aﬂ›r› yük koruma düzeyi 0LN’yi
VF motor kullan›m›na ayarlamal›s›n›z.

Aﬂ›r› yük koruma düzeyinin ayarlanmas›
VF-nC3 Sürücü, aﬂ›r› yük alg›lama devreleriyle (elektronik termal koruma) aﬂ›r› yüklere karﬂ› koruma
sa¤lar.
Elektronik termal koruma referans ak›m›, sürücünün nominal ak›m›na ayarlan›r; dolay›s›yla cihazla birlikte kullan›lan motorun nominal ak›m›na uygun olarak ayarlanmal›d›r.

60Hz ve üzeri frekansta yüksek h›zl› çal›ﬂma
60Hz’den yüksek frekanslarda çal›ﬂma gürültüyü ve titreﬂimi art›racakt›r. Ayn› zamanda motorun mekanik
mukavemet limitlerinin ve dayanma limitlerinin aﬂ›lmas› olas›l›¤› söz konusudur ve bu tür çal›ﬂt›rma hakk›nda motor üreticisine dan›ﬂ›lmal›d›r.

Yük mekanizmalar›n› ya¤lama yöntemi
Ya¤lanan bir indirgeme diﬂlisinin ve diﬂli motorunun düﬂük h›z bölgelerinde çal›ﬂt›r›lmas›, ya¤lama etkisini zay›flatacakt›r.
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Hafif yükler ve küçük eylemsizlik momentli yükler
Motor, yük kapasitesinin %50’sinde ve daha hafif yüklerde veya yükün eylemsizlik momenti çok küçük oldu¤unda anormal titreﬂimler veya aﬂ›r› ak›m ar›zalar› gibi dengesizlikler gösterebilir. E¤er bu durum oluﬂursa, taﬂ›y›c› frekans›n› azalt›n.

Dengesizlik oluﬂmas›
Aﬂa¤›da belirtilen yük ve motor kombinasyonlar› kullan›ld›¤›nda dengesizlik oluﬂabilir.
앫 Sürücü için uygulanabilir motor anma de¤erlerini aﬂan bir motorla birlikte kullan›m.
앫 Sürücünün uygulanabilir motor anma de¤erine göre çok daha küçük bir motorla birlikte kullan›m.
앫 Özel motorlarla birlikte kullan›m.
Yukar›daki durumlar›n üstesinden gelmek için, sürücü taﬂ›y›c› frekans› ayarlar›n› düﬂürün.
앫 Yük ayg›tlar› ve yüksek diﬂli boﬂlu¤una sahip motorlar aras›nda ba¤lant›larla birlikte kullan›m.
Sürücüyü yukar›daki kombinasyonda kullan›rken, S-modeli h›z art›rma/azaltma fonksiyonunu kullan›n veya vektör kontrolü seçildi¤inde, h›z kontrolü yan›t›n› ayarlay›n veya V/f kontrol moduna geçin.
앫 Piston hareketleri gibi dönme hareketlerinde keskin dalgalanmalara sahip yüklerle birlikte kullan›m
Bu durumda, vektör kontrolü s›ras›nda yan›t süresini ayarlay›n (eylemsizlik momenti ayar›) veya V/f kontrolüne geçin.

Güç kayna¤› kesildi¤inde motorun frenlenmesi
Gücü kesilen bir motor serbest çal›ﬂmaya geçer ve hemen durmaz. Motoru güç kesilir kesilmez derhal
durdurmak için bir yard›mc› fren monte edin. Hem elektrikli hem mekanik olmak üzere, farkl› türlerde
frenleme ayg›tlar› vard›r. Sisteminiz için en uygun frenleme ayg›t›n› seçin.

Rejeneratif tork üreten yük
Rejeneratif tork üreten bir yükle birlikte, aﬂ›r› gerilim veya aﬂ›r› ak›m koruma fonksiyonu etkinleﬂerek sürücüyü devre d›ﬂ› b›rakabilir.
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Frenli motorlar
Frenli motorlar do¤rudan sürücünün ç›k›ﬂ›na ba¤land›¤›nda, düﬂük gerilim nedeniyle fren ilk çal›ﬂt›rmada
serbest b›rak›lamaz. Fren devresinin kablo ba¤lant›s›n› ana devreden ayr› olarak yap›n.

1
3-fazl›
güç
kayna¤›

3-fazl›
güç
kayna¤›

Devre ﬂemas› 1

Devre ﬂemas› 2

Devre ﬂemas› 1’de, fren MC2 ve MC3 yoluyla aç›l›p kapat›l›r. E¤er ba¤lant›y› ﬂema 1’deki gibi yapmazsan›z, fren çal›ﬂmas› s›ras›nda oluﬂan ba¤l› ak›m nedeniyle bir aﬂ›r›-ak›m ar›zas› oluﬂabilir.
(Terminal S2’ye atanm›ﬂ ST çal›ﬂma haz›rl›¤› örne¤i.)
Devre ﬂemas› 2’de, fren düﬂük-h›z sinyali ÇIKIﬁI kullan›larak aç›l›r ve kapat›l›r.
Elevatörlerle oldu¤u gibi, baz› durumlarda frenin bir düﬂük-h›z sinyaliyle aç›l›p kapat›lmas› uygun olabilir.
Sisteminizi tasarlamadan önce bizimle irtibata geçin.

1.4.2

AC sürücüler

Sürücülerin aﬂ›r› ak›mdan korunmas›
Sürücü, bir aﬂ›r› ak›m koruma fonksiyonuna sahiptir. Programlanan ak›m düzeyi, sürücü için uygulanabilen maksimum kapasiteli motora ayarlan›r. E¤er kullan›lan motorun kapasitesi düﬂükse, aﬂ›r› ak›m düzeyi
ve elektronik termal koruma tekrar ayarlanmal›d›r. E¤er ayar gerekliyse, 5.13’e bak›n ve ayarlar› belirtildi¤i gibi yap›n.

Sürücü kapasitesi
Yük ne kadar hafif olursa olsun, yüksek kapasiteli bir motorun (s›n›f iki veya daha büyük motor) çal›ﬂmas›n› kontrol etmek için düﬂük kapasiteli (kVA) bir sürücü kullanmay›n. Ak›m dalgas›, ç›k›ﬂ tepe ak›m›n›
yükseltecek ve aﬂ›r› ak›m ar›zas›n› kolaylaﬂt›racakt›r.
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Güç faktörü düzeltme kapasitörü
Güç faktörü düzeltme kapasitörleri, sürücünün ç›k›ﬂ taraf›na monte edilemez. Güç faktörü düzeltme kapasitörü ba¤lanm›ﬂ bir motoru çal›ﬂt›r›rken kapasitörü ç›kar›n. Aksi halde, sürücü ar›zalanabilir ve kapasitör hasar görebilir.

1

Sürücü

Güç faktörü düzeltme kapasitörünü
ve dalga emiciyi ç›kar›n

Güç faktörü düzeltme kapasitörü

Nominal gerilimden farkl› gerilimde çal›ﬂt›rma
Ürün etiketinde belirtilen nominal gerilimden farkl› gerilimlere ba¤lant› yap›lamaz. E¤er nominal gerilimden farkl› gerilime sahip bir güç kayna¤›na ba¤lant› yap›lmas› gerekiyorsa, nominal gerilim de¤erini elde
etmek için bir transformatör kullan›n.

Ayn› güç hatt› üzerinde iki veya daha fazla AC sürücü kullan›ld›¤›nda devre kesme.
MCCB2 (devre kesici sigorta)

MCCB:
Sigortas›z devre kesici

Seçilen sürücü devresinin kesilmesi
Sürücünün ana devresinde sigorta yoktur. Bu yüzden, yukar›daki ﬂemada görüldü¤ü gibi, ayn› güç hatt›
üzerinde birden fazla sürücü kullan›ld›¤›nda, kesme özelliklerini, sürücüde (INV1) bir k›sa devre oluﬂtu¤unda sadece MCCB2 ila MCCBn+1 ar›za yapacak ve MCCB1 ar›za yapmayacak ﬂekilde seçmelisiniz.
Uygun özellikleri seçemezseniz, MCCB2 ila MCCBn+1’in arkas›na bir devre kesici sigorta tak›n.

E¤er güç kayna¤› distorsiyonu ihmal edilebilir düzeyde de¤ilse
E¤er sürücünün tristörlü sistemler veya yüksek kapasiteli sürücüler gibi di¤er sistemlerle bir güç da¤›t›m
hatt›n› paylaﬂmas› sonucu distorsiyonlu dalgalar üretmesi nedeniyle güç kayna¤› distorsiyonu ihmal edilebilir düzeyde de¤ilse, giriﬂ güç faktörünü art›rmak, daha yüksek harmonikleri indirgemek veya harici
ﬂok dalgalar›n› bast›rmak için bir giriﬂ reaktörü monte edin.
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쐽 Sürücünün At›lmas›
Bkz: Bölüm 16.

1.4.3

1

Kaçak ak›m konusunda yap›lmas› gerekenler
‹kaz

Motor üzerinde yetersiz elektrostatik kapasite nedeniyle sürücünün giriﬂ/ç›k›ﬂ kablolar›ndan ak›m kaça¤› olabilir ve bu,
çevrebirim ayg›tlar› üzerinde kötü etkiler yaratabilir.
Kaçak ak›m›n de¤eri, taﬂ›y›c› frekans› ve giriﬂ/ç›k›ﬂ kablolar›n›n uzunlu¤u taraf›ndan etkilenir. Test edin ve kaçak ak›ma
karﬂ› aﬂa¤›daki çözümleri kullan›n.

(1) Sürücü ana ünitesinden kaçak ak›m
Bu sürücülerden baz›lar›, kendilerine normal sürücülerden daha yüksek bir de¤er veren,
EMC direktifine uygun bir toprak kapasitörü ile donat›lm›ﬂlard›r. Bir kaçak ak›m devre kesicisi seçerken bu durumu dikkate al›n.
Ayr›nt›l› bilgi için, ayr› kullan›m k›lavuzunda yer alan "Kaçak ak›m" (E6580977) bölümüne bak›n.

(2) Kaçak ak›m›n toprak hatt› üzerindeki etkileri
Kaçak ak›m sadece sürücü sistemi içinde dolaﬂmaz; ayn› zamanda toprak kablolar› yoluyla di¤er sistemlere geçebilir. Kaçak ak›m, toprak kaçak ak›m devre kesicilerinin, kaçak ak›m rölelerinin, toprak rölelerinin, yang›n alarmlar›n›n ve sensörlerin yanl›ﬂ çal›ﬂmas›na neden olacak ve TV ekran›nda bindirme
parazite veya CT ile yanl›ﬂ ak›m görüntülemeye yol açacakt›r.

Güç
kayna¤›

Sürücü

Sürücü

Toprak hatt› boyunca kaçak ak›m yolu
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Çözümler
1. E¤er radyo-frekans giriﬂimi veya benzer problem varsa, topraklama kapasitörü ba¤lant› kesme
anahtar›n› kullanarak yerleﬂik gürültü filtresi kapasitörünü sökün. (bkz: 1.3.3-2))
2. PWM taﬂ›y›c› frekans›n› düﬂürün
PWM taﬂ›y›c› frekans›n›n ayar›, F300 parametresiyle yap›l›r.
Elektromanyetik parazit seviyesi düﬂürülmekle birlikte, motor gürültüsü artar.
3. Toprak kaçak ak›m devre kesicileri için yüksek frekansl› çözüm ürünleri kullan›n.

(3) Hatlar boyunca kaçak ak›m›n etkileri
Termal röleler
Sürücü
Güç
kayna¤›

Kablolar boyunca kaçak ak›m yolu

(1)

Termal röleler
Sürücü ç›k›ﬂ kablolar› aras›ndaki elektrostatik kapasiteyi etkileyen kaçak ak›m›n yüksek frekansl›
bileﬂeni, etkili ak›m de¤erlerini art›racak ve d›ﬂardan ba¤lanan termal röleleri yanl›ﬂ çal›ﬂt›racakt›r.
E¤er kablolar›n uzunlu¤u 50 metreden fazlaysa, kaçak ak›m motorun anma de¤eriyle orant›l›
olarak artaca¤›ndan, d›ﬂ termal rölenin düﬂük nominal ak›ml› (birkaç A (Amper) veya daha az)
motorlara sahip modellerle yanl›ﬂ çal›ﬂmas› daha kolay olacakt›r.

Çözümler:
1. Sürücüde yerleﬂik olarak bulunan elektronik termal korumay› kullan›n. (Bkz: 3.5)
Elektronik termal ayar›,
parametresi kullan›larak yap›l›r.
2. Sürücünün PWM taﬂ›y›c› frekans›n› düﬂürün. Fakat, bu iﬂlem motorun manyetik gürültüsünü art›racakt›r.
PWM taﬂ›y›c› frekans›n›n ayar›, F300 parametresiyle yap›l›r. (Bkz: E6581595, 6.11 ).
3. Termal röledeki her bir faz›n giriﬂ/ç›k›ﬂ terminallerine 0.1μ~0.5μF - 1000V film kapasitör monte
ederek güçlendirme yap›labilir.

Termal röleler
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1

CT ve ampermetre
E¤er sürücü ç›k›ﬂ ak›m›n› saptamak için bir CT ve ampermetre harici olarak ba¤lan›rsa, kaçak ak›m›n
yüksek frekans bileﬂeni ampermetreye hasar verebilir. E¤er kablolar›n uzunlu¤u 50 metreden fazlaysa,
kaçak ak›m motorun anma de¤eriyle orant›l› olarak artaca¤›ndan, yüksek frekans bileﬂeninin harici olarak
ba¤lanan CT’den geçmesi ve düﬂük nominal ak›ml› (birkaç A (Amper) veya daha az) motorlara sahip modellerle bindirme yapmas› ve ampermetreyi yakmas› kolay olacakt›r.

Çözümler:
1. Sürücü kontrol devresinde bir ölçüm cihaz› ç›k›ﬂ terminali kullan›n.
Yük ak›m› ç›k›ﬂ›, ölçüm cihaz› ç›k›ﬂ terminali (FM) üzerinden al›nabilir. E¤er ölçüm cihaz› ba¤l› ise,
1mAdc tam ölçekli bir ampermetre veya 10V tam ölçekli bir voltmetre kullan›n.
Ayn› zamanda, 0-20mAdc (4-20mAdc) ç›k›ﬂ› da al›nabilir. (Bkz: 5.6)
2. Sürücüde yerleﬂik olarak bulunan izleme fonksiyonlar›n› kullan›n.
Ak›m de¤erlerini kontrol etmek için, sürücüde yerleﬂik olarak bulunan panel üzerindeki izleme fonksiyonlar›n› kullan›n. (Bkz: 8.2.1)

1.4.4 Montaj
쐽 Montaj ortam›
VF-nC3 Sürücü, bir elektronik kontrol cihaz›d›r. Cihaz›n montaj›n› yapt›¤›n›z ortam›n iﬂletime uygunlu¤u
konusunda her hususu dikkate al›n.

Tehlike
앫 VF-nC3 Sürücünün yak›n›na herhangi bir yan›c› madde yerleﬂtirmeyin.
Bu, bir kaza sonucu alev yay›lmas› durumunda yang›na sebebiyet verebilir.
Yasak
앫 Cihaz›, kullanm k›lavuzunda aç›klanan çevresel koﬂullar alt›nda çal›ﬂt›r›n.
Cihaz›n baﬂka herhangi bir koﬂulda çal›ﬂt›r›lmas› ar›zaya yol açabilir.
Zorunlu

‹kaz
앫 VF-nC3 Sürücüyü yüksek düzeyde titreﬂime maruz kalan bir yere monte etmeyin.
Bu, cihaz›n düﬂmesi sonucu yaralanmaya neden olabilir.
Yasak

Zorunlu

앫 Giriﬂ gücü geriliminin, anma de¤erleri etiketi üzerinde yazan nominal güç geriliminin +%10, -%15 aral›¤›nda oldu¤undan emin olun (sürekli iﬂletimde yük %100 oldu¤unda ±%10). E¤er giriﬂ gücü gerilimi, nominal
giriﬂ geriliminin +%10, -%15 (sürekli iﬂletimde yük %100 iken ±%10) aral›¤›nda de¤ilse, yang›n oluﬂabilir.
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앫 Yüksek s›cakl›k, yüksek nem, nem yo¤uﬂmas› ve dondurucu so¤uk ortamlar›na monte etmeyin ve suya maruz kalan ve/veya yüksek miktarda toz,
metal parçalar› ve ya¤ bu¤usu bulunabilecek yerlerden kaç›n›n.
앫 Aﬂ›nd›r›c› gazlar›n veya s›v›lar›n bulundu¤u yerlere monte etmeyin.

앫 Ortam s›cakl›¤›n›n -10°C ila 60°C aras›nda oldu¤u yerlerde çal›ﬂt›r›n.
앫 40°C üzerinde çal›ﬂt›rma, üst etiketin ç›kar›lmas› durumunda mümkündür. Sürücü, ortam s›cakl›¤›n›n
50°C üzeri olaca¤› yerlere monte edildi¤inde, etiketi üst k›s›mdan sökün ve nominal ak›mdan daha düﬂük bir
ak›mda çal›ﬂt›r›n. (Bkz. 6.11 / E6581595.)
[Ortam s›cakl›¤›n› ölçmek için konum]

Ölçüm konumu

Ölçüm konumu

Not:

Sürücü, ›s› yayan bir cihazd›r. Dolap içerisine monte ederken uygun alan ve havaland›rma sa¤land›¤›ndan emin olun. Bir dolap içerisine monte ederken, s›cakl›k 40°C veya daha az da olsa üstteki contan›n ç›kar›lmas›n› tavsiye ederiz.

앫 Büyük miktarda titreﬂime maruz kalan yerlere monte etmeyin.

Not:

E¤er VF-nC3 Sürücü, titreﬂime maruz kalan bir yere monte edilirse, titreﬂim giderici önlemler al›nmas› gerekir. Lütfen, bu önlemler hakk›nda
Toshiba’ya dan›ﬂ›n.

앫 E¤er VF-nC3 Sürücü, aﬂa¤›da listelenen cihazlardan herhangi birinin yak›n›na monte edilirse, cihaz› çal›ﬂma
hatalar›na karﬂ› garantiye almak için önlemler al›n.

Solenoidler:
Frenler:
Manyetik kontaktörler:
Fluoresan lambalar:
Dirençler:
Dirençler
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쐽 Montaj›n yap›lmas›
Tehlike
Yasak

1
Zorunlu

앫 AC sürücü hasar görmüﬂse veya herhangi bir bileﬂeni eksikse monte etmeyin veya çal›ﬂt›rmay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na veya yang›na yol açabilir. Lütfen, tamir için bölgenizdeki sat›ﬂ temsilcisine
dan›ﬂ›n. Tamir için bölgenizdeki sat›ﬂ temsilcisini aray›n.
앫 Sürücüyü bir metal levha üzerine monte edin.
Arka panel çok ›s›n›r. Cihaz› yan›c› bir nesne içine yerleﬂtirmeyin; bu, yang›na yol açabilir.
앫 Cihaz› ön panel kapa¤› ç›kar›lm›ﬂ olarak çal›ﬂt›rmay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 Cihaza sistem spesifikasyonlar›na uygun bir acil durdurma ayg›t› tak›lmal›d›r (örne¤in, giriﬂ gücünü kapama ve ard›ndan mekanik fren kavramas›).
Çal›ﬂma, tek baﬂ›na sürücü taraf›ndan hemen durdurulamaz; dolay›s›yla kaza veya yaralanma riski söz konusudur.
앫 Sadece Toshiba taraf›ndan belirtilen opsiyonlar kullan›lmal›d›r.
Baﬂka herhangi bir opsiyonun kullan›lmas› kazaya neden olabilir.

‹kaz

Zorunlu

앫 Ana ünite, ünitenin a¤›rl›¤›n› taﬂ›yabilen bir temel üzerine monte edilmelidir.
E¤er cihaz, a¤›rl›¤›na dayanamayan bir temel üzerine monte edilirse, düﬂerek yaralanmaya yol açabilir.
앫 E¤er (motor milini tutmak için) frenleme gerekliyse, bir mekanik fren tak›n.
Sürücü üzerindeki fren, bir mekanik tutucu olarak çal›ﬂmayacakt›r; bu amaç için kullan›lmas› halinde
yaralanmaya yol açabilir.
(1) Normal montaj
‹yi havaland›rmal› bir bina-içi yer seçin ve cihaz› düz bir metal levha üzerine dik ﬂekilde monte edin.
Çok say›da sürücü monte ederken, sürücüler aras›nda en az 5 cm mesafe b›rak›n ve sürücüleri yatay olarak
hizalamak suretiyle monte edin.
Sürücüyü 40°C’den daha s›cak yerlerde kullan›rken, kullanmadan önce sürücünün üst k›sm›nda yer alan
ikaz plakas›n› (etiket) ç›kar›n. S›cakl›¤› 50°C’yi aﬂan yerlerde ak›m indirgeme iﬂlemi yap›lmal›d›r..

En az 10 cm

En az 5 cm

VFnC3

En az 5 cm

En az 10 cm

(2) Yan yana montaj
Sürücüleri yan yana yatay olarak hizalamak için, kullanmadan önce sürücünün üst k›sm›nda bulunan ikaz
plakas›n› (etiket) ç›kar›n.
S›cakl›¤› 40 °C’yi aﬂan yerlerde ak›m indirgeme iﬂlemi yap›lmal›d›r.
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En az 10 cm

Üst k›s›mdaki contalar› ç›kar›n

En az 10 cm

1

ﬁekilde görülen boﬂluk, izin verilebilir minimum boﬂluktur. Hava so¤utmal› cihaz üst veya alt yüzeyi üzerinde
yerleﬂik so¤utucu fanlara sahip oldu¤undan, hava geçiﬂine izin vermek için üst ve alt boﬂlu¤u mümkün oldu¤u kadar fazla tutun.
Not: Cihaz› nemin veya s›cakl›¤›n yüksek oldu¤u veya toz, metal parçalar› ve ya¤ bu¤usu bulunan yerlere
monte etmeyin.

쐽 Sürücünün kalori de¤erleri ve gerekli havaland›rma
AC’den DC’ye veya DC’den AC’ye geçiﬂ nedeniyle sürücünün nominal gücünün yaklaﬂ›k %5’i kaybedilir. Bu
kay›p ›s› kayb› ﬂeklinde oldu¤unda dolab›n içindeki s›cakl›k art›ﬂ›n› gidermek için dolab›n içi havaland›r›lmal›
ve so¤utulmal›d›r.
Cihaz izolasyonlu bir dolap içerisinde çal›ﬂt›r›l›rken gereken bas›nçl› hava-so¤utmal› havaland›rma miktar›
ve gerekli ›s› deﬂarj› yüzey miktar› aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
Notlar
1) Opsiyonel harici cihazlar (giriﬂ reaktörü, DC reaktör, radyo paraziti azalt›c› filtreler, vb.) için ›s› kayb›,
tablodaki kalori de¤erlerine dahil edilmemiﬂtir.
2) %100 Yükte Sürekli çal›ﬂma durumu.

Gerilim s›n›f›

‹ﬂletim motor
kapasitesi
(kW)

Sürücü tipi

Kalori de¤erleri

Tek-fazlı
120V sınıfı

Tek-fazlı
240V sınıfı

Üç-fazlı
240V sınıfı
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쐽 Gürültü etkilerini dikkate alarak kumanda panelinin tasarlanmas›

1

Sürücü yüksek frekansl› gürültü üretir. Kumanda paneli düzenini tasarlarken, bu gürültü dikkate al›nmal›d›r.
Aﬂa¤›da, al›nabilecek önlemlere örnekler verilmiﬂtir.
앫 Ana devre kablolar›yla kontrol devresi kablolar›n› birbirinden ay›rarak ba¤lay›n. Bu kablolar› ayn› kablo kanal› içine yerleﬂtirmeyin, birbirine paralel olarak geçirmeyin ve demet haline getirmeyin.
앫 Kontrol devresi kablolar› için ekranlama ve bükümlü tel sa¤lay›n.
앫 Ana devrenin giriﬂ (güç) ve ç›k›ﬂ (motor) kablolar›n› ay›r›n. Bu kablolar› ayn› kablo kanal› içine yerleﬂtirmeyin, birbirine paralel olarak geçirmeyin ve demet haline getirmeyin.
앫 Sürücü toprak terminallerini (˛) topraklay›n.
앫 Sürücünün etraf›nda kullan›lan manyetik kontaktöre ve röle sarg›lar›na ﬂok dalga bast›r›c› tak›n.
앫 E¤er gerekirse, gürültü filtreleri tak›n.
앫 EMC direktiflerine uygunluk için, opsiyonel EMC plakas› tak›n ve siperi üzerine tespit edin.
앫 EMC plakas› tak›n ve blendajl› kablolar kullan›n.

EMC Plakas›
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쐽 Bir dolap içerisine birden fazla ünitenin monte edilmesi
E¤er bir dolap içerisine iki veya daha fazla say›da sürücü monte ediyorsan›z, aﬂa¤›daki hususlara dikkat
edin:
앫 Sürücüler, aralar›nda boﬂluk b›rakmadan yan yana monte edilebilir.
앫 Sürücüleri yan yana monte ederken, her bir sürücünün üst yüzeyinde bulunan ikaz etiketini ç›kar›n; bunlar› ortam s›cakl›¤›n›n 40°C üzerine ç›kmad›¤› yerlerde kullan›n.
앫 Sürücüleri ortam s›cakl›¤›n›n 40°C üzerine ç›kt›¤› bir yerde kullan›rken, sürücülerin aralar›nda en az 5 cm
boﬂluk b›rak›n ve her bir sürücünün üst k›sm›ndaki ikaz etiketini ç›kar›n veya sürücüleri nominal ak›m de¤erinden düﬂük bir ak›m de¤erinde çal›ﬂt›r›n.
앫 Sürücülerin üstlerinde ve altlar›nda en az 20 cm boﬂluk b›rak›n.
앫 Alttaki sürücüden yükselen ›s›n›n üstteki sürücüyü etkilememesi için bir hava sapt›r›c› plaka monte edin.

Havaland›rma fan›

Sürücü
Hava sapt›r›c› plaka

Sürücü
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2. Ba¤lant›
Tehlike
Sökülemez

Yasak

앫 Kesinlikle sökmeyin, de¤iﬂtirmeyin veya tamir etmeyin.
Bu, elektrik çarpmas›na, yang›na veya yaralanmaya neden olabilir. Tamir için bölgenizdeki sat›ﬂ temsilcisini aray›n.
앫 Parmaklar›n›z› kablo yolu deli¤i ve so¤utucu fan kapaklar› gibi aç›kl›klara sokmay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na veya baﬂka ﬂekilde yaralanman›za neden olabilir.
앫 Sürücünün içine herhangi bir nesne yerleﬂtirmeyin veya sokmay›n (elektrik kablosu parçalar›, çubuklar,
teller). Bu, elektrik çarpmas›na veya yang›na yol açabilir.
앫 Su veya baﬂka bir s›v›n›n sürücüyle temas etmesine izin vermeyin.
Bu, elektrik çarpmas›na veya yang›na neden olabilir.

‹kaz
앫 Nakliyat veya taﬂ›ma s›ras›nda, cihaz› ön panel kapaklar›ndan tutmay›n.
Kapaklar ç›kabilir ve cihaz düﬂerek yaralanmaya neden olabilir.
Yasak

2.1

Kablo ba¤lant›s› hakk›nda uyar›lar
Tehlike

Yasak

Zorunlu

앫 Kesinlikle güç aç›kken terminal kapa¤›n› ç›karmay›n veya cihaz bir dolap içerisinde muhafaza ediliyorsa kapa¤›n› açmay›n.
Cihaz çok say›da yüksek gerilimli parça içerir; bunlara dokunulmas› elektrik çarpmas›na neden olacakt›r.
앫 Gücü sadece ön kapa¤› takt›ktan veya e¤er cihaz bir dolap içerisinde muhafaza ediliyorsa kap›y› kapatt›ktan sonra aç›n.
E¤er terminal kapa¤›n› takmadan veya e¤er cihaz bir dolap içerisinde muhafaza ediliyorsa, kap›y› kapatmadan güç aç›l›rsa, elektrik çarpmas›na veya baﬂka ﬂekilde yaralanman›za sebebiyet verebilir.
앫 Elektrik tesisat› uzman bir kiﬂi taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Giriﬂ gücünün uzman olmayan bir kiﬂi taraf›ndan ba¤lanmas›, yang›na veya elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 Ç›k›ﬂ terminallerini (motor taraf›) do¤ru ﬂekilde ba¤lay›n.
E¤er faz s›ras› yanl›ﬂsa, motor ters yönde çal›ﬂacakt›r. Bu durum yaralanmaya yol açabilir.
앫 Kablo ba¤lant›lar› montajdan sonra yap›lmal›d›r.
E¤er kablo ba¤lant›s› kurulumdan önce yap›l›rsa, yaralanma veya elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 Kablolar› ba¤lamadan önce aﬂa¤›daki iﬂlemler uygulanmal›d›r.
(1) Giriﬂ gücünü tamamen kapat›n.
(2) En az 15 dakika bekleyin ve ﬂarj lambas›n›n söndü¤ünden emin olun.
(3) DC gerilimi ölçebilen (400 VDC veya üzeri) bir test cihaz› kullanarak, DC ana devrelerine (PA-PC
aras›nda) verilen gerilimin 45V veya daha az oldu¤undan emin olun.
E¤er bu iﬂlemler do¤ru ﬂekilde yap›lmazsa, kablo ba¤lant›s› elektrik çarpmas›na yol açacakt›r.
앫 Terminal tablosu üzerindeki vidalar› belirtilen tork de¤erinde s›k›n.
Vidalar›n belirtilen tork de¤erinde s›k›lmamas› yang›na yol açabilir.
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Tehlike
Topraklay›n

앫 Toprak, emniyetli ﬂekilde ba¤lanmal›d›r.
Toprak ba¤lant›s›n›n emniyetli ﬂekilde yap›lmamas›, bir ak›m kaça¤› veya ar›za oluﬂtu¤unda elektrik
çarpmas›na veya yang›na yol açabilir

Yasak

앫 Ç›k›ﬂ (motor taraf›) terminaline, yerleﬂik kondansatörlere sahip olan (gürültü filtreleri veya dalga emiciler gibi) cihazlar ba¤lamay›n.
Bu, yang›na yol açabilir.

‹kaz

2

Radyo parazitinin engellenmesi
Radyo paraziti gibi elektriksel giriﬂimleri engellemek için, ana devrenin güç terminallerine (R/L1, S/L2, T/L3)
giden kablolar› ve motor terminallerine (U/T1, V/T2, W/T3) giden kablolar› ayr› olarak demetleyin.

Kontrol ve ana güç kayna¤›
VFnC3 için kontrol güç kayna¤› ve ana devre güç kayna¤› ayn›d›r. (Bkz: 6.19.3).
E¤er bir bozukluk veya ar›za ana devrenin kapanmas›na neden olursa, kontrol gücü de kapat›l›r. Bozuklu¤un veya ar›zan›n nedenini kontrol ederken, ar›za tutma seçim parametresini kullan›n.

Kablo ba¤lant›s›
앫 Ana devre terminalleri aras›ndaki alan küçük oldu¤undan, ba¤lant›lar için kovanl› bas›nç terminalleri kullan›n. Terminalleri bitiﬂik terminaller birbirine temas etmeyecek ﬂekilde ba¤lay›n.
앫 Toprak terminali ˛ için, tablo 10.1’de verilenlere eﬂit veya daha büyük ölçülü kablolar kullan›n ve daima sürücüyü topraklay›n (240V gerilim s›n›f›: D tipi toprak).
Mümkün oldu¤u kadar büyük ve k›sa bir toprak kablosu kullan›n ve sürücüye mümkün oldu¤u kadar yak›n
ba¤lay›n.
앫 Ana devrede kullan›lan elektrik kablolar›n›n ölçüleri için, tablo 10.1’e bak›n.
앫 10-1’deki ana devre kablosunun uzunlu¤u 30 metreden uzun olmamal›d›r. E¤er kablo 30 metreden uzunsa, kablo ölçüsü (çap›) art›r›lmal›d›r.

2.2

Standart ba¤lant›lar
Tehlike

Yasak

앫 Giriﬂ gücünü ç›k›ﬂ (motor taraf›) terminallerine (U/T1, V/T2, W/T3) ba¤lamay›n.
Giriﬂ gücünün ç›k›ﬂa ba¤lanmas› sürücüyü imha edebilir veya bir yang›na neden olabilir.
앫 DC terminalleri aras›na (PA/+ ve PC/- veya PO ve PC/- aras›nda) direnç yerleﬂtirmeyin.
Bu, yang›na yol açabilir.
Bir rezistör ba¤lama konusunda bilgi için, bkz: 6.13.4.
앫 ‹lk önce giriﬂ gücünü kapat›n ve sürücünün güç taraf›na ba¤l› cihaz (MCCB) üzerindeki kablolara
dokunmak için en az 15 dakika bekleyin.
Bu süre geçmeden kablolara dokunulmas› elektrik çarpmas›na neden olabilir.
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2.2.1

Standart ba¤lant› ﬂemas› 1

Bu ﬂema, ana devrenin standart kablo ba¤lant›s›n› göstermektedir.

Standart ba¤lant› ﬂemas› - SINK (Negatif) (ortak:CC)
DC reaktör (DCL)
*2 , *5 (opsiyon)

2
Motor

Ana devre güç kayna¤›
1ph-120V s›n›f›: tek-fazl› 100-120V
-50/60Hz
1ph-240V s›n›f›: tek-fazl› 200-240V
-50/60Hz
3ph-240V s›n›f›: üç-fazl› 200-240V
-50/60Hz

Gürültü
filtresi

Güç devresi
*4
Kontrol
devresi

Güç kayna¤›
Tek-fazl›

‹leri

Koruma fonksiyonu
aktivasyon ç›k›ﬂ›

Geri
Ön-ayarl› h›z 1
Ön-ayarl› h›z 2

*1: T/L3 terminali, tek-fazl› modeller için
sa¤lanmaz.

Ortak

R/L1 ve S/L2 terminallerini giriﬂ terminalleri olarak kullan›n.

Kumanda paneli

*2: ‹nverter, bir k›sa devre çubu¤u vas›tas›yla k›sa devre yapt›r›lan PO ve
PA/+ terminallerine sahiptir.

RS485
iletiﬂim
konektörü

DC reaktörü (DCL) takmadan önce
çubu¤u ç›kar›n.
*3: OUT ç›k›ﬂ terminalini eksi sinyal modunda kullan›rken, NO ve CC terminallerini k›sa devre yap›n.
*4: 1ph-240V modellerinin içinde gürültü
filtresi yoktur.
*5: 1ph-120V modelleri, DC reaktörlerle
kullan›lamaz.
*6: Harici potansiyometre P5 terminalini
kullanmak suretiyle ba¤lanm›ﬂsa,

Düﬂük h›z
sinyal ç›k›ﬂ›

Ölçüm aleti
Gerilim sinyali: 0-5V/0-10V
(Ak›m sinyali: 4-20mA)

Frekansölçer

7.5V-1mA
(veya 0-10V/4-20mA)

F 109 = 3 parametre ayar›n› yap›n.
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2.2.2

Standart ba¤lant› ﬂemas› 2
Standart ba¤lant› ﬂemas› - SOURCE (Pozitif) (ortak:P24)
DC reaktör (DCL)
*2 , *5 (opsiyon)

2

Motor

Ana devre güç kayna¤›
1ph-120V s›n›f›: tek-fazl› 100-120V
-50/60Hz
1ph-240V s›n›f›: tek-fazl› 200-240V
-50/60Hz
3ph-240V s›n›f›: üç-fazl› 200-240V
-50/60Hz

Gürültü
filtresi

Güç devresi
*4
Kontrol
devresi

Güç kayna¤›
Tek-fazl›

Koruma fonksiyonu
aktivasyon ç›k›ﬂ›

‹leri
Geri

*1: T/L3 terminali, tek-fazl› modeller için
sa¤lanmaz.

Ön-ayarl› h›z 1
Ön-ayarl› h›z 2

R/L1 ve S/L2 terminallerini giriﬂ terminalleri olarak kullan›n.

Kumanda paneli

*2: ‹nverter, bir k›sa devre çubu¤u vas›tas›yla k›sa devre yapt›r›lan PO ve
PA/+ terminallerine sahiptir.

RS485
iletiﬂim
konektörü

DC reaktörü (DCL) takmadan önce
çubu¤u ç›kar›n.
*3: NO ç›k›ﬂ terminalini art› sinyal modunda kullan›rken, P24 ve OUT terminallerini k›sa devre yap›n.
*4: 1ph-240V modellerinin içinde gürültü
filtresi yoktur.

Ölçüm aleti
Gerilim sinyali: 0-5V/0-10V
(Ak›m sinyali: 4-20mA)

Frekansölçer

*5: 1ph-120V modelleri, DC reaktörlerle
kullan›lamaz.
*6: Harici potansiyometre P5 terminalini
kullanmak suretiyle ba¤lanm›ﬂsa,

Düﬂük h›z
sinyal ç›k›ﬂ›

Harici potansiyometre (1~10kΩ)

7.5V-1mA
(veya 0-10V/4-20mA)

F 109 = 3 parametre ayar›n› yap›n.
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2.3 Terminallerin aç›klamas›
2.3.1

Güç devresi terminalleri

Bu ﬂema, ana devrenin örnek kablo ba¤lant›s›n› göstermektedir. Gerekirse opsiyonlar› kullan›n.

Güç kayna¤› ve motor ba¤lant›lar›
Güç kayna¤›

2
Sigortas›z
devre kesici

Güç kablolar› R/L1,S/L2 ve
T/L3’e ba¤lan›r.

Motor kablolar› U/T1,V/T2 ve
W/T3’e ba¤lan›r.

Motor

Çevrebirim ayg›tlar›yla ba¤lant›lar
Sigortas›z Manyetik Giriﬂ AC
devre kesici kontaktör reaktörü

Gürültü azalt›c›
filtre (Yak›nda
hizmete
sunulacak)

Motor

Sürücü
Güç
kayna¤›

S›f›r-fazl›
reaktör

DC reaktör

Not 1: T/L3 terminali, tek-fazl› modeller için sa¤lanmaz. Bu nedenle, tek fazl› modeller kullan›yorsan›z, güç
kablolar›n› ba¤lamak için R/L1 ve S/L2 terminallerini kullan›n.
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Güç devresi
Terminal fonksiyonu

Terminal sembolü

Sürücüyü ba¤lamak için toprak terminali. Toplam 3 terminal vard›r.
120V s›n›f›: tek-fazl› 100 ila 120V-50/60Hz
240V s›n›f›: tek-fazl› 200 ila 240V-50/60Hz
üç-fazl› 200 ila 240V-50/60Hz
* Tek-faz giriﬂi: R/L1 ve S/L2 terminalleri
Bir (üç fazl›) indüksiyon motoruna ba¤lay›n.
Bu, iç DC ana devresindeki negatif potansiyel terminalidir. DC ortak güç, PA terminalleri
boyunca girilebilir (pozitif potansiyel).

2

Bir DC reaktör (DCL: opsiyonel harici cihaz) ba¤lamak için kullan›lan terminaller. Fabrikadan, k›sa
bir çubukla k›sa devre yap›lm›ﬂ olarak sevk edilir. DCL’yi monte etmeden önce bu çubu¤u ç›kar›n.
1-fazl› 100V modelleri, DC reaktörlerle kullan›lamaz.
Güç devresi terminallerinin ayar› her bir aral›k için farkl›d›r.
(Bkz: 1.3.2.1).

2.3.2

Kontrol devresi terminalleri
Kontrol devresi terminal kart› tüm cihazlar için ortakt›r.
Her bir terminalin fonksiyonu ve spesifikasyonu hakk›nda bilgi için, lütfen aﬂa¤›daki tabloya bak›n.
Kontrol devresi terminallerinin ayar› hakk›nda bilgi için, 1.3.2.3'e bakın.

Kontrol devresi terminalleri
Terminal Giriﬂ/ç›k›ﬂ
sembolü

Giriﬂ

Giriﬂ

Giriﬂ

Çok fonksiyonlu programlanabilir kontak giriﬂi

Giriﬂ

Elektrik
spesifikasyonlar›

Fonksiyon
F-CC aras›ndaki k›sa devre ileri
do¤ru dönmeye neden olur; açma,
yavaﬂlamaya ve durmaya neden
olur. (ST daima AÇIK iken)
3 farkl› fonksiyon atanabilir.
R-CC aras›ndaki k›sa devre ters
yönde dönmeye neden olur; açma,
yavaﬂlamaya ve durmaya neden
olur. (ST daima AÇIK iken)
3 farkl› fonksiyon atanabilir.
S1-CC aras›nda k›sa devre yap›lmas›
ön-ayarl› h›zda çal›ﬂmaya neden olur.
2 farkl› fonksiyon atanabilir.
S2-CC aras›nda k›sa devre yap›lmas›
ön-ayarl› h›zda çal›ﬂmaya neden olur.
2 farkl› fonksiyon atanabilir.

B-6

Kontak giriﬂi
24Vdc-5mA veya
daha az

*F 127 parametresi
kullanılarak
Sink/Source
seçilebilir

Sürücü iç devreleri

Sink
(eksi
sinyal)
Source
(art›
sinyal)
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Terminal
sembolü

Giriﬂ/ç›k›ﬂ

Elektrik
spesifikasyonlar›

Fonksiyon

Sürücü iç devreleri

Giriﬂ/ç›k›ﬂ Kontrol devresinin eﬂpotansiyel terminali
için ortak (2 terminal)

Ç›k›ﬂ

5Vdc
(izin verilebilir yük
ak›m›: 10mA)

Analog güç kayna¤› ç›k›ﬂ›

Çok fonksiyonlu programlanabilir analog giriﬂ.
Fabrika varsay›lan ayar›: 0~10Vdc (1/1000 rezolüsyon) ve 0~60Hz (0~50Hz) frekans giriﬂi.
Bu fonksiyon, F 109=1 parametre ayar›yla
4~20mAdc (0~20mA) ak›m giriﬂine ve F 109
= 3 parametre ayar›yla 0~5Vdc (1/1000 rezolüsyon) gerilim giriﬂine ayarlanabilir.
Giriﬂ

F 109 = 2 parametre ayar›n› de¤iﬂtirmek
suretiyle, bu terminal ayn› zamanda bir
çok fonksiyonlu programlanabilir kontak
giriﬂ terminali olarak ta kullan›labilir. Sink
mant›k devresi kullan›ld›¤›nda, P24- VIA
aras›na bir direnç (4.7 kΩ–1/2 W) yerleﬂtirdi¤inizden emin olun.

2

5V/10Vdc
(iç empedans:
30kΩ)
4-20mA
(iç empedans:
250Ω)
Not 1)

Ak›m

1mAdc tam ölçekli
ampermetre

Ç›k›ﬂ

Çok fonksiyonlu programlanabilir analog
ç›k›ﬂ. Standart varsay›lan ayar: Ç›k›ﬂ
frekans›.
Fonksiyon, F 681 parametre ayar›yla
0~10Vdc gerilime veya 0-20mAdc
(4-20mA) ak›m ç›k›ﬂ›na ayarlanabilir.

Ölçüm aleti

0~10V DC voltmetre
0-20mA (4-20mA)
DC ampermetre
‹zin verilebilir yük
direnci:
750Ω veya daha az

Gerilim
Akım

0~10V DC voltmetre

Ç›k›ﬂ

24Vdc güç ç›k›ﬂ›

24Vdc-100mA

Aﬂ›r› ak›m
koruma devresi

Not 1) Dikkatli olun: e¤er 4-20 mA seçilirse, sürücünün gücü aç›ld›¤›nda iç empedans 250 Ω’dur, fakat güç KAPALI iken iç
empedans çok fazla artarak yaklaﬂ›k 40 kΩ’a kadar ç›kar.
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Terminal
sembolü

OUT
NO

Giriﬂ/ç›k›ﬂ

Ç›k›ﬂ

Fonksiyon

Elektrik
spesifikasyonlar›

Çok fonksiyonlu programlanabilir aç›k kolektör ç›k›ﬂ›. Standart varsay›lan ayarlar,
düﬂük h›z sinyalini alg›lar ve ç›k›ﬂ verir.
‹ki farkl› fonksiyonun atanabilece¤i çok
fonksiyonlu ç›k›ﬂ terminalleri.
NOT terminali, bir izoelektrik ç›k›ﬂ terminalidir. CC terminalinden izole edilir.

Aç›k kolektör ç›k›ﬂ›
24Vdc-100mA
Ç›k›ﬂ darbe katarlar› için 10mA veya
üzeri bir ak›m›n
geçirilmesi gerekir.

Parametre ayarlar›n› de¤iﬂtirmek suretiyle, bu terminaller ayn› zamanda çok fonk- Darbe frekans
siyonlu programlanabilir darbe dizisi ç›k›ﬂ aral›¤›:
38~1600Hz
terminalleri olarak ta kullan›labilir.

2
FLA
FLB
FLC

Ç›k›ﬂ

Çok fonksiyonlu programlanabilir röle
kontak ç›k›ﬂ›.
Sürücünün koruma fonksiyonunun çal›ﬂmas›n› alg›lar.
Koruma fonksiyonunun çal›ﬂmas› s›ras›nda FLA-FLC aras›ndaki kontak kapan›r
ve FLB-FLC aç›l›r.

B-8

250Vac-2A
(cosφ=1)
: direnç yükünde
30Vdc-1A
250Vac-1A
(cosφ=0.4)
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SINK (Negatif) mant›k devresi / SOURCE (Pozitif) mant›k devresi
(Sürücünün dahili güç kayna¤› kullan›ld›¤›nda)
Geçen ak›m, kontrol giriﬂ terminallerini açar. Bunlara sink mant›k devresi terminalleri ad› verilir.
Avrupa’da genel olarak kullan›lan yöntem, giriﬂ terminaline akan ak›m›n terminali açt›¤› source mant›k devresidir.
Bazen sink mant›k devresinden negatif mant›k devresi ve source mant›k devresinden pozitif mant›k devresi olarak bahsedilir.
Her bir mant›k devresinin elektri¤i, sürücünün dahili güç kayna¤›ndan veya bir harici güç kayna¤›ndan sa¤lan›r
ve devrenin ba¤lant›lar›, kullan›lan güç kayna¤›na ba¤l› olarak de¤iﬂir.

2

<Sürücünün dahili güç kayna¤› kullan›ld›¤›nda ba¤lant› örnekleri>

Sink (Negatif) mant›k devresi

Source (Pozitif) mant›k devresi

Giriﬂ

Giriﬂ

Ortak

Ç›k›ﬂ

Ç›k›ﬂ
Ortak

Ç›k›ﬂ

Ortak

Giriﬂ

Ç›k›ﬂ

OUT

OUT

NO

Giriﬂ

NO

Ortak
Programlanabilir
denetleyici

Sürücü
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SINK (Negatif) mant›k devresi / SOURCE (Pozitif) mant›k devresi
(Bir harici güç kayna¤› kullan›ld›¤›nda)
Ç›k›ﬂ mant›k devresi terminali (OUT-NO), harici güç kayna¤› taraf›ndan kullan›labilir.
<Bir harici güç kayna¤› kullan›ld›¤›nda ba¤lant› örnekleri>

Sink (Negatif) mant›k devresi

Source (Pozitif) mant›k devresi

2

Ç›k›ﬂ

Ç›k›ﬂ
Ortak
Giriﬂ

OUT

Giriﬂ
Ortak

Programlanabilir
denetleyici

OUT

NO

NO

Programlanabilir
denetleyici

Sürücü

Sürücü

Analog giriﬂ ve mant›k devresi kontak giriﬂi aras›nda VI terminalinin fonksiyonlar›n›n
seçilmesi
VI terminalinin fonksiyonlar›, parametre (F109) ayarlar›n› de¤iﬂtirmek suretiyle analog giriﬂ ve mant›k devresi
kontak giriﬂi aras›nda seçilebilir. (Fabrika varsay›lan ayar›: Analog giriﬂ 0-10V)
Bu terminali eksi sinyal devresi içinde mant›k devresi kontak giriﬂ terminali olarak kullan›rken, P24 ve VI terminalleri aras›na bir direnç yerleﬂtirmeyi unutmay›n. (Tavsiye edilen direnç: 4.7KΩ–1/2W)
Aksi takdirde, mant›k devresi kontak giriﬂi daima AÇIK kalacakt›r, ki bu çok tehlikelidir.
Terminalleri kontrol devresi terminallerine ba¤lamadan önce analog giriﬂ ve mant›k devresi kontak giriﬂi aras›nda geçiﬂ yap›n. Aksi takdirde sürücü veya sürücüye ba¤l› cihazlar hasar görebilir.

 Sa¤daki ﬂekilde, kontak giriﬂ terminalleri olarak kullan›lan VI giriﬂ terminallerinin bir ba¤lant› örne¤i gösterilmiﬂtir.
Bu örnek, sürücü sink (Negatif) mant›k devresi modunda
kullan›ld›¤›nda yap›lan ba¤lant›y› göstermektedir.
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3. Fonksiyonlar
‹kaz

Yasak

Talimat

앫 Motor durdurulsa bile, sürücüye elektrik gücü giderken sürücü terminallerine dokunmay›n.
Güç ba¤lant›s› varken sürücü terminallerine dokunulmas› elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 Elleriniz ›slakken dü¤melere dokunmay›n ve sürücüyü ›slak bir bezle temizlemeye çal›ﬂmay›n.
Bu tür uygulamalar elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 Yeniden deneme fonksiyonu seçildi¤inde alarm-durma halindeki motora yaklaﬂmay›n.
Motor aniden tekrar çal›ﬂabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Örne¤in, motora bir kapak takmak suretiyle, motor beklenmedik ﬂekilde çal›ﬂt›¤›nda oluﬂabilecek kazalara karﬂ› güvenlik önlemleri al›n.
앫 Giriﬂ gücünü sadece terminal blo¤u kapa¤›n› takt›ktan sonra (yani, dolap kapaklarını kapattıktan sonra) aç›n.
E¤er terminal blo¤u kapa¤› tak›lmadan (yani, dolap kapaklar› kapat›lmadan) giriﬂ gücü aç›l›rsa, elektrik
çarpmas› meydana gelebilir.
앫 E¤er sürücü duman veya de¤iﬂik bir koku veya s›ra d›ﬂ› sesler ç›karmaya baﬂlarsa, derhal gücü kapat›n.
E¤er cihaz böyle bir durumda çal›ﬂmaya devam ederse yang›n ç›kabilir. Tamir için bölgenizdeki sat›ﬂ
temsilcisini aray›n.
앫 Sürücü uzun bir süre kullan›lmayacaksa, mutlaka gücünü kapat›n.
앫 Sadece terminal blo¤u kapa¤›n› takt›ktan sonra giriﬂ gücünü aç›n.
Cihaz bir dolap içinde muhafaza edildi¤inde ve terminal blo¤u kapa¤› ç›kar›lm›ﬂ olarak kullan›ld›¤›nda,
daima ilk olarak dolap kapaklar›n› kapat›n ve daha sonra gücü aç›n. E¤er terminal blo¤u kapa¤› veya
dolap kapaklar› aç›kken güç aç›l›rsa, elektrik çarpmas› meydana gelebilir.
앫 Ar›zadan sonra sürücüyü tekrar ayarlamadan önce iﬂletim sinyallerinin kapal› oldu¤undan emin olun.
E¤er iﬂletim sinyali kapat›lmadan önce sürücü tekrar ayarlan›rsa, motor aniden tekrar çal›ﬂarak
yaralanmaya neden olabilir.

‹kaz
앫 Is› yayan kanatç›klara veya deﬂarj rezistörlerine dokunmay›n.
Bu parçalar s›cakt›r; dokunursan›z yanars›n›z.
Sak›n
dokunmay›n

Yasak

앫 Motorlar›n ve mekanik ekipman›n tüm izin verilebilir iﬂletim aral›klar›na uyun. (Motorun kullan›m
k›lavuzuna bak›n.)
Bu aral›klara uyulmamas› yaralanmaya neden olabilir.
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3.1 Kurulum Menüsünün Ayarlanmas›
Tehlike
앫 E¤er yanl›ﬂ ayar yap›l›rsa, sürücü zarar görebilir veya beklenmedik ﬂekilde hareket edebilir. Kurulum
parametresini do¤ru ﬂekilde ayarlad›¤›n›zdan emin olun.
Talimat

3

Kullan›lan kontrol giriﬂ sinyalleri için mant›k devresine ve ba¤lanan motorun temel frekans›na uygun olarak kurulum
menüsünü ayarlay›n. (E¤er hangi kurulum menüsünün seçilmesi gerekti¤inden, bölge kodlar›ndan ve hangi de¤erleri tan›mlayaca¤›n›zdan emin de¤ilseniz, distribütörünüze dan›ﬂ›n.)
Her bir kurulum menüsü, kullan›lan kontrol giriﬂ sinyalleri için mant›k devresiyle ve ba¤lanan motorun temel frekans›yla ilgili tüm parametreleri otomatik olarak ayarlar. (Aﬂa¤›daki sayfada yer alan tabloya bak›n.)
Kurulum menüsünü de¤iﬂtirmek için aﬂa¤›daki ad›mlar› takip edin [Örnek: EU ile bir bölge kodu seçilmesi]
Panel iﬂlemi

LED ekran

‹ﬂlem
Gücü aç›n. (Ekranda “seT” yan›p sönmeye baﬂlar)

Ayar dü¤mesini çevirin ve bölge kodu "EU"yu seçin
(Avrupa).

Bölgeyi belirlemek için, ayar dü¤mesinin ortas›na
bas›n.
‹ﬂletim frekans› görüntülenir (Standby).

앰 Kurulum menüsünde seçilen bölgeyi de¤iﬂtirirken, aﬂa¤›daki yöntemle kurulum menüsü tekrar ça¤r›labilir. Bununla birlikte, tüm parametre ayarlar›n›n standart varsay›lan de¤erlere dönece¤ine dikkat edin.
앫 typ parametresini "13"e ayarlay›n.
앫 set parametresini "0"a ayarlayın (Avrupa için 4).
앰 Aﬂa¤›daki sayfada yer alan parametre ayarlar›, kurulum menüsünde seçilmelerinden sonra bile ayr› ayr› de¤iﬂtirilebilir.
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쮿 Her bir kurulum parametresi taraf›ndan ayarlanan de¤erler
Parametre

Fonksiyon

(Esas olarak
Avrupa’da)

(Esas olarak Kuzey
Amerika’da)

(Esas olarak Asya,
Okyanusya’da)

JP
(Esas olarak
Japonya’da)

Maks. frekans
Frekans ayarlar›

VI giriﬂ noktas›
2’nin frekans›
Temel frekans
gerilimi 1/2
Sink/source
anahtarlama

3

100 [ Art› sinyal]
(Pozitif ortak)
(Ortak : P24)

0 [ Eksi sinyal]
(Negatif ortak)
(Ortak : CC)

Güç gerilim
dengeleme
(ç›k›ﬂ gerilimi
limiti)
Motor nominal
h›z›

1410(dk-1)

1710(dk-1)

C-3
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3.2 VF-nC3’ün Basitleﬂtirilmiﬂ ‹ﬂletimi
‹ﬂletim frekans›n› ve iﬂletim yöntemlerini ayarlamak için prosedürler aﬂa¤›daki ﬂekilde seçilebilir:

Çal›ﬂt›rma / Durdurma:

Frekans›n ayarlanmas›

3

: (1) Panel tuﬂ tak›m›n› kullanarak çal›ﬂt›rma ve durdurma
(2) Terminal kart›na d›ﬂ sinyaller göndererek çal›ﬂt›rma
ve durdurma
: (1) Ayar dü¤mesini kullanarak ayarlama
(2) Terminal kart›na d›ﬂ sinyaller göndererek ayarlama
(0-5V/0-10Vdc, 4-20mAdc)

Seçim için
(komut modu seçimi),
seçimini) temel parametrelerini kullan›n.
Parametre

Fonksiyon
Komut mod seçimi

Frekans ayar› mod seçimi

ve (frekans ayar› mod

Ayarlama aral›¤›

Varsay›lan ayar

0: Terminal kart›
1: Panel tuﬂ tak›m› (uzaktan kumanda
tuﬂ tak›m› dahil)
2: RS485 iletiﬂimi
0: Terminal kart› VI
1: Ayar dü¤mesi 1 (kaydetmek için
dü¤menin ortas›na bas›n)
2: Ayar dü¤mesi 2 (güç kapal› olsa bile
kaydeder)
3: RS485 iletiﬂimi
4: 5: YUKARI/AﬁA⁄I harici mant›ksal giriﬂ

앰

(ayar dü¤mesi 2), varsay›lan dü¤meyle frekans›n ayarlanmas›ndan sonra güç kapat›lsa bile
frekans›n kaydedildi¤i moddur.
3 ve 5 hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için, bkz: E6581595, 5.5.
앰
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3.2.1

Çal›ﬂt›rma ve durdurma

[Bir

ayarlama prosedürü örne¤i]
Panel iﬂlemi

LED ekran

‹ﬂlem
‹ﬂletim frekans›n› görüntüler (çal›ﬂma durur).
(Standart monitör ekran seçimi F710=0 oldu¤unda [‹ﬂletim frekans›])
En son de¤iﬂtirilen 5 parametre görüntülenir. [Tarihçe (RUH)].
Ayar dü¤mesini çevirerek "

"i seçin.

Parametre de¤erini okumak için, ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.
(Standart varsay›lan de¤er: 1).
Ayar dü¤mesini çevirerek parametre de¤erini 0 olarak de¤iﬂtirin
(terminal blo¤u).)
De¤iﬂtirilen parametre de¤erini kaydetmek için, ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.
ve parametre ayar de¤eri s›ras›yla görüntülenir.

=1)

(1) Panel tuﬂ tak›m›n› kullanarak çal›ﬂt›rma ve durdurma (
Motoru çal›ﬂt›rmak ve durdurmak için panel tuﬂ tak›m› üzerindeki
: Motor çal›ﬂ›r.

ve

tuﬂlar›n› kullan›n.

: Motor durur.

앰

Dönme yönü, Fr parametresini (ileri çal›ﬂma / geri çal›ﬂma seçimi) ayarlamak suretiyle belirlenir. (0: ileri
çal›ﬂma, 1: ters çal›ﬂma)

앰

Uzaktan kumanda tuﬂ tak›m›n› kullanarak (opsiyon) ileri çal›ﬂma ve geri çal›ﬂma aras›nda geçiﬂ yapmak
için, fr parametresinin (ileri/geri çal›ﬂma seçimi) 2 veya 3’e ayarlanmas› gerekir. (Bkz: E6581595, 5.7).

(2) Terminal tablosuna bir d›ﬂ sinyal göndermek suretiyle ÇALIﬁTIRMA/DURDURMA (
= 0): Sink (Negatif) mant›k devresi
Motoru çal›ﬂt›rmak ve durdurmak için sürücü terminal kart›na giden d›ﬂ sinyalleri kullan›n.
K›sa devre
çal›ﬂ›r

ve

terminalleri: ileri yönde

Aç›k devre
durur

ve

terminalleri: yavaﬂlar ve
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Frekans

Yavaﬂlama
ve durma

F-CC

AÇIK
KAPALI
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(3) Serbest dönüﬂ
Standart varsay›lan ayar, yavaﬂlayarak durmad›r.
Motora serbest dönüﬂ yapt›rmak için, boﬂ bir termiMotor
nale "6 (ST)" terminal fonksiyonu atay›n.
h›z›
Parametreyi F 110=0 olarak de¤iﬂtirin.
Serbest dönüﬂ için, motoru solda aç›klanan durumda durdurdu¤unuzda ST-CC’yi aç›n. Sürücü üzerindeki monitörde bu s›rada OFF (KAPALI) mesaj› görüntülenecektir.
Bir serbest dönüﬂ ayn› zamanda boﬂ bir terminale "96
(FRR)" terminal fonksiyonu atanarak ta yapt›r›labilir.
Bu iﬂlemi yaparken, her ikisi de aç›k olan FRR ve CC
taraf›ndan bir serbest duruﬂ yapt›r›l›r.

3

3.2.2
[

Serbest duruﬂ

AÇIK
KAPALI
AÇIK
KAPALI

Frekans›n ayarlanmas›

ayarlama iﬂlemi örne¤i]: Terminal blo¤u için frekans ayar hedefinin ayarlanmas›
Panel iﬂlemi
LED ekran
‹ﬂlem
‹ﬂletim frekans›n› görüntüler (çal›ﬂma durur).
(Standart monitör ekran seçimi F710=0 oldu¤unda [‹ﬂletim frekans›])
‹lk temel parametreyi görüntüler [Tarihçe (RUH)].
Ayar dü¤mesini çevirerek "

"i seçin.

Parametre de¤erini okumak için, ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.
(Standart varsay›lan de¤er: 2).
Ayar dü¤mesini çevirerek parametre de¤erini 0 olarak de¤iﬂtirin
(terminal blo¤u VI).
Parametre de¤eri yaz›l›r.
kez görüntülenir.

ve parametre de¤eri s›ras›yla birkaç

* MODE tuﬂuna iki defa bas›ld›¤›nda ekran standart izleme moduna geri döner (iﬂletim frekens›n› görüntüler).

(1) Tuﬂ tak›m›n› kullanarak ayarlama (

: Frekans› azalt›r

: Frekans› art›r›r

= 1: kaydetmek için dü¤menin ortas›na bas›n)

쐽 Panelden çal›ﬂt›rma örne¤i (
Panel iﬂlemi

= 1 veya 2)

‹ﬂlem

LED ekran

‹ﬂletim frekans›n› görüntüler.
(Standart monitör ekran seçimi F710=0 oldu¤unda [‹ﬂletim frekans›])
‹ﬂletim frekans›n› ayarlay›n. (Bu durumda güç kapat›l›rsa frekans
kaydedilmeyecektir.)
‹ﬂletim frekans›n› kaydedin. FC ve frekans, s›ras›yla görüntülenir.
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쐽 Panelden çal›ﬂt›rma örne¤i (
Panel iﬂlemi

= 2: güç kapal› bile olsa kaydeder)
‹ﬂlem

LED ekran

‹ﬂletim frekans›n› görüntüler.
(Standart monitör ekran seçimi F710 = 0 olarak ayarland›¤›nda
[iﬂletim frekans›])

‹ﬂletim frekans›n› ayarlay›n.
Bu durumda güç kapat›lsa bile frekans kaydedilecektir.
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= 0)

(2) Terminal blo¤una d›ﬂ sinyaller göndererek frekans ayarlama (
쐽 Frekans ayar›
1) Harici potansiyometre kullan›larak frekans›n ayarlanmas›

쏒 Potansiyometre
Potansiyometre kullanarak frekans›n ayarlanmas› (1-10kΩ, 1/4W)
50 veya 60Hz

: Potansiyometre kullanarak
frekans›n ayarlanmas›

Frekans

0
M‹N

3

MAKS

Not) f 109=3 parametre ayar›n› yap›n.

2) Giriﬂ gerilimini kullanarak frekans›n ayarlanmas› (0~10V)
쏒 Gerilim sinyali
Gerilim sinyallerini kullanarak frekans›n ayarlanmas› (0~10V).
: Gerilim sinyali 0-10mVDC
50 veya 60Hz
Frekans

0
M‹N

Not) f 109=0 parametre ayar›n› yap›n.

MAKS

3) Ak›m giriﬂini kullanarak frekans›n ayarlanmas› (4~20mA)
쏒 Ak›m Sinyali
Ak›m sinyallerini kullanarak frekans›n ayarlanmas› (4~20mA).
: Ak›m sinyali 4-20mAdc

50 veya 60Hz
Frekans

0
M‹N

* Parametrelerin ayarlanmas› ayn› zamanda 0-20mAdc’ye izin verir.

MAKS

Note) F 109 = 1 ve F 201 = 20 parametre ayarlar›n› yap›n.

4) Giriﬂ gerilimini kullanarak frekans›n ayarlanmas› (0 ila 5V)
쏒 Gerilim sinyali
Gerilim sinyallerini kullanarak frekans›n ayarlanmas› (0 ila 5V).
Gerilim sinyali 0-5VDC

50 veya 60Hz
Frekans

0
M‹N

Not) f 109 = 3 parametre ayar›n› yap›n.
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3.3 VF-nC3’ün çal›ﬂt›r›lmas›
Basit örneklerle Sürücünün çal›ﬂt›r›lmas›na genel bak›ﬂ.

Örn. 1

Ayar dü¤mesini kullanarak frekans›n ve panel tuﬂ tak›m›n› kullanarak çal›ﬂt›rma/durdurma’n›n ayarlanmas› (1)

(1) Kablo ba¤lant›s›

3
Motor
쐓
Gürültü
filtresi

Güç devresi

Kontrol
devresi

Kumanda paneli

Parametre ayar› (varsay›lan ayar)
Fonksiyon

Parametre

Programlanan de¤er

Komut mod seçimi
Frekans ayar› mod seçimi
(3)

‹ﬂletim
Çal›ﬂt›rma/durdurma: Panel üzerindeki

ve

tuﬂlar›na bas›n.

Frekans ayar›: Ayar dü¤mesini çevirerek frekans› ayarlay›n. Frekans ayar›, sadece ayar dü¤mesi
çevrilerek kaydedilir.
* Sadece tek fazl›, 200V modeller
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Örn. 2

Ayar dü¤mesini kullanarak frekans›n ve panel tuﬂ tak›m›n›
kullanarak çal›ﬂt›rma/durdurma’n›n ayarlanmas› (2)

(1) Kablo ba¤lant›s›

Motor
쐓
Gürültü
filtresi

3

Güç devresi

Kontrol
devresi

Kumanda paneli

(2) Parametre ayar›
Fonksiyon

Parametre

Programlanan de¤er

Komut mod seçimi
Frekans ayar› mod seçimi
(3) ‹ﬂletim
Çal›ﬂt›rma/durdurma: Panel üzerindeki

ve

tuﬂlar›na bas›n.

Frekans ayar›: Ayar dü¤mesini çevirerek frekans› ayarlay›n.
Frekans ayar›n› kaydetmek için, ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.
FC ve ayarlanan frekans s›ras›yla yan›p sönecektir.

* Sadece tek fazl›, 200V modeller
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Örn. 3

Ayar dü¤mesini kullanarak frekans›n ve d›ﬂ sinyalleri kullanarak
çal›ﬂt›rma/durdurma’n›n ayarlanmas›

(1) Kablo ba¤lant›s›

Motor
쐓
Gürültü
filtresi

Güç devresi

Kontrol
devresi

‹leri
sinyali
Geri
sinyali

Ortak

Kumanda paneli

(2) Parametre ayar›
Parametre

Fonksiyon
Komut mod seçimi
Frekans ayar› mod seçimi

Programlanan de¤er
0
1 veya 2

(3) ‹ﬂletim
Çal›ﬂt›rma/durdurma: F-CC, R-CC’ye AÇMA/KAPAMA giriﬂi. (eksi sinyal ile)
Frekans ayar›: Ayar dü¤mesini çevirerek frekans› ayarlay›n.
* Sadece tek fazl›, 200V modeller
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Örn. 4

D›ﬂ sinyalleri kullanarak frekans›n ve çal›ﬂt›rma/durdurma’n›n
ayarlanmas›.

(1) Kablo ba¤lant›s›

Motor
쐓
Gürültü
filtresi

3

Güç devresi

Kontrol
devresi

‹leri sinyali
Geri sinyali

Ortak
Ak›m sinyali: 4~20mA

Gerilim sinyali: 0~10V / 0~5V
Harici potansiyometre
(Aksi takdirde, terminaller VI-CC aras›nda giriﬂ gerilim sinyali.)

(2)

Parametre ayar›
Fonksiyon

Parametre

Programlanan de¤er

Komut mod seçimi
Frekans ayar› mod seçimi
(3)

‹ﬂletim
Çal›ﬂt›rma/durdurma: F-CC, R-CC’ye AÇMA/KAPAMA giriﬂi. (eksi sinyal ile)
Frekans ayar›: VI: Giriﬂ 0-10Vdc (harici potansiyometre) veya frekans› ayarlamak için 4-20mAdc.
* VI’n›n gerilim/ak›m giriﬂini F 109 parametresinde ayarlay›n.
0: Gerilim sinyal giriﬂi (0-10V)
1: Ak›m sinyal giriﬂi (4-20mA)
3: P5 terminali ba¤land›¤›nda ve harici potansiyometre kullan›ld›¤›nda, gerilim sinyal giriﬂi (0-5V).

* Sadece tek fazl›, 200V modeller
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3.4 Analog ç›k›ﬂ ayar›
: Ölçüm aleti seçimi
: Ölçüm aleti ayar kazanc›
앫 Fonksiyon
0 - 1 mAdc, 0 (4) - 20 mAdc, 0 - 10 vdc ç›k›ﬂ›, F 68 1 ayar›na ba¤l› olarak FM terminalinden gelen ç›k›ﬂ
sinyali için seçilebilir. Ölçe¤i FN parametresiyle ayarlay›n.
Tam ölçekli 0 - 1 mAdc ölçüm aral›¤›na sahip bir ampermetre kullan›n.
E¤er ç›k›ﬂ 4 - 20 mAdc ise F 692 (analog ç›k›ﬂ sapmas›) ayarlanmal›d›r.

3

[Ba¤l› ölçüm aleti seçim parametreleri]
Parametre

Fonksiyon

Ayar aral›¤›

Ölçüm aleti
seçimi

0: Ç›k›ﬂ frekans›
1: Ç›k›ﬂ ak›m›
2: Frekans referans›
3: Giriﬂ gerilimi (DC alg›lama)
4: Ç›k›ﬂ gerilimi (komut de¤eri)
5 - 11: 12:Frekans ayar de¤eri (dengelemeden
sonra)
13:VI giriﬂ de¤eri
14:15:Sabit ç›k›ﬂ 1 (ç›k›ﬂ ak›m› %100
eﬂde¤er)
16:Sabit ç›k›ﬂ 2 (ç›k›ﬂ ak›m› %50
eﬂde¤er)
17:Sabit ç›k›ﬂ 3 (ç›k›ﬂ ak›m› d›ﬂ›nda)
18:RS485 haberleﬂme verisi
19:Ayarlar için (FN ayar de¤eri
görüntülenir.)
20 - 22: -

Ölçüm aleti
ayar kazanc›
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fnsl=17’de tahmini ç›k›ﬂ
FNSL = 17
Maksimum frekans (fh)
Maksimum frekans (fh)
1.5x anma gerilimi
1.5x anma gerilimi
Maksimum frekans (fh)
Maksimum giriﬂ de¤eri
Maksimum de¤er (%100.0)
-

Varsay›lan ayar
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쐽 Rezolüsyon
Tüm FM terminalleri 1/255’lik maksimum de¤ere sahiptir.

쐽 4-20mA ç›k›ﬂ ayar› örne¤i (ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 6.20.2)

Ç›k›ﬂ
ak›m›

Ç›k›ﬂ
ak›m›

3
Hesaplanan iç de¤er
Not 1)
Not 2)

Hesaplanan iç de¤er

Ak›m ç›k›ﬂ› için FM terminalini kullan›rken, d›ﬂ yük direncinin 750Ω’dan küçük oldu¤undan emin olun.
E¤er gerilim ç›k›ﬂ› için kullan›l›yorsa, 1 kΩ üzerinde d›ﬂ yük direncinde kullan›n.
FNSL = 12, motor tahrik frekans›d›r.

쐽 Fn parametresi ile ayar ölçe¤i (Ölçüm aleti ayar›)
Ölçüm aletlerini aﬂa¤›da görüldü¤ü gibi ba¤lay›n.
<Ampermetre>

<Frekans ölçer>
Ölçüm aleti: Frekans ölçer
(varsay›lan ayar)

Ampermetrenin
okuma de¤erleri,
ölçek ayar› s›ras›nda dalgalanacakt›r.

Frekans ölçerin
okuma de¤erleri,
ölçek ayar› s›ras›nda dalgalanacakt›r.
* Opsiyonel QS-60T frekans ölçer
mevcuttur.

Ölçüm aleti:
ampermetre

* Sürücünün nominal ç›k›ﬂ›n›n 1.5x kat› maksimum
ölçe¤e sahip ampermetre tavsiye edilir.
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[FM terminali frekans ölçer ayar›n› yapma örne¤i]
* S›f›r noktas›n›n ön ayar›n› yapmak için ölçüm aletinin ayar vidas›n› kullan›n.
Kumanda paneli iﬂlemi

‹ﬂlem

LED ekran

Ç›k›ﬂ frekans›n› görüntüler.
(Standart monitör ekran seçimi F710 = 0 olarak ayarland›¤›nda)
‹lk temel parametre “auh” (tarihçe fonksiyonu) görüntülenir.
Ayar dü¤mesini çevirerek fn’i seçin.
‹ﬂletim frekans›, ayar dü¤mesinin ortas›na basmak suretiyle okunabilir.
Ayar dü¤mesini çevirerek ölçüm aletini ayarlay›n.
Bu s›rada ölçüm aleti göstergesinin de¤iﬂti¤ine, fakat sürücü ekran›n›n (monitör) de¤iﬂmedi¤ine dikkat edin.

Ölçüm aletinin kalibrasyonlar›n› kaydetmek için, ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.
Fn ve frekans, s›ras›yla görüntülenir.
Ekran, özgün göstergelerine geri döner.
(Standart monitör ekran seçimi F710 = 0 olarak ayarland›¤›nda
[iﬂletim frekans›])

쐽 Ölçüm aletinin sürücü durma halindeyken ayarlanmas›
앫 Ç›k›ﬂ ak›m›n›n ayarlanmas› (FNSL = 1)
E¤er ölçüm aletini ç›k›ﬂ ak›m› için ayarlarken ayar s›ras›nda büyük veri dalgalanmalar› varsa ve bu durum
ayar› güçleﬂtiriyorsa, ölçüm aleti sürücü durma halindeyken ayarlanabilir.
Sabit ç›k›ﬂ 1 (ç›k›ﬂ ak›m› %100 eﬂde¤eri) için Fn5L parametresini 15’e ayarlarken, mutlak de¤erlere sahip bir
sinyal ç›k›ﬂ› verilecektir (sürücünün anma ak›m› = %100). Bu durumda, ölçüm aletini Fn (Ölçüm aleti ayar›)
parametresi ile ayarlay›n.
Benzer ﬂekilde e¤er sabit ç›k›ﬂ 2 (ç›k›ﬂ ak›m› %50 eﬂde¤eri) için Fn5L parametresini 16’ya ayarlarsan›z,
sürücü anma ak›m›n›n yar›s› geçti¤inde verilen bir sinyalin ç›k›ﬂ› FM terminali yoluyla yap›lacakt›r.
Ölçüm aleti ayar› tamamland›ktan sonra, Fn5L parametresini 1’e (ç›k›ﬂ ak›m›) ayarlay›n.
앫 Di¤er ayarlar (FNSL = 0, 2 - 4, 12, 13, 18)
FNSL = 17: Sabit ç›k›ﬂ 3 (ç›k›ﬂ ak›m›ndan farkl›) ayarland›¤›nda, di¤er monitörler için de¤er sinyalleri
aﬂa¤›daki de¤erlerde sabitlenir ve FM terminali yoluyla ç›k›ﬂ verilir.
Her bir ö¤e için %100 standart de¤erler ﬂöyledir:
fnsl = 0, 2, 12 : Maksimum frekans (fh)
fnsl = 3, 4 : Anma geriliminin 1.5 kat›
fnsl = 13 : Maksimum giriﬂ de¤eri (5 V, 10 V, veya 20 mA)
fnsl = 18 : Maksimum de¤er (1000)
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3.5 Elektronik termal koruma ayar›
: Motor elektronik-termal koruma düzeyi 1
: Elektronik-termal koruma karakteristik seçimi
: Motor elektronik-termal koruma düzeyi 2
: Motor %150 aﬂ›r› yük alg›lama süresi
: Elektronik termal haf›za

3

앫 Fonksiyon
Bu parametre, motorun özel s›n›f›na ve özelli¤ine göre uygun elektronik termal koruma özelliklerinin
seçilmesine izin verir.

쐽 Parametre ayar›
Parametre

Fonksiyon

Ayar aral›¤›

Varsay›lan ayar

Motor elektronik-termal
koruma düzeyi 1
Ayar
de¤eri
Standart
motor

Elektronik-termal koruma
karakteristik seçimi

VF motor
(özel
motor)

Aﬂ›r› yük
korumas›
geçerli
geçerli
geçersiz
geçersiz
geçerli
geçerli
geçersiz
geçersiz

Aﬂ›r› yükte
stop etme
geçersiz
geçerli
geçersiz
geçerli
geçersiz
geçerli
geçersiz
geçerli

Motor elektronik-termal
koruma düzeyi 2
Motor %150- aﬂ›r› yük zaman
limiti
Elektronik termal haf›za

0: Yok
1: Mevcut *2

*1: Sürücünün anma ak›m› %100’dür. F701 (ak›m ve gerilim birim seçimi) = 1 (A (amp)/V (volts)) seçildi¤inde, A
(amp) cinsinden ayarlanabilir.
*2: Güç kapat›ld›¤›nda sürücünün veya motorun termal durumu (aﬂ›r› yük toplam düzeyi) kaydedilir ve güç tekrar aç›ld›¤›nda hesaplan›r.
Not: f631, üretici ayarlar› için kullan›lan bir parametredir. Bu parametreyi de¤iﬂtirmeyin.
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1) Elektronik termal koruma seçimi
zeyi 1

ve motor elektronik termal koruma dü-

’nin ayarlanmas›

Elektronik termal koruma özellikleri seçimi OLn, motor aﬂ›r› yük ar›za fonksiyonunu (OL2) ve aﬂ›r› yükte stop
ettirme fonksiyonunu etkinleﬂtirmek veya devreden ç›karmak için kullan›l›r.
Sürücü aﬂ›r› yük ar›zas› (OL 1) sürekli alg›lama modunda çal›ﬂ›rken, motor aﬂ›r› yük ar›zas› (OL 2), OL n parametresi kullan›larak seçilebilir.
Terimlerin aç›klamas›
Aﬂ›r› yükte stop etme:

Fanlar, pompalar ve çal›ﬂma h›z› azald›kça yük ak›m›n›n da azald›¤› de¤iﬂken
tork özelliklerine sahip üfleyiciler gibi cihazlar için ideal bir fonksiyondur.
Sürücü bir aﬂ›r› yük alg›lad›¤›nda, bu fonksiyon, motor aﬂ›r› yük ar›zas› OL 2
etkinleﬂtirilmeden önce otomatik olarak ç›k›ﬂ gücünü düﬂürür. Bu fonksiyonla,
yük ak›m›yla dengelenmiﬂ bir frekans kullanarak çal›ﬂt›rmak suretiyle ar›za olmadan iﬂletime devam edilebilir.

Not:

Aﬂ›r› yükte stop etme fonksiyonunu (yük ak›m›n›n h›za ba¤l› olmaks›z›n sabit oldu¤u taﬂ›y›c›
bantlar gibi) sabit tork özelliklerine sahip yüklerle kullanmay›n.

[Standart (sürücülerle birlikte kullan›m için tasarlanm›ﬂ motorlar d›ﬂ›ndaki) motorlar›n kullan›lmas›]
Bir motor anma frekans›ndan daha düﬂük frekans aral›¤›nda kullan›ld›¤›nda, motorun so¤utma etkisi azalacakt›r. Bu durum, aﬂ›r› ›s›nmay› engellemek için standart bir motor kullan›ld›¤›nda aﬂ›r› yük alg›lama iﬂlemlerinin baﬂlamas›n› h›zland›r›r.

쐽 Elektronik termal koruma özellikleri seçimi OLn’nin ayarlanmas›
Ayar de¤eri

Aﬂ›r› yük korumas›

Aﬂ›r› yükte stop etme

geçerli

geçersiz

geçerli

geçerli

geçersiz

geçersiz

geçersiz

geçerli

쐽 Motor elektronik termal koruma düzeyi 1
ayn›)

’in ayarlanmas› (

ile

Kullan›lan motorun kapasitesi sürücünün kapasitesinden daha küçük oldu¤unda veya motorun nominal
ak›m› sürücünün nominal ak›m›ndan daha küçük oldu¤unda, motor için termal koruma düzeyi 1
’i
motorun nominal ak›m›na uygun olarak ayarlay›n.
* Yüzde de¤eri olarak görüntülendi¤inde, %100 = sürücünün nominal ç›k›ﬂ ak›m›d›r (A).
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Ç›k›ﬂ ak›m› indirgeme faktörü
[%]/[A]

Ç›k›ﬂ frekans› (Hz)

Not: Motor aﬂ›r› yük korumas› baﬂlang›ç düzeyi 30Hz’de sabitlenir.

3

[Ayarlama örne¤i: VFNC3-2007P 2A nominal ak›m de¤erine sahip 0.4kW motorla birlikte çal›ﬂt›r›ld›¤›nda]
Kumanda
paneli iﬂlemi

LED ekran

‹ﬂlem
‹ﬂletim frekans›n› görüntüler. (Çal›ﬂmay› durdurarak yap›n.)
(Standart monitör ekran seçimi F710 = 0 olarak ayarland›¤›nda
[iﬂletim frekans›])
‹lk temel parametre “AUH” (tarihçe fonksiyonu) görüntülenir.
Ayar dü¤mesini çevirerek parametreyi

‘ye ayarlay›n.

Parametre de¤erleri, ayar dü¤mesinin ortas›na basmak suretiyle
okunabilir (varsay›lan ayar %100’dür).
Ayar dü¤mesini çevirerek parametreyi %48’e ayarlay›n (= motor
nominal ak›m›/sürücü ç›k›ﬂ nominal ak›m› X100=2.0/4.2X100)
De¤iﬂtirilen parametre de¤erini kaydetmek için, ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.
ve parametre, s›ras›yla görüntülenir.
Not: Sürücünün nominal ç›k›ﬂ ak›m›, PWM taﬂ›y›c› frekans› parametresinin (f300) ayar›na bakmaks›z›n
4kHz alt›ndaki frekanslar için nominal ak›mdan hesaplanmal›d›r.

[Bir VF motorun (sürücüyle kullan›m amaçl› motor) kullan›lmas›]
쐽 Elektronik termal koruma özellikleri seçimi OLn’nin ayarlanmas›
Ayar de¤eri

Aﬂ›r› yük korumas›

Aﬂ›r› yükte stop etme

geçerli

geçersiz

geçerli

geçerli

geçersiz

geçersiz

geçersiz

geçerli

VF motorlar (sürücülerle kullan›m için tasarlanm›ﬂ motorlar), standart motorlar için geçerli frekans aral›klar›ndan daha düﬂük frekans aral›klar›nda kullan›labilirler; fakat 6Hz alt›ndaki frekanslarda so¤utma etkileri azal›r.

쐽 Motor elektronik termal koruma düzeyi 1
C-18
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E¤er motorun kapasitesi sürücünün kapasitesinden daha küçükse veya motorun nominal ak›m› sürücünün nominal ak›m›ndan küçükse, elektronik termal koruma düzeyi 1
’i motorun nominal ak›m›na uygun olacak ﬂekilde ayarlay›n.
* E¤er göstergeler yüzde (%) cinsinden ise, %100, sürücünün nominal ç›k›ﬂ ak›m›na (A) eﬂittir.
Ç›k›ﬂ ak›m› indirgeme faktörü [%]/[A]

3
Ç›k›ﬂ frekans› (Hz)
Not) Motor aﬂ›r› yük indirgemesi için baﬂlang›ç düzeyi 6 Hz’de sabitlenir.

2) Motor %150- aﬂ›r› yük zaman limiti
f607 parametresi, 10 ile 2400 saniye aral›¤›nda motor %150’lik bir yük alt›nda ar›za yapmadan (aﬂ›r› yük ar›zas› OL2) önce geçen zaman› ayarlamak için kullan›l›r.

3) Sürücü aﬂ›r› yük özellikleri
Sürücünün kendisini korumak için ayarlan›r. Bu parametrenin ayar› kapat›lamaz.
Bir sürücü aﬂ›r› yük ar›zas› (OL 1) yürütüldü¤ünde, stop etme çal›ﬂma düzeyi F60 1’i azaltmak veya h›zlanma
süresi ACC’yi ve yavaﬂlama süresi dEC’yi art›rmak suretiyle çal›ﬂma güçlendirilebilir.
Sürücü aﬂ›r› yükü
zaman [s]

küçük/orta
kapasiteli tipler: 120
büyük kapasiteli tipler:
60

‹zlenen ç›k›ﬂ ak›m› [%]
%100:

Sürücü

nominal

ç›k›ﬂ›

Sürücü aﬂ›r› yük koruma özelli¤i
Not 1: 1 Hz’den küçük olan son derece düﬂük h›zlarda veya %150 üzerinde, sürücüyü korumak için k›sa
süre içerisinde bir aﬂ›r› yük ar›zas› (OL 1) oluﬂur.
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Not 2: E¤er fabrika varsay›lan ayarlar›yla bir sürücü aﬂ›r› ak›m› oluﬂursa, sürücü otomatik olarak taﬂ›y›c› frekans›n› düﬂürmek için ayarlan›r ve aﬂ›r› yük ar›zas› (OL 1) kontrol edilir. Taﬂ›y›c› frekans› azalt›ld›¤›nda
motordan gelen gürültü artsa da, performans üzerinde bir etkisi yoktur. Taﬂ›y›c› frekans›n›n azalt›lmas› istenmedi¤inde, parametreyi F316 = 0 olarak ayarlay›n.

4) Elektronik termal haf›za
Güç KAPALI iken, aﬂ›r› yük toplam düzeyini s›f›rlamak veya muhafaza etmek mümkündür.
Bu parametrenin ayarlar› hem motorun elektronik termal haf›zas›na hem de sürücünün korunmas› için elektronik termal haf›zaya uygulan›r.
[Parametre ayarlar›]

3

Parametre

Fonksiyon
Elektronik termal haf›za

Ayar aral›¤›

0: Yok
1: Mevcut

 f632=1, ABD NEC standartlar›na uygunluk için kullan›lan bir fonksiyondur.
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3.6 Ön-ayarl› h›z iﬂletimi (15 h›z ad›m›)
Ön-ayarl› h›z iﬂletim frekanslar› 1-7
Ön-ayarl› h›z iﬂletim frekanslar› 8-15
앫 Fonksiyon
Sadece bir d›ﬂ kontak sinyali anahtarlamak suretiyle maksimum 15 h›z ad›m› seçilebilir. Çoklu hız frekanslar›, alt limit frekans› LL’den üst limit frekans› UL’ye kadar herhangi bir noktada programlanabilir.
[Ayarlama yöntemi]
1) Çal›ﬂt›rma/durdurma
Çal›ﬂt›rma ve durdurma kontrolü, terminal kart›ndan yap›l›r.
Parametre

Fonksiyon
Komut mod seçimi

3

Ayar aral›¤›
0: Terminal kart›
1: Panel tuﬂ tak›m› (uzaktan kumanda tuﬂ tak›m› dahil)
2: RS485 iletiﬂimi

Ayar de¤eri

Not: Ön-ayarl› h›z iﬂletimi ile di¤er h›z komutlar› (analog sinyal, ayar dü¤mesi, haberleﬂme, vb.) aras›nda geçiﬂ
yaparken, frekans ayar modunu Fn0d’de seçin. ⇒ Bkz: 3) veya E6581595, 5.4.
2)

Ön-ayarl› h›z frekans ayar›
Gereken ad›m say›s› h›z›n› (frekans›n›) ayarlay›n.

H›z 1’den h›z 7’ye ayarlama
Parametre

Fonksiyon

Ayar aral›¤›

Standart varsay›lan ayalar

Ayar aral›¤›

Standart varsay›lan ayalar

Ön ayarl› h›z iﬂletim frekanslar›
1-7
H›z 8’den h›z 15’e ayarlama
Parametre

Fonksiyon

Ön ayarl› h›z iﬂletim frekanslar›
8-15
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Ön-ayarl› h›z kontak giriﬂ sinyali örne¤i: F 127 (sink/source anahtarlama) 0: Sink ayarlar›yla
O: AÇIK -: KAPALI (Ön-ayarl› komutlar d›ﬂ›ndaki h›z komutlar›, tamam› KAPALI oldu¤unda geçerlidir)
Ön-ayarl› h›z

Terminal

앰 Terminal fonksiyonlar› aﬂa¤›daki gibidir:
Terminal S1 ..........Giriﬂ terminali fonksiyon seçimi 3A (S1)

3

F113=10 (Ön-ayarl› h›z komutu 1: SS1)
Terminal S2 ..........Giriﬂ terminali fonksiyon seçimi 4A (S2)

F114=12 (Ön-ayarl› h›z komutu 2: SS2)
Terminal R ............Giriﬂ terminali fonksiyon seçimi 2A (R)

F112=14 (Ön-ayarl› h›z komutu 3: SS3)
Terminal VI........... Analog/kontak giriﬂ seçimi (VI)
F109=2 (kontak giriﬂi)
Giriﬂ terminali fonksiyon seçimi 5 (VI)
F115=16 (ön-ayarl› h›z komutu 4: SS4)
앰 Varsay›lan ayarlarda, SS3 ve SS4 atanmam›ﬂt›r. SS3 ve SS4’ü, giriﬂ terminali fonksiyon seçimi ile R ve
VI’ya atay›n. VI terminali ayn› zamanda kontak giriﬂine anahtarlama için de ayarlanmal›d›r.

F (‹leri çal›ﬂma)

‹leri

Ortak
Ön-ayarl› h›z 1 (SS1)

[ Bir ba¤lant› ﬂemas› örne¤i ]
(sink ayarlar›yla)

Ön-ayarl› h›z 2 (SS2)
Ön-ayarl› h›z 3 (SS3)
Ön-ayarl› h›z 4 (SS4)

*1: VI terminali kontak giriﬂ teminali için kullan›ld›¤›nda, daima VI terminali ile P24 aras›na bir direnç
ba¤lay›n. Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 2.3.2 (sayfa B-9).
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3) Ön-ayarl› h›z komutuyla di¤er h›z komutlar›n›n kullan›lmas›

1: Panel tuﬂ tak›m› (uzaktan kumanda tuﬂ tak›m› dahil),
2: RS485 iletiﬂimi

Komut mod seçimi
CNOD

0: Terminal kart›

Frekans ayar›
mod seçimi FNOD

1: Ayar dü¤mesi 1
0: Terminal kart›
(kaydetmek için dü¤VI
menin ortas›na bas›n)
3: RS485 iletiﬂimi
2: Ayar dü¤mesi 2
5: D›ﬂ kontak
(güç kapal› bile
YUKARI/AﬁA⁄I
olsa kaydeder)

0: Terminal blo¤u
VI
5: D›ﬂ kontak
YUKARI/AﬁA⁄I

Ön-ayarl› h›z komutu geçerli Not)

Terminal komutu
geçerli

Ön-ayarl› h›z
komutu

Etkin
Pasif

Terminal komutu
geçerli

Ayar dü¤mesi
komutu geçerli

Haberleﬂme
komutu geçerli

1: Ayar dü¤mesi
(kaydetmek için
3: RS485 iletiﬂimi
dü¤menin
ortas›na bas›n)
2: Ayar dü¤mesi
Ayar dü¤mesi
komutu geçerli

Haberleﬂme
komutu geçerli

(Sürücü Ön-ayarl› h›z komutunu kabul etmez.)

Not)Di¤er h›z komutlar›yla ayn› zamanda girildi¤inde, ön-ayarl› h›z komutuna daima öncelik verilir.

Aﬂa¤›da, varsay›lan ayarlarla üç-h›zl› iﬂletim örne¤i görülmektedir. (Sr 1 = 3 için frekans ayarlar› gereklidir)

Ç›k›ﬂ frekans›
[Hz]

Zaman
[sn]

0

F-CC

AÇIK
KAPALI

S1(SS1)-CC

AÇIK
KAPALI

S2(SS2)-CC
AÇIK
KAPALI

3-h›zl› iﬂletim örne¤i
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4.
4.1

Parametrelerin ayarlanmas›
Ayar ve Ekran Modlar›

VF-nC3 , aﬂa¤›daki üç izleme moduna sahiptir.

Standart izleme modu

Standart sürücü modu. Bu mod, sürücünün gücü
aç›ld›¤›nda etkinleﬂir.

Bu mod, ç›k›ﬂ frekans›n› izlemek ve frekans referans de¤erini ayarlamak için kullan›l›r. Bu modda
ayr›ca, çal›ﬂma ve ar›za s›ras›nda durum alarmlar› hakk›nda bilgi görüntülenir.
앫 Ç›k›ﬂ frekans›, vb. görüntüleme
f710 Baﬂlang›ç panel ekran seçimi
(f720 Baﬂlang›ç uzaktan kumanda tuﬂ tak›m› ekran seçimi)
f702 Serbest birim ekran› ölçe¤i
앫 Ayar frekans› referans de¤erleri.
앫 Durum alarm›
E¤er sürücüde bir ar›za varsa, LED ekranda alarm sinyali ve frekans s›rayla yan›p sönecektir.
C: Ak›m, aﬂ›r› ak›mda stop etmeyi engelleme seviyesinde ya da bu seviyenin üzerinde ise.
P: Voltaj, aﬂ›r› gerilimde stop etmeyi engelleme seviyesinde ya da bu seviyenin üzerinde
ise.
L: Kümülatif aﬂ›r› yük miktar› aﬂ›r› yük ar›za de¤erinin %50’sine ulaﬂt›¤›nda veya daha büyük oldu¤unda veya ana devre eleman› s›cakl›¤› aﬂ›r› yük alarm düzeyine ulaﬂt›¤›nda.
H: Aﬂ›r› ›s›nmadan koruma alarm düzeyine ulaﬂ›ld›¤›nda.

Ayar izleme modu

Sürücü parametrelerini ayarlama modu.
Parametrelerin ayarlanmas› hakk›nda bilgi için, bkz: Bölüm 4.2.

‹ki parametre okuma modu mevcuttur. Modlar›n seçilmesi ve de¤iﬂtirilmesi hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 4.2.
Kolay ayar modu:
Sadece en sık kullanılan yedi parametre görüntülenir.
Parametreler gerekti¤i ﬂekilde kaydedilebilir. (maks. 24 parametre)
Standart ayar modu: Temel ve geniﬂletilmiﬂ parametrelerin tamam› görüntülenir.
앰 EASY tuﬂuna her bas›ld›¤›nda, Kolay ayar modu ve Standart ayar modu aras›nda geçiﬂ yap›l›r.
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Durum izleme modu

Tüm sürücü durumlar›n› izleme modu.
Ayarl› frekanslar›n, ç›k›ﬂ ak›m›n›n/geriliminin ve terminal bilgilerinin
izlenmesine olanak verir.
⇒ Bkz: Bölüm 8.

MODE tuﬂuna basmak suretiyle sürücünün modlar› aras›nda geçiﬂ yap›labilir.

PRG

Frekans ayar modu
⇒ Bkz: 3.2.2.
RUN

4

MODE

MODE

Standart izleme modu
(Güç kayna¤› aç›kken)
PRG

MON

Durum izleme modu

Çal›ﬂma
durumunun
izlenmesi

Ayar izleme modu
Parametrelerin aranmas› ve ayarlanmas›
MODE

⇒ Bkz: Bölüm 8.2.
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4.2 Parametrelerin ayarlanmas›
‹ki tip ayar izleme modu vard›r: Kolay mod ve Standart ayar modu. Güç aç›ld›¤›nda PSEL parametresiyle etkin mod seçilebilir
(Kay›tl› parametre ekran seçimi) ve EASY tuﬂuyla mod de¤iﬂtirilebilir. Bununla birlikte, anahtarlama yönteminin ...sadece
Kolay mod seçiliyken farkl› oldu¤una dikkat edin. Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 4.5.
Ayar dü¤mesi ve panel tuﬂ iﬂlemleri aﬂa¤›daki gibidir:
Ayar dü¤mesinin ortas›na basma
‹ﬂlemleri yürütmek ve de¤erleri belirlemek
için kullan›l›r. Not)

Ayar dü¤mesini çevirme
Ö¤eleri seçmek ve de¤erleri
art›rmak/azaltmak için kullan›l›r. Not)

Kolay ve Standart ayar modlar› aras›nda
geçiﬂ yapmak için kullan›l›r.
Her bas›ld›¤›nda iki mod aras›nda s›ras›yla
geçiﬂ yapar.

Modu seçmek ve bir önceki menüye
dönmek için kullan›l›r.

Kolay ayar modu

: EASY tuﬂuna bas›ld›¤›nda ve “EASY” görüntülendi¤inde
mod, Kolay ayar modu olarak de¤iﬂir.
Sadece en s›k kullan›lan 7 temel parametre görüntülenir. (standart varsay›lan de¤er)
Kolay ayar modu
Parametre

Fonksiyon
Komut mod seçimi
Frekans ayar› mod seçimi
H›zlanma süresi 1
Yavaﬂlama süresi 1
Motor aﬂ›r› yük koruma düzeyi 1
Ölçüm aleti ayar›
Kay›tl› parametre ekran seçimi

앰 Kolay ayar modunda, PRG lambas› yan›p söner.
앰 Ayar dü¤mesi çevrilirken EASY tuﬂuna bas›ld›¤›nda, parma¤›n›z› ayar dü¤mesinden ay›rsan›z bile de¤erler artmaya
veya azalmaya devam eder.
Bu, büyük de¤erleri ayarlarken kullan›ﬂl› bir özelliktir.
Not) Ayar dü¤mesi çevrildi¤inde, mevcut parametreler aras›ndan gerçek çal›ﬂmadaki say›sal de¤er parametreleri (ACC,
vb.) yans›t›l›r. Bununla birlikte, güç kapat›ld›¤›nda bile de¤erleri kaydetmek için ayar dü¤mesinin ortas›na bas›lmas› gerekti¤ine dikkat edin.
Ayn› zamanda, sadece ayar dü¤mesini çevirerek ö¤e seçme parametrelerinin (FNOD, vb.) gerçek çal›ﬂmada yans›t›lmad›¤›n› unutmay›n. Bu parametreleri yans›tmak için, ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.
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Standart ayar modu

: EASY tuﬂuna bas›ld›¤›nda ve “
” görüntülendi¤inde
mod, Standart ayar modu olarak de¤iﬂir.
Temel ve geniﬂletilmiﬂ parametrelerin tamam› görüntülenir.

Temel Parametreler

: Bu parametre, sürücünün çal›ﬂmas› için temel
parametrelerden biridir.
⇒ Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: E6581595, Bölüm 5.
⇒ Parametre tablolar› için, bkz: Bölüm 11.

: Ayr›nt›l› ve özel ayar gerektiren parametreler.

Geniﬂletilmiﬂ parametreler

4

⇒ Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: E6581595, Bölüm 6.
⇒ Parametre tablolar› için, bkz: Bölüm 11.

Güvenlik nedenleriyle aﬂa¤›daki parametreler sürücü çal›ﬂ›rken tekrar programlanamayacak ﬂekilde ayarlanm›ﬂt›r.
[Temel parametreler]
(Yönlendirme fonksiyonu)
(Otomatik h›zlanma/yavaﬂlama)
(Tork art›rma ayar› makro fonksiyonu)
(Komut mod seçimi)
(Frekans ayar› mod seçimi)

(Maksimum frekans)
(V/F kontrol modu seçimi)
(Varsay›lan ayar)
(Bölge ayar› kontrolü)

[Temel parametreler]
(Öncelik seçimi)
(Hem F hem R AÇIK))
(Daima-aktif fonksiyon seçimi 1/2)

(Geri çal›ﬂma yasa¤›)
(Taﬂ›y›c› frekans› kontrol modu seçimi)
(PID kontrolü)

Analog/dijital giriﬂ seçimi (VI terminali)
(Giriﬂ terminali seçimi 1A ila 5)
ila
(Sink/source anahtarlama)
(Ç›k›ﬂ terminali seçimi 1A~1B)
ila

(Otomatik ayarlama (auto-tuning))

(Ç›k›ﬂ terminali mant›k devresi seçimi (OUT-NO)
(Fabrika özel katsay›s› 1A)
ila
(Giriﬂ terminali seçimi 1B~2C)

(Ç›k›ﬂ faz hatas› alg›lama modu seçimi)

(Motor özel katsay›s› 2)
ila F 495 (Motor özel katsay›s› 7 ila 9)
(Acil durdurma seçimi)

(Otomatik yeniden baﬂlatma kontrol seçimi)
(Rejeneratif güç kontrolü (Yavaﬂlayarak durma))

(Giriﬂ faz hatas› alg›lama modu seçimi)
(Devreye alma s›ras›nda ç›k›ﬂ k›sa devresi alg›lama)
(Düﬂük gerilim ar›zas› / alarm seçimi)
(Fabrika özel katsay›s› 6A)
(Dijital ç›k›ﬂ / pulse ç›k›ﬂ› seçimi (OUT-NO))

(Aﬂ›r› gerilim limit aktivasyonu
(Yavaﬂlayarak durma mod seçimi))

(Analog ç›k›ﬂ sinyali seçimi)

(Besleme gerilimi düzeltmesi
(ç›k›ﬂ gerilimi s›n›rland›rma))
*

ve

, f736=0 ayar› yapmak suretiyle çal›ﬂma s›ras›nda de¤iﬂtirilebilir.
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4.2.1

Kolay ayar modunda ayarlar

Sürücü, Kolay ayar modu seçiliyken MODE tuﬂuna bas›ld›¤›nda bu moda girer.
Kolay ayar modu (Varsayılan kayıtlı parametreler):
Fonksiyon
Parametre

Çal›ﬂma s›ras›nda bir tereddütünüz
oldu¤unda:
MODE tuﬂuna birkaç kez basarak
Standart izleme moduna geri
dönebilirsiniz.

Komut mod seçimi
Frekans ayar› mod seçimi
H›zlanma süresi 1
Yavaﬂlama süresi 1
Motor aﬂ›r› yük koruma düzeyi 1
Ölçüm aleti ba¤lant› ayar›

MOD

Kay›tl› parametre ekran seçimi

Standart izleme modu

Kay›tl› parametreler
(Maks. 24 parametre)

4

MOD

* Parametre baﬂl›¤› ve ayar
de¤eri s›ras›yla görüntülenir.

쐽
(1)
(2)
(3)
(4)

Kolay ayar modunda parametrelerin ayarlanmas›
De¤iﬂtirilecek parametreyi seçer. (Ayar dü¤mesini çevirin.)
Programlanan parametre ayar›n› okur. (Ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.)
Parametre de¤erini de¤iﬂtirin. (Ayar dü¤mesini çevirin.)
De¤iﬂikli¤i kaydetmek için bu tuﬂa bas›n. (Ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.)

앰 Standart ayar moduna geçmek için, Standart izleme modunda EASY tuﬂuna bas›n. "
mod de¤iﬂir.
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4.2.2

Standart ayar modunda ayarlar

Sürücü, Standart ayar modu seçiliyken MODE tuﬂuna bas›ld›¤›nda bu moda girer.

Çal›ﬂma s›ras›nda bir tereddütünüz
oldu¤unda:
MODE tuﬂuna birkaç kez basarak
Standart izleme moduna geri
dönebilirsiniz

쐽 Temel parametrelerin ayarlanmas›
(1) De¤iﬂtirilecek parametreyi seçer. (Ayar dü¤mesini çevirin.)
(2) Programlanan parametre ayar›n› okur. (Ayar dü¤mesinin
ortas›na bas›n.)
(3) Parametre de¤erini de¤iﬂtirin. (Ayar dü¤mesini çevirin.)
(4) De¤iﬂikli¤i kaydetmek için bu tuﬂa bas›n. (Ayar dü¤mesinin
ortas›na bas›n.)

MOD

MOD

* Parametre baﬂl›¤› ve ayar
de¤eri s›ras›yla görüntülenir.

앰 Kolay ayar moduna geçmek için, Standart izleme modunda EASY tuﬂuna bas›n. EASY görüntülenir ve mod de¤iﬂir.
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 Geniﬂletilmiﬂ parametrelerin ayarlanmas›
Her bir geniﬂletilmiﬂ parametre, "f" harfini takip eden 3-haneli bir say›dan oluﬂur; ilk önce istedi¤iniz parametrenin ("f1" ila "f8") baﬂl›¤›n› seçin. ("f1": Parametre baﬂlang›ç noktas› 100’dür, "f8": Parametre baﬂlang›ç noktas›
800’dür.)
(5) De¤iﬂtirmek istedi¤iniz parametrenin baﬂl›¤›n› seçin. (Ayar dü¤mesini çevirin.)
(6) Seçilen parametreyi etkinleﬂtirmek için Enter tuﬂuna bas›n. (Ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.)
(7) De¤iﬂtirilecek parametreyi seçer. (Ayar dü¤mesini çevirin.)
(8) Programlanan parametre ayar›n› okur. (Ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.)
(9) Parametre de¤erini de¤iﬂtirin. (Ayar dü¤mesini çevirin.)
(10) De¤iﬂikli¤i kaydetmek için bu tuﬂa bas›n. (Ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.)

Ayar aral›¤› ve parametrelerin görüntülenmesi
H1: Programlanabilir aral›ktan daha yüksek olan bir de¤er atama teﬂebbüsünde bulunuldu. (Seçili durumdaki parametrenin ayar›n›n, di¤er parametrelerin de¤iﬂmesi sonucu üst limiti aﬂabilece¤ine dikkat edin).
L0: Programlanabilir aral›ktan daha düﬂük olan bir de¤er atama teﬂebbüsünde bulunuldu. (Seçili durumdaki parametrenin ayar›n›n, di¤er parametrelerin de¤iﬂmesi sonucu alt limitin alt›na düﬂebilece¤ine dikkat edin).
Yukar›daki alarm mesaj› yan›p sönerken, H I’dan büyük veya L O’dan küçük olan de¤erler ayarlanamaz.

4.3

Bir parametre ararken veya bir parametre ayar›n› de¤iﬂtirirken
kullan›lan fonksiyonlar
Bu bölümde, bir parametre ararken veya bir parametre ayar›n› de¤iﬂtirirken kullan›lan fonksiyonlar aç›klanm›ﬂt›r
Bu fonksiyonlar› kullanmak için, baﬂtan bir parametrenin seçilmesi veya ayarlanmas› gerekir.

De¤iﬂtirilmiﬂ parametreler tarihçe aramas› (tarihçe fonksiyonu)
Bu fonksiyon, ayarlar› de¤iﬂtirilmiﬂ olan son beﬂ parametreyi otomatik olarak arar. Bu
fonksiyonu kullanmak için, AUH parametresini seçin. (Standart ayarlarla ayn› olup olmamalar›na bakmaks›z›n tüm de¤iﬂiklikler görüntülenir.)
⇒ Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: E6581595, Bölüm 5.

Parametrelerin amaca göre ayarlanmas› (Yönlendirme fonksiyonu)
Sadece özel bir amaç için gereken parametreler ça¤›r›labilir ve ayarlanabilir.
Bu fonksiyonu kullanmak için, AUF parametresini seçin.
⇒ Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: E6581595, 5.2.
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Parametrelerin varsay›lan ayarlara döndürülmesi
Tüm parametreleri kendi varsay›lan ayarlar›na döndürmek için
parametresini kullan›n. Bu fonksiyonu kullanmak için,
= 3 veya 13 parametre ayar›n› yap›n.
⇒ Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: Bölüm 4.3.2

Kaydedilen müﬂteri ayarlar›n›n ça¤r›lmas›

4

Müﬂteri ayarlar› grup halinde kaydedilebilir ve ça¤r›labilir.
Bu ayarlar, müﬂteriye özel varsay›lan ayarlar olarak kullan›labilir.
= 7 veya 8 parametre ayar›n› yap›n.
Bu fonksiyonu kullanmak için,
⇒ Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 4.3.2.
De¤iﬂtirilen parametrelerin aranmas›
Sadece standart varsay›lan ayardan farkl› de¤erlerle programlanan parametreleri
otomatik olarak arar. Bu fonksiyonu kullanmak için,
parametresini seçin.
⇒ Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: Bölüm 4.3.1.

4.3.1 De¤iﬂtirilen parametrelerin aranmas› ve tekrar ayarlanmas›
: Otomatik düzenleme fonksiyonu
앫 Fonksiyon
Standart varsay›lan ayardan farkl› de¤erlerle programlanan parametreler için otomatik arama yapar ve bunlar›
içinde görüntüler. Parametre ayar› bu grup içinde de de¤iﬂtirilebilir.
Not 1: E¤er bir parametreyi fabrika varsay›lan ayar›na geri döndürürseniz, bu parametre art›k
meyecektir.

içinde görün-

Not 2: Kullan›c› parametre grubu
’ya kaydedilen tüm veriler fabrika ayarlar›yla karﬂ›laﬂt›r›larak kontrol
edildi¤inden, de¤iﬂtirilen parametreleri görüntülemek birkaç saniye zaman alabilir. Bir parametre aramas›n›
iptal etmek için, MODE tuﬂuna bas›n.
Not 3:

= 3 ayar›n› yapt›ktan sonra varsay›lan ayara döndürülemeyen parametreler görüntülenmez.
⇒ Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: Bölüm 4.3.2.
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 Parametrelerin aranmas› ve tekrar programlanmas›
Panel iﬂlemi

‹ﬂlem

LED ekran

‹ﬂletim frekans›n› görüntüler (çal›ﬂma durur).
(Standart monitör ekran seçimi F 710 = 0 olarak ayarland›¤›nda
[iﬂletim frekans›])
‹lk temel parametreyi görüntüler “Tarihçe fonksiyonu (RUH).”

MOD

Ayar dü¤mesini çevirerek

’yu seçin.

Kullan›c› parametre ayar› de¤iﬂiklik arama moduna girmek için, ayar
dü¤mesinin ortas›na bas›n.
Varsay›lan ayarlardan farkl› olan parametreleri arar ve görüntüler.
Parametreler, ayar dü¤mesinin ortas›na basarak veya dü¤meyi sa¤a
çevirerek de¤iﬂtirilir. (Ayar dü¤mesi sola çevrildi¤inde, parametreler
ters yönde aran›r.)
Ayarlanan de¤erleri görüntülemek için, ayar dü¤mesinin ortas›na
bas›n.
Ayar dü¤mesini çevirerek ayarl› de¤erleri de¤iﬂtirin.
De¤erleri ayarlamak için, ayar dü¤mesinin ortas›na bas›n.
Parametre ad› ve ayarlanan de¤er s›ras›yla görüntülenir.
Arama yapmak veya ayarlar›n› de¤iﬂtirmek üzere parametreleri görüntülemek için yukar›daki ad›mlar›n ayn›s›n› uygulay›n ve ayar dü¤mesini
çevirin; daha sonra parametre ayarlar›n› kontrol edin ve de¤iﬂtirin.
tekrar göründü¤ünde arama sona erer.
Parametre ekran›
MOD

MOD

MOD

Bir arama, MODE tuﬂuna basarak iptal edilebilir. Arama devam
ederken parametre ayar modu ekran›na geri dönmek için bu tuﬂa bir
kez bas›n. Arama s›ras›nda tuﬂa bas›ld›¤›nda
ekran›na
dönülür.
Daha sonra, durum izleme moduna veya standart izleme moduna
(iﬂletim frekans› görüntüsüne) geri dönmek için MODE tuﬂuna
basabilirsiniz.
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4.3.2

Varsay›lan ayarlara geri dönüﬂ
: Varsay›lan ayar

앫 Fonksiyon
Parametre gruplar›n› kendi varsay›lan de¤erlerine geri döndürmek, çal›ﬂma sürelerini silmek ve ayar
parametrelerini kaydetmek/ça¤›rmak mümkündür.
Fonksiyon

Parametre

4
Varsay›lan ayar

Ayar aral›¤›

Varsay›lan ayar

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

50Hz varsay›lan ayar
60Hz varsay›lan ayar
Varsay›lan ayar 1 (baﬂlatma)
Ar›za kayd› silme
Kümülatif çal›ﬂma süresi silme
Tip bilgisini baﬂlatma
Kullan›c›n›n ayarlad›¤› parametreleri
kaydetme
8. Kullan›c›n›n ayarlad›¤› parametreleri yükleme
9. Kümülatif fan çal›ﬂma süresi kayd›n› silme
10 -12: 13:Varsay›lan ayar 2 (komple baﬂlatma)

 Bu fonksiyon, okuma s›ras›nda sa¤da 0 olarak görüntülenecektir. Bu bir önceki ayar görüntülenir.
Örnek:


, sürücünün çal›ﬂmas› s›ras›nda ayarlanamaz. Daima ilk önce sürücüyü, ard›ndan program› durdurun.

Programlanan de¤er
50 Hz standart ayar
‘nin 1’e ayarlanmas›, 50 Hz temel frekans kullan›m› için aﬂa¤›daki parametreleri ayarlar.
(Di¤er parametrelerin ayar de¤erleri de¤iﬂmez.)
앫 Maks. frekans (FH)
앫 Temel frekans 1 (UL)
앫 VI giriﬂ noktas› 2 frekans› (F 204)

: 50Hz
: 50Hz
: 50Hz

앫 Üst limit frekans› (UL)
앫 Temel frekans 2 (F 170)
앫 Motor nominal devri (F 417)

: 50Hz
:50Hz
:1410 dk-1

60 Hz standart ayar
‘nin 2’ye ayarlanmas›, 60 Hz temel frekans kullan›m› için aﬂa¤›daki parametreleri ayarlar.
(Di¤er parametrelerin ayar de¤erleri de¤iﬂmez.)
앫 Maks. frekans (FH)
앫 Temel frekans 1 (UL)
앫 VI giriﬂ noktas› 2 frekans› (F 204)

: 60Hz
: 60Hz
: 60Hz
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앫 Üst limit frekans› (UL)
앫 Temel frekans 2 (F 170)
앫 Motor nominal devri (F 417)

: 60Hz
: 60Hz
:1710 dk-1
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Varsay›lan ayar 1
’nin 3’e ayarlanmas›, parametreleri fabrikada programlanm›ﬂ olan standart de¤erlere döndürecektir.
(Bkz: 4.2.6)
görüntülenir ve ard›ndan
앰 3 ayarland›¤›nda, ayarlar yap›land›r›ld›ktan sonra k›sa bir süre için
kaybolur. Daha sonra, sürücü standart motor modundad›r. Bu durumda, ar›za tarihçe verisi silinir.
Sürdürülebilirlik için
= 3 ayar› yap›lsa bile, aﬂa¤›daki parametrelerin standart fabrika ayarlar›na
dönmedi¤ine dikkat edin. (Tüm parametreleri baﬂlatmak için,
= 13 olarak ayarlay›n.)
: Ölçüm aleti seçimi
: Ölçüm aleti ayar kazanc›
: Bölge ayarlar› seçimini kontrol eder
: Analog/dijital giriﬂ seçimi (VI terminali)
: Sink/source anahtarlama
: VI gerilim giriﬂ sapmas›
: VI gerilim giriﬂ kazanc›

: Dijital ç›k›ﬂ / pulse ç›k›ﬂ› seçimi
(OUT-NO)
: Analog ç›k›ﬂ sinyali seçimi
: Analog ç›k›ﬂ e¤im karakteristi¤i
: Analog ç›k›ﬂ sapmas›
: Fabrika özel katsay›s› 6D
: Boﬂ haf›za

4

Ar›za kayd› silme
‘nin 4’e ayarlanmas›, geçmiﬂ dört kay›tl› hata tarihçesi veri kümesini baﬂlat›r.
앰 Parametre de¤iﬂmez.
Kümülatif çal›ﬂma süresi silme
’nin 5’a ayarlanmas›, kümülatif çal›ﬂma süresini baﬂlang›ç de¤erine (s›f›r) döndürür.
Kümülatif çal›ﬂma süresi silme
’nin 6’ya ayarlanmas›, bir
rüntülenirse, bizi aray›n.

format hatas› oluﬂtu¤unda ar›zalar› temizler. Fakat,

gö-

Kullan›c›n›n ayarlad›¤› parametreleri kaydetme
’nin 7’ye ayarlanmas›, tüm parametrelerin geçerli ayarlar›n› kaydeder. (Bkz: 4.2.7)
Kullan›c›n›n ayarlad›¤› parametreleri yükleme
’yi 7’ye ayarlamak suretiyle kaydedilen ayarlara yük’nin 8’e ayarlanmas›, parametre ayarlar›n›,
ler (ça¤›r›r). (Bkz: 4.2.7)
’yi 7’ye veya 8’e ayarlamak suretiyle, parametreleri kendi varsay›lan parametreleriniz olarak kullanabilirsiniz.
앰
Kümülatif fan çal›ﬂma süresi kayd›n› silme
’nin 9’e ayarlanmas›, kümülatif çal›ﬂma süresini baﬂlang›ç de¤erine (s›f›r) döndürür.
So¤utucu fan›, vb. de¤iﬂtirirken bu parametreyi ayarlay›n.
Varsay›lan ayar 2
Tüm parametreleri kendi varsay›lan ayarlar›na döndürmek için
’yi 13’e ayarlay›n. (Bkz: 4.2.6.)
13 ayarland›¤›nda, ayarlar yap›land›r›ld›ktan sonra k›sa bir süre için
görüntülenir ve ard›ndan kaybolur. Kurulum menüsü
görüntülenir. Ayar menüsü ö¤elerini gözden geçirdikten sonra, bir kurulum
menüsü seçimi yap›n. Bu durumda, tüm parametreler kendi varsay›lan de¤erlerine döndürülür ve ar›za tarihçesi verisi silinir. (Bkz: 3.1.)
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4.4 Bölge ayarlar› seçiminin kontrol edilmesi
: Bölge ayar›n›n kontrol edilmesi
앫 Fonksiyon
Kurulum menüsü üzerinde seçilen bölge kontrol edilebilir.
Ayr›ca, kurulum menüsü farkl› bir bölgeye geçiﬂ yapmak için baﬂlat›labilir.

Parametre

4

Fonksiyon

Ayar aral›¤›

Standart varsay›lan ayarlar

0: Kurulum menüsünü baﬂlat
1: Japonya (salt okunur)
2: Kuzey Amerika (salt okunur)
3: Asya (salt okunur)
4: Avrupa (salt okunur)

Bölge ayar›n›n kontrol edilmesi

* Kurulum menüsü ayarlar›na ba¤l›d›r. 1 ila 4 görüntülenir.
쐽 Bölge ayarlar›n›n içeri¤i
parametresi okundu¤unda görüntülenen say›, kurulum menüsünde aﬂa¤›daki bölgelerden hangisinin
seçildi¤ini belirtir.

1: JP (Japonya).
2: USA (Kuzey Amerika).
3: ASIA (Asya, Okyanusya).
4: EU (Avrupa).
Kurulum menüsü,
= 0 yaz›larak baﬂlat›l›r.
Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 3.1.
Not:

parametresi için 1 ila 4 ayarlar› salt-okunur ayarlard›r. Bu ayarlar›n üzerine yazamayaca¤›n›za dikkat edin.
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4.5 EASY tuﬂunun fonksiyonu
: Kay›tl› parametre ekran seçimi
ila
: Kolay ayar modu parametresi 1 ila 24
앫 Fonksiyon
EASY tuﬂunu kullanarak standart mod ve kolay ayar modu aras›nda geçiﬂ yapmak mümkündür.
24 taneye kadar keyfi parametre, kolay ayar modu için kaydedilebilir.
[Parametre ayar›]
Parametre

Fonksiyon
Kay›tl› parametre ekran
seçimi

Ayar aral›¤›

Varsay›lan ayar

0: Güç açmada standart ayar modu
1: Güç açmada kolay ayar modu
2: Sadece kolay ayar modu

EASY tuﬂunu kullanarak standart mod ve kolay ayar modu aras›nda geçiﬂ yapmak mümkündür.
Parametrelerin okunma ve görüntülenme ﬂekli seçilen moda göre de¤iﬂir.
Kolay ayar modu
S›k de¤iﬂtirilen parametrelerin ön kayd›na (kolay ayar modu parametreleri) ve sadece kaydedilen parametrelerin
okunmas›na (maksimum 24 tip) izin verir.
Standart ayar modu
Tüm parametrelerin okundu¤u standart ayar modu.
[Parametrelerin okunmas›]
Ayar izleme moduna girmek için, EASY tuﬂunu kullanarak ayar izleme moduna geçin ve ard›ndan MODE tuﬂuna
bas›n.
Parametreyi okumak için ayar dü¤mesini çevirin.
Parametre ve seçilen mod aras›ndaki iliﬂki aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.

앫 Güç aç›ld›¤›nda sürücü standart moddad›r. Kolay ayar moduna geçmek için EASY tuﬂuna bas›n.

앫 Güç aç›ld›¤›nda sürücü kolay ayar modundad›r. Standart moda geçmek için EASY tuﬂuna bas›n.

앫 Daima kolay ayar modunda.
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[Parametrelerin seçilmesi]
Kolay ayar modunda, sadece 1 ila 24 parametreleri için kaydedilen parametreler kay›t s›ras›na göre görüntülenir.
Varsay›lan ayarlar›n de¤erleri aﬂa¤›daki tabloda gösterilmiﬂtir.

[Parametre ayar›]
Parametre

Ayar aral›¤›

Fonksiyon

Varsay›lan ayar

Kolay ayar modu parametresi 1
Kolay ayar modu parametresi 2
Kolay ayar modu parametresi 3
Kolay ayar modu parametresi 4
Kolay ayar modu parametresi 5
Kolay ayar modu parametresi 6

4

Kolay ayar modu parametresi 7
~
Kolay ayar modu parametresi 23

(Fonksiyon yok)

Kolay ayar modu parametresi 24
Not: E¤er haberleﬂme numaralar›ndan baﬂka herhangi bir numara belirtilirse, bu numara 999 olarak dikkate al›n›r
(fonksiyon atanmaz).

D-14

E6581605

5.

Ana parametreler

Ayrıntılı bilgi için, bkz. E6581595 (Ayr›nt›l› kullan›m k›lavuzu), Bölüm 5. E6581595 kullan›m k›lavuzunun elektronik
sürümü, ürünle birlikte verilen E6581608 CD-ROM’da yer almaktad›r.

5
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6.

Geniﬂletilmiﬂ parametreler
Geniﬂletilmiﬂ parametreler, sofistike çal›ﬂt›rma, hassas ayar ve di¤er özel amaçlar için sa¤lanm›ﬂt›r. Parametre ayarlar›n›
gerekti¤i gibi de¤iﬂtirin. ⇒ Bkz: Bölüm 11, Geniﬂletilmiﬂ parametreler tablosu.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. E6581595 (Ayr›nt›l› kullan›m k›lavuzu), Bölüm 6. E6581595 kullan›m k›lavuzunun elektronik sürümü, ürünle birlikte verilen E6581608 CD-ROM’da yer almaktad›r.

6
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7.

D›ﬂ sinyalle çal›ﬂt›rma

Ayrıntılı bilgi için, bkz. E6581595 (Ayr›nt›l› kullan›m k›lavuzu), Bölüm 7. E6581595 kullan›m k›lavuzunun elektronik
sürümü, ürünle birlikte verilen E6581608 CD-ROM’da yer almaktad›r.

7
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8.

Çal›ﬂma durumunun izlenmesi

8.1

Durum izleme modunun ak›ﬂ›
Durum izleme modu

‹zleme modunun ak›ﬂ› aﬂa¤›daki gibidir

Yaklaﬂ›k
23 tür veri

Ayar izleme modu
MOD

MOD

Standart izleme modu

 Ekran modu

CALISMA

MON

MOD

...... Yaklaﬂ›k
10 tür veri

 Yaklaﬂ›k 20 tür veri izlenebilir.
‹zleme ö¤eleri, f711 ila f716
ayar parametreleri ile seçilebilir.
앫 Normal çal›ﬂma s›ras›nda:
Detaylar gerçek zamanda
izlenir. (Bkz: Bölüm 8.2.1)
앫 Bir boﬂalma durumunda:
Boﬂalman›n oluﬂtu¤u s›rada toplanan veri tutulur.
(Bkz: Bölüm 8.3.2)

4 defa için
 Yaklaﬂ›k 10 tür
önceden belirlenmiﬂ
veri, güç kapat›l›p
aç›ld›ktan sonra 4
defa izlenebilir.
앫 Bir ar›za s›ras›nda
toplanan veriler
tutulur.
(Bkz: Bölüm 8.2.2)

Geçmiﬂ ar›za kayd› izleme modu

Not: Orijinal ekran moduna geri dönmek için, MODE tuﬂuna bas›n.
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8.2 Durum izleme modu
8.2.1Normal koﬂullar alt›nda durum izleme
Bu modda, sürücünün çal›ﬂma durumunu izleyebilirsiniz.
Normal iﬂletim s›ras›nda çal›ﬂma durumunu görüntülemek için:
MODE

tuﬂuna iki defa bas›n.

Ayarlama prosedürü (örne¤in, 60Hz’de çal›ﬂma)
Görüntülenen ö¤e

8

Panel iﬂlemi LED ekran Haberleﬂme
No.

Aç›klama

‹ﬂletim frekans› *

‹ﬂletim frekans› görüntülenir (60Hz’de çal›ﬂma)
(Standart monitör ekran seçimi F710 0’a [iﬂletim
frekans›na] ayarland›¤›nda)

Parametre ayar
modu

‹lk temel parametre “AUH” (tarihçe fonksiyonu)
görüntülenir.

Dönme yönü

Dönme yönü görüntülenir.
(
: ileri çal›ﬂma,

Not 1

‹ﬂletim frekans›
komutu *

‹ﬂletim frekans› komut de¤eri (Hz/boﬂ ünite) görüntülenir.
(F711 = 2 durumunda)

Not 2

Yük ak›m› *

Sürücü ç›k›ﬂ ak›m› (yük ak›m›) (%/A) görüntülenir.
(F712 = 1 durumunda)

Not 3

Giriﬂ gerilimi *

Sürücü giriﬂ (DC) gerilimi (%/V) görüntülenir.
(F713 = 3 durumunda)

Ç›k›ﬂ gerilimi *

Sürücü ç›k›ﬂ gerilimi (%/V) görüntülenir.
(F714 = 4 durumunda)

Sürücü yük faktörü *

Sürücü yük faktörü (%) görüntülenir.
(F715 = 27 durumunda)

‹ﬂletim frekans› *

‹ﬂletim frekans› (Hz/boﬂ ünite) görüntülenir.
(F716 = 0 durumunda)

(Devam› aﬂa¤›daki sayfada)
* ‹zleme ö¤eleri, F710 ila F716 ayar parametreleri ile seçilebilir (F720).
Notlar için, sayfa H-8’e bak›n.
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(Devam)
Görüntülenen ö¤e

Panel iﬂlemi LED ekran

Haberleﬂme
No.

Aç›klama
Her bir kontrol sinyali giriﬂ terminalinin (F, R, S1,
S2, VI) AÇMA/KAPAMA durumu bit format›nda
görüntülenir.

Not 4

AÇIK:
KAPALI:

Giriﬂ terminali

Her bir kontrol sinyali ç›k›ﬂ terminalinin (RY, OUT
ve FL) AÇMA/KAPAMA durumu bit format›nda
görüntülenir.
Not 5

AÇIK:
KAPALI:

Ç›k›ﬂ terminali

OUT
Dijital giriﬂ terminalleri ayar›

F 127 taraf›ndan mant›k ayar› görüntülenir.
L - 50: Art› sinyal
L- 51: Eksi sinyal

CPU1 versiyonu

CPU1’in versiyonu görüntülenir.

Not 6

CPU2 versiyonu

CPU2’nin versiyonu görüntülenir.

Not 6

Geçmiﬂ ar›za 1

Geçmiﬂ ar›za 1 (s›ra ile görüntülenir)

Not 6

Geçmiﬂ ar›za 2

Geçmiﬂ ar›za 2 (s›ra ile görüntülenir)

Geçmiﬂ ar›za 3

Geçmiﬂ ar›za 3 (s›ra ile görüntülenir)

Geçmiﬂ ar›za 4

Geçmiﬂ ar›za 4 (s›ra ile görüntülenir)

Not 6

(Devam› aﬂa¤›daki sayfada)
Notlar için, sayfa H-8’e bak›n.
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(Devam)
Görüntülenen ö¤e

Panel iﬂlemi LED ekran Haberleﬂme

Aç›klama

No.

Her bir so¤utucu fan›n AÇMA/KAPAMA durumu,
devre kart› kondansatörü, parça de¤iﬂtirme alarm›
ana devre kondansatörü veya kümülatif çal›ﬂma
süresi bit format›nda görüntülenir.

Not 7

AÇIK:
KAPALI:

Parça de¤iﬂtirme
alarm bilgisi

Kümülatif
çal›ﬂma süresi

Not 8

So¤utucu fan
Kontrol devre kart› kondansatörü
Ana devre kondansatörü

Kümülatif çal›ﬂma
süresi

Kümülatif çal›ﬂma süresi görüntülenir.
(0.01=1 saat, 1.00=100 saat)

Varsay›lan ekran
modu

‹ﬂletim frekans› görüntülenir (60Hz’de çal›ﬂma)

8.2.2

Bir geçmiﬂ ar›za hakk›nda ayr›nt›l› bilgi görüntüleme

Geçmiﬂ bir ar›za (ar›zalar 1 ila 4) hakk›nda ayr›nt›lar, aﬂa¤›daki tabloda görüldü¤ü gibi, durum izleme modunda
ar›za kayd› seçildi¤inde ayar dü¤mesinin ortas›na basmak suretiyle görüntülenebilir.
8.3.2’deki “Bir Ar›za oluﬂtu¤unda ayr›nt›l› ar›za bilgisinin görüntülenmesi”nden farkl› olarak, bir geçmiﬂ ar›za hakk›ndaki ayr›nt›lar, sürücü kapat›ld›ktan veya s›f›rland›ktan sonra bile görüntülenebilir.
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Görüntülenen ö¤e

Panel iﬂlemi

LED ekran

Aç›klama

Geçmiﬂ ar›za 1

Geçmiﬂ ar›za 1 (s›ra ile görüntülenir)

Sürekli ar›zalar

OCA, OCL ve Err5 için, ayn› ar›zan›n ardarda oluﬂma
say›s› (maksimum 31) görüntülenir (birim: oluﬂma say›s›).
Ayr›nt›l› bilgi, baﬂlang›ç ve bitiﬂ say›lar›nda kaydedilir.

Çal›ﬂma frekans›

Ar›zan›n oluﬂtu¤u andaki iﬂletim frekans› görüntülenir.

Dönme yönü

Ar›zan›n oluﬂtu¤u andaki dönme yönü görüntülenir.
(
: ‹leri çal›ﬂma,
: Geri çal›ﬂma)

‹ﬂletim frekans›
komutu

Ar›zan›n oluﬂtu¤u andaki iﬂletim komut de¤eri görüntülenir.

Not 2

Yük ak›m›

Ar›zan›n oluﬂtu¤u andaki sürücü ç›k›ﬂ ak›m› görüntülenir.
(%/A)

Not 3

Giriﬂ gerilimi

Ar›zan›n oluﬂtu¤u andaki sürücü giriﬂ gerilimi (DC) görüntülenir. (%/V).

Not 9

Not 1

(Devam› aﬂa¤›daki sayfada)
Notlar için, sayfa H-8’e bak›n.
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Görüntülenen ö¤e
Ç›k›ﬂ gerilimi

Panel iﬂlemi

LED ekran

Aç›klama
Sürücü oluﬂtu¤u andaki sürücü ç›k›ﬂ gerilimi görüntülenir.
(%/V)
Kontrol giriﬂ terminallerinin (F, R, S1, S2, V I )
AÇMA/KAPAMA durumlar› bit format›nda görüntülenir.

Not 4

Giriﬂ terminali

AÇIK:
KAPALI:

Kontrol ç›k›ﬂ terminallerinin (OUT ve FL) AÇMA/KAPAMA
durumlar› bit format›nda görüntülenir.
Not 5

Ç›k›ﬂ terminali

AÇIK:
KAPALI:

OUT
Not 8

Kümülatif çal›ﬂma
süresi

Ar›zan›n oluﬂtu¤u andaki kümülatif çal›ﬂma süresi görüntülenir.
(0.01=1 saat, 1.00=100 saat)

Geçmiﬂ ar›za 1

Geçmiﬂ ar›za 1’e dönmek için bu tuﬂa bas›n.

*Bir ar›zan›n izleme de¤eri, alg›lama için gereken zaman nedeniyle daima maksimum de¤er olarak kaydedilmez.
Notlar için, sayfa H-8’e bak›n.
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8.3 Ar›za bilgisinin görüntülenmesi
8.3.1

Ar›za kodu görüntüleme

E¤er sürücü ar›za yaparsa, ar›za nedenini belirten bir hata kodu görüntülenir. Ar›za kay›tlar› tutuldu¤undan, durum izleme modunda herhangi bir zamanda her bir ar›za hakk›nda bilgi görüntülenebilir.
Ar›za kodu görüntüleme için, bkz: bölüm 13.1.
앰 Bir ar›zan›n izleme de¤eri, alg›lama için gereken zaman nedeniyle daima maksimum de¤er olarak kaydedilmez.

8.3.2

Bir ar›za oluﬂtu¤unda ar›za bilgisinin görüntülenmesi

Bir ar›za oluﬂtu¤unda, e¤er sürücü kapat›lmam›ﬂ veya s›f›rlanmam›ﬂsa, 8.1.1, "Normal koﬂullar alt›nda durum izleme"de aç›klanan modda görüntülenen bilgilerin ayn›s› aﬂa¤›daki tabloda görüldü¤ü gibi görüntülenebilir.
Sürücüyü kapatt›ktan veya s›f›rlad›ktan sonra ar›za bilgisini görüntülemek için, 8.1.2, "Geçmiﬂ bir ar›za hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi görüntüleme"’de aç›klanan ad›mlar› takip edin.

Ar›za bilgisini ça¤›rma örne¤i
Görüntülenen ö¤e

8

Panel iﬂlemi LED ekran Haberleﬂme

Durum izleme modu (Bir ar›za oluﬂmas› durumunda kod yan›p
söner.) Motor serbest dönüﬂ yaparak durur (serbest duruﬂ).

Parametre ayar
modu

‹lk temel parametre “AUH” (tarihçe fonksiyonu)
görüntülenir.

Dönme yönü

Bir ar›za oluﬂtu¤unda dönme yönü görüntülenir.
(
: ileri çal›ﬂma,
: geri çal›ﬂma).

Not 1

‹ﬂletim frekans›
komutu *

Not 2

Yük ak›m› *

Not 3

Giriﬂ gerilimi *

Bir ar›za oluﬂtu¤unda iﬂletim frekans› komut de¤eri
(Hz/boﬂ ünite) görüntülenir.
(F 711 = 2 durumunda )
Bir ar›za oluﬂtu¤unda sürücünün ç›k›ﬂ gücü (%/A)
görüntülenir.
(F 712 = 1 durumunda )
Bir ar›za oluﬂtu¤unda sürücü giriﬂ (DC) gerilimi
(%/V) görüntülenir.
(F 713 =3 durumunda )
Bir ar›za oluﬂtu¤unda sürücünün ç›k›ﬂ gerilimi
(%/V) görüntülenir.
(F 714 = 4 durumunda )
Bir ar›za oluﬂtu¤unda sürücü yük faktörü (%A)
görüntülenir.
(F 715 = 27 durumunda )
Bir ar›za oluﬂtu¤unda sürücü ç›k›ﬂ frekans›
(Hz/boﬂ ünite) görüntülenir.
(F 716 = 0 durumunda )

Ç›k›ﬂ gerilimi *

Sürücü yük faktörü *
Not 1

Aç›klama

No.

Ar›zan›n nedeni

‹ﬂletim frekans› *

(Devam› aﬂa¤›daki sayfada)
* ‹zleme ö¤eleri, F 710 ila F 716 ayar parametreleri ile seçilebilir (F 720).
Notlar için, sayfa H-8’e bak›n.
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Görüntülenen ö¤e

Panel iﬂlemi LED ekran Haberleﬂme

Aç›klama

No.

Kontrol giriﬂ terminallerinin (F, R, S1, S2, VI )
AÇMA/KAPAMA durumlar› bit format›nda görüntülenir.

Not 4

AÇIK:
KAPALI:

Giriﬂ terminali

Bir ar›za oluﬂtu¤unda her bir kontrol sinyali ç›k›ﬂ
terminalinin (OUT ve FL) AÇMA/KAPAMA durumu
bit format›nda görüntülenir.
Ç›k›ﬂ terminali

AÇIK:
KAPALI:

Dijital giriﬂ
terminalleri ayar›

F 127 taraf›ndan mant›k ayar› görüntülenir.
L - 50: Art› sinyal
L - 51: Eksi sinyal

CPU1 versiyonu

CPU1’in versiyonu görüntülenir.

CPU2 versiyonu

CPU2’nin versiyonu görüntülenir.

Not 6

Geçmiﬂ ar›za 1

Geçmiﬂ ar›za 1 (s›ra ile görüntülenir)

Not 6

Geçmiﬂ ar›za 2

Geçmiﬂ ar›za 2 (s›ra ile görüntülenir)

Not 6

Geçmiﬂ ar›za 3

Geçmiﬂ ar›za 3 (s›ra ile görüntülenir)

Not 6

Geçmiﬂ ar›za 4

Geçmiﬂ ar›za 4 (s›ra ile görüntülenir)

Not 5

OUT

(Devam› aﬂa¤›daki sayfada)
Notlar için, sayfa H-8’e bak›n.
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Görüntülenen ö¤e

Haberleﬂme
Panel iﬂlemi LED ekran
No.

Aç›klama
Her bir so¤utucu fan›n AÇMA/KAPAMA durumu,
devre kart› kondansatörü, parça de¤iﬂtirme
alarm› ana devre kondansatörü veya kümülatif
çal›ﬂma süresi bit format›nda görüntülenir.

Not 7

AÇIK:
KAPALI:

Parça de¤iﬂtirme
alarm bilgisi

Kümülatif
çal›ﬂma süresi

Not 8

8

So¤utucu fan
Kontrol devre kart› kondansatörü
Ana devre kondansatörü

Kümülatif çal›ﬂma
süresi

Kümülatif çal›ﬂma süresi görüntülenir.
(0.01=1 saat, 1.00=100 saat)

Varsay›lan ekran
modu

Ar›zan›n sebebi görüntülenir.

Not 1: Sol taraftaki karakterler 100 Hz üzerinde kaybolur. (Örnek: 120 Hz = 120.0)
Not 2: F 701 (ak›m/gerilim birim seçimi) parametresini kullanarak % ve A (amper) / V (volt) aras›nda geçiﬂ yapabilirsiniz.
Not 3: Görüntülenen giriﬂ (DC) gerilimi, do¤rultulmuﬂ DC giriﬂ geriliminin
kat›d›r. 1ph-120 durumunda,
görüntülenen de¤ere 1/2 kat ilave edilir.
Not 4: E¤er F 109 = 2 ise (Dijital giriﬂ): VI terminali AÇMA/KAPAMA’ya ba¤l› olarak VI çubu¤u etkinleﬂtirilir.
E¤er F 109 = 0, 1 veya 3 ise (Gerilim/ak›m giriﬂi): VI çubu¤u daima KAPALIDIR.
Not 5: E¤er F 669 = 0 (Dijital ç›k›ﬂ): Ç›k›ﬂ çubu¤u, ÇIKIﬁ terminali AÇMA/KAPAMA durumuna ba¤l› olarak etkinleﬂtirilir.
E¤er F 669 = 1 ise (Darbe katar› ç›k›ﬂ›): ÇIKIﬁ çubu¤u daima KAPALIDIR.
Not 6: Geçmiﬂ ar›za kay›tlar› aﬂa¤›daki s›rayla görüntülenir: 1 (en son ar›za kayd›) ⇔2⇔3⇔4 (en eski ar›za
kayd›). E¤er geçmiﬂte ar›za oluﬂmam›ﬂsa,
mesaj› görüntülenecektir. Geçmiﬂ ar›za 1, 2, 3 veya 4
görüntülendi¤inde, ayar dü¤mesinin ortas›na basmak suretiyle geçmiﬂ ar›za kayd› 1, 2, 3 veya 4 hakk›nda ayr›nt›l› bilgi görüntülenebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: 8.2.2.
Not 7: Parça de¤iﬂtirme alarm›; y›ll›k ortalama ortam s›cakl›¤›ndan hesaplanan de¤er, sürücünün AÇMA zaman›, motorun çal›ﬂma süresi ve f 634 kullan›larak belirtilen ç›k›ﬂ ak›m› (yük faktörü) esas al›narak görüntülenir. Sadece kaba bir tahmine dayanan bu alarm› sadece k›lavuz olarak kullan›n.
Not 8: Kümülatif çal›ﬂma süresi sadece makine iﬂletimdeyken artar.
Not 9: E¤er ar›za kayd› yoksa,
görüntülenir.
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앰

Monitör üzerinde görüntülenen ö¤elerden, yüzde olarak ifade edilen ö¤elerin referans de¤erleri aﬂa¤›da listelenmiﬂtir.
 Yük ak›m›:
 Giriﬂ gerilimi:



Ç›k›ﬂ gerilimi:



Tork ak›m›:



Sürücünün yük faktörü:

‹zlenen ak›m görüntülenir. Ünite, A’ya (Amper) geçirilebilir.
Görüntülenen gerilim, DC k›sm›nda ölçülen gerilimin AC
gerilime dönüﬂtürülmesi suretiyle belirlenen gerilimdir. Referans de¤er
(%100 de¤er), 240V modeller için 200 Volt, 120V modeller için 100
Volttur.
Ünite, V’ye (Volt) geçirilebilir.
Görüntülenen gerilim, ç›k›ﬂ komut gerilimidir. %100 referans de¤er,
hem 120V hem 240V modeller için 200V’tur.
Bu ünite, V’ye (Volt) geçirilebilir.
Tork üretmek için gereken ak›m, yük ak›m›ndan vektör iﬂlemleriyle hesaplan›r. Hesaplanan de¤er görüntülenir. Referans de¤er (%100 de¤er), yük ak›m›n›n %100 oldu¤u zamanki de¤erdir.
PWM taﬂ›y›c› frekans› (f300) ayar›na, vb. ba¤l› olarak, gerçek nominal
ak›m, isim plakas› üzerinde belirtilen nominal ç›k›ﬂ ak›m›ndan daha küçük olabilir. Bu s›rada (bir indirgemeden sonra) %100 gerçek nominal
ak›mla, yük ak›m›n›n nominal ak›ma oran› yüzde cinsinden belirtilir.
Yük faktörü ayn› zamanda aﬂ›r› yük ar›zas› (OLI) için koﬂullar› hesaplamak için de kullan›l›r.

8

H-9

E6581605

9.

Standartlar› karﬂ›lamak için önlemler
9.1 CE direktifinin karﬂ›lanmas›
Avrupa’da s›ras›yla 1996 ve 1997’de yürürlü¤e giren EMC direktifi ve alçak gerilim direktifi, ilgili her ürünün üzerine bu direktiflere uygun oldu¤unu kan›tlamak üzere CE iﬂareti konmas›n› zorunlu k›lm›ﬂt›r. Sürücüler tek baﬂ›na çal›ﬂmayan cihazlard›r ve bir kumanda paneline monte edilmek ve daima kendilerini kontrol eden baﬂka makinelerle veya sistemlerle birlikte kullan›lmak üzere tasarlan›rlar. Dolay›s›yla bu cihazlar›n EMC direktifine tabi olduklar› düﬂünülmez. Bununla birlikte, alçak gerilim direktifine tabi olmalar› nedeniyle tüm sürücülerin üzerine CE
iﬂareti konmal›d›r.
CE iﬂareti, yerleﬂik sürücülere sahip olan tüm makinelere ve sistemlere konmal›d›r; çünkü bu makineler ve sistemler yukar›da belirtilen direktiflere tabidir. Bu nihai ürünlere CE iﬂareti konmas›, bu ürünlerin imalatç›lar›n›n sorumlulu¤undad›r. Ürünler, “nihai” ürünler” olmalar› halinde makineyle ilgili baﬂka direktiflere de tabi olabilir. Bu nihai ürünlere CE iﬂareti konmas›, bu ürünlerin imalatç›lar›n›n sorumlulu¤undad›r. Bu bölümde, yerleﬂik sürücülere
sahip makinelerin ve sistemlerin EMC direktifiyle ve alçak gerilim direktifiyle uyumlulu¤unu sa¤lamak için sürücülerin nas›l monte edilece¤i ve hangi önlemlerin al›naca¤› aç›klanm›ﬂt›r.
Bu k›lavuzun ilerleyen sayfalar›nda aç›kland›¤› gibi monte edilen temsili modeller, EMC direktifine uygunluk için
taraf›m›zdan test edilmiﬂtir. Ancak, EMC yönergesine uygun olup olmad›klar› montajlar›n›n ve ba¤lant›lar›n›n nas›l yap›ld›¤›na ba¤l› oldu¤undan, tüm sürücüleri uygunluk için kontrol etmemiz mümkün de¤ildir. Baﬂka bir ifadeyle, EMC direktifinin uygulanmas› yerleﬂik sürücü(ler)le birlikte kumanda panelinin bileﬂimine, di¤er yerleﬂik
elektronik bileﬂenlerle olan iliﬂkiye, kablo ba¤lant›s›na, montaj koﬂuluna, v.b. ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir. Dolay›s›yla, lütfen makinenizin veya sisteminizin EMC direktifine uygun olup olmad›¤›n› kendiniz denetleyin.

9.1.1 EMC direktifi hakk›nda
CE iﬂareti, bir veya daha çok sürücü ve motor(lar) içeren her nihai ürün üzerinde bulunmal›d›r. VF-nC3 serisi
sürücülerde, tek fazl› 200 V s›n›f› ürünler bir EMI filtresiyle donat›lm›ﬂt›r ve kablo ba¤lant›s›n›n do¤ru ﬂekilde
yap›lmas› halinde EMC direktifine uygundur.
쐽 EMC direktifi
2004/108/EC
EMC standartlar›, genel olarak ba¤›ﬂ›kl›kla ve emisyonla ilgili standartlar olmak üzere iki kategoriye ayr›l›r ve
bu iki kategorinin her biri tek tek makinelerin çal›ﬂma ortamlar›na göre ayr›ca s›n›fland›r›l›r. Sürücüler sanayi
ortamlar›nda endüstriyel sistemlerle kullan›m için tasarland›klar›ndan, aﬂa¤›da Tablo 1’de listelenen EMC kategorilerine girerler. Nihai ürünler olarak makineler ve sistemler için gereken testler, sürücüler için gereken
testlerle hemen hemen ayn›d›r.
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Tablo 1 EMC standartlar›

Emisyon

Ba¤›ﬂ›kl›k

9.1.2

Ürün standartlar›

Alt kategori

Kategori

Test standard›

Radyasyon paraziti
‹letim paraziti
Statik deﬂarj
Radyoaktif radyo-frekans manyetik
kontaktör alan›
‹lk geçici ço¤uﬂma
Y›ld›r›m ﬂok dalgas›
Radyo-frekans indüksiyonu / iletim
giriﬂimi
Gerilim düﬂmesi / gücün kesilmesi

EMC direktifini karﬂ›lamak için önlemler

Bu alt bölümde, EMC direktifini karﬂ›lamak için hangi önlemlerin al›nmas› gerekti¤i aç›klanm›ﬂt›r.
(1) Tek-fazl› 240 V s›n›f› ürünler bir EMI filtresiyle donat›lm›ﬂt›r.
Tablo 2 Sürücüler ve EMI filtreleri
Tek-fazl› 240 V s›n›f›

Sürücü tipi

9

Sürücü ve filtre kombinasyonlar›
‹letim paraziti IEC61800-3, kategori C1 ‹letim paraziti IEC61800-3, kategori C2
uygulanabilir filtreler (5 m’den az motor
uygulanabilir filtreler (10 m’den az
kablo uzunlu¤u)
motor kablo uzunlu¤u)

Yerleﬂik filtre

Yerleﬂik filtre

(2) Sürücü ç›k›ﬂ kablolar› ve ekranl› kontrol kablolar› gibi blendajl› elektrik kablolar› kullan›n. Kablolar› ve telleri
uzunluklar›n› en aza indirecek ﬂekilde geçirin. Elektrik kablosu ile kontrol kablosu aras›nda ve elektrik kablosunun giriﬂ ve ç›k›ﬂ telleri aras›nda bir mesafe b›rak›n. Bunlar› paralel olarak geçirmeyin veya birbirine ba¤lamay›n; dik aç›yla geçirin.
(3) Sürücünün izolasyonlu bir dolap içine monte edilmesi, radyasyon parazitini s›n›rland›rmada daha etkilidir.
Mümkün oldu¤u kadar kal›n ve k›sa teller kullanmak suretiyle, toprak kablosuyla güç kablosu aras›nda bir
mesafe b›rakarak metal plakay› ve kumanda panelini emniyetli ﬂekilde topraklay›n.
(4) Giriﬂ ve ç›k›ﬂ tellerini birbirinden ayr› olarak geçirin.
(5) Kablolardan gelen radyasyon parazitini bast›rmak için, tüm blendajl› kablolar› bir parazit kesme plakas› yoluyla topraklay›n.
Sürücünün ve dolab›n etraf›ndaki (her birinden 10 cm yar›çap mesafesindeki) blendajl› kablolar› topraklamak
etkilidir. Blendajl› kablolara bir ferrit göbek yerleﬂtirmek, radyasyon parazitini s›n›rland›rmada daha da etkilidir.
(6) Radyasyon parazitini daha fazla s›n›rland›rmak için, sürücü ç›k›ﬂ hatt›na bir s›f›r-faz reaktör tak›n ve metal
plakan›n ve dolab›n toprak kablolar›na ferrit göbekler yerleﬂtirin.
(7) Üç-fazl› 240 V ve tek-fazl› 120 V s›n›flar› için bize dan›ﬂ›n.
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[Kablo ba¤lant›s› örne¤i]

Güç kayna¤› kablo ba¤lant›s›
(blendajl› kablo)

Blendajl› kabloyu, aﬂa¤›daki
ﬂekilde gösterildi¤i gibi haz›rlad›ktan sonra tak›n.

EMC plakas›
Kablonun kaplamas›n› soyun
ve metal kovan içine sabitleyin.

DC reaktör kablo ba¤lant›s›
(blendajl› kablo)

Motor kablo ba¤lant›s›
(Blendajl› kablolar)

9
Kontrol kablo ba¤lant›s›
(Blendajl› kablolar)

9.1.3

Alçak gerilim direktifi hakk›nda

Alçak gerilim direktifi, makinelerin ve sistemlerin güvenli¤inin sa¤lanmas›yla ilgilidir. Tüm Toshiba sürücüler, alçak gerilim direktifinde tan›mlanan EN-50178 standard›na uygun olarak CE-iﬂaretine sahiptir ve dolay›s›yla makinelere veya sistemlere monte edilebilir ve problemsiz ﬂekilde Avrupa ülkelerine ithal edilebilirler.
Uygulanabilir standart: IEC61800-5-1
Kirlilik düzeyi: 2
Aﬂ›r› gerilim kategorisi: 3
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9.1.4

Alçak gerilim direktifini karﬂ›lamak için önlemler

Sürücüyü bir makineye veya sisteme dahil ederken, sürücünün alçak gerilim direktifini karﬂ›lamas› için aﬂa¤›daki
önlemler al›nmal›d›r.
(1) Sürücüyü bir dolap içerisine monte edin ve sürücü muhafazas›n› topraklay›n. Bak›m yaparken, bir kablo deli¤inden parmaklar›n›z› sürücünün içine sokmamaya ve kullan›lan sürücünün modeline ve kapasitesine ba¤l›
olarak aktif hale geçebilecek yüklü bir parçaya dokunmamaya son derece dikkat edin.
(2) EMC plakas› üzerindeki toprak terminaline toprak kablosu ba¤lay›n. Veya (standart olarak tak›lan) EMC plakas›n› ve baﬂka bir kablo ba¤lant›s›n› EMC plakas› üzerindeki toprak terminaline tak›n. Toprak kablosu ölçüleri için tablo 10’a bak›n.
(3) Sürücünün giriﬂ taraf›na bir sigortas›z devre kesici veya bir sigorta tak›n. (Bkz: Bölüm 10.)

9.2 UL Standard›na ve CSA Standard›na uygunluk
UL Standard›na ve CSA Standard›na uyan VF-nC3 modellerinde, isim plakas›n›n üzerinde UL/CSA iﬂareti vard›r.

9.2.1

Tesisata uygunluk

Sürücünün bir dolap içerisine monte edilece¤i varsay›m›yla bir UL sertifikas› verilmiﬂtir. Dolay›s›yla, sürücüyü bir
dolap içerisine monte edin ve gerekiyorsa ortam s›cakl›¤›n› (dolap içerisindeki s›cakl›¤›) belirtilen s›cakl›k aral›¤›nda tutmak için önlemler al›n. (Bkz: Bölüm 1.4.4)
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9.2.2

Ba¤lant›ya uygunluk

Ana devre terminalleri için UL uyumlu kablolar (Nominal s›cakl›k 75 °C veya üzeri, sadece bak›r iletkenler kullan›n) (3-fazl› modeller: R/L1, S/L2, T/L3, tek-fazl› modeller: R/L1, S/L2/N).
ABD’deki uygulamalar için, Entegre kat› hal k›sa devre korumas›, yan (branﬂ) devre korumas› sa¤lamaz. Yan
(branﬂ)devre korumas›, Ulusal Elektrik Yasas›na ve varsa ilave yerel yasalara uygun ﬂekilde sa¤lanmal›d›r.
Kanada’daki uygulamalar için, Entegre kat› hal k›sa devre korumas›, yan (branﬂ) devre korumas› sa¤lamaz.
Yan (branﬂ)devre korumas›, Kanada Elektrik Yasas›na ve varsa ilave yerel yasalara uygun ﬂekilde sa¤lanmal›d›r.

9.2.3

Çevrebirim ayg›tlar›na uygunluk

Güç kayna¤›na ba¤lant› yaparken UL-listeli sigortalar› kullan›n.
K›sa devre testi, aﬂa¤›daki güç kayna¤› k›sa devre ak›mlar› koﬂulunda yap›l›r.
Bu kesme kapasiteleri ve sigorta nominal ak›mlar›, uygulanabilir motor kapasitelerine ba¤l›d›r.
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쐽 AIC, Sigorta ve Kablo Ölçüleri
Uygulanabilir
motor kapasitesi (kW)

Gerilim
s›n›f›

Sürücü modeli

AIC (A)
(Kesme
kapasitesi)

Sigorta s›n›f› ve Güç devresinin Toprak kablosu
ölçüsü AWG
kablo ölçüleri
ak›m (A)
CC 8A max.
J 15A max.

Tek-fazl›
100V s›n›f›

J 25A max.
J 40A max.
CC 5A max.
CC 7A max.
J 15A max.

Tek-fazl›
200V s›n›f›

J 25A max.
J 40A max.
J 45A max.
CC 3A max.
CC 5A max.
CC 7A max.

Üç-fazl›
200V s›n›f›

J 15A max.
J 25A max.
J 25A max.
J 45A max.

Giriﬂ gerilimi
100V(1fazl›)
200V(1fazl›)

Tahrik motoru

Güç kayna¤› k›sa devresi ve maksimum giriﬂ gerilimi

Maks. 0.75kW

CC/J S›n›f› Sigortalarla korundu¤unda Maksimum 1,000A rms Simetrik Amper,
Maksimum 120 Volt Sa¤lama Kapasiteli Devrelerde Kullan›m için Uygundur.

Maks. 2.2kW

CC/J S›n›f› Sigortalarla korundu¤unda Maksimum 1,000A rms Simetrik Amper,
Maksimum 240 Volt Sa¤lama Kapasiteli Devrelerde Kullan›m için Uygundur.

Maks. 2.2kW

CC/J S›n›f› Sigortalarla korundu¤unda Maksimum 5,000A rms Simetrik Amper,
Maksimum 240 Volt Sa¤lama Kapasiteli Devrelerde Kullan›m için Uygundur.

3.7kW

J S›n›f› Sigortalarla korundu¤unda Maksimum 5,000A rms Simetrik Amper,
Maksimum 240 Volt Sa¤lama Kapasiteli Devrelerde Kullan›m için Uygundur.

200V(3fazl›)

9.2.4 Termal motor koruma
Motorun nominal de¤erlerine ve özelliklerine uygun elektronik termal koruma özelliklerini seçer. (Bkz: 3.5.)
Bir sürücüyle çok say›da motor çal›ﬂt›r›lmas› durumunda, her bir motora ›s›l röle ba¤lanmal›d›r.
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10. Çevrebirim ayg›tlar›
Tehlike
앫 Gücü bir elektrik prizinden sa¤l›yorsan›z, prizin nominal kapasitesini aﬂmay›n.
Aksi takdirde, fazla ›s›nma sonucu yang›n meydana gelebilir.
Yasak
앫 Sürücü için bir ba¤lama donan›m› kullan›rken, donan›m bir dolap içerisine monte edilmelidir.
Aksi takdirde, elektrik çarpma riski oluﬂabilir ve ölüme veya ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir.
Talimat

Yasak

앫 Toprak kablolar›n› emniyetli ﬂekilde ba¤lay›n.
Aksi takdirde, bir k›sa devre veya elektrik kaça¤› durumunda elektrik çarpmas› veya yang›n meydana
gelebilir.

10.1 Kablo malzemelerinin ve cihazlar›n›n seçilmesi
Gerilim s›n›f›

Uygulanabilir
motor
kapasitesi
(kW)

Sürücü modeli

Güç devresi
(mm2)
(Not 1.)
Japonya için
IEC
(JEAC800
uyumlu
1-2005)

Kablo ölçüsü (Bkz: Not 4)
DC reaktör
(opsiyonel)
(mm2)
IEC
uyumlu

Japonya için
(JEAC800
1-2005)

Toprak kablosu
(mm2)
IEC
uyumlu

Japonya için
(JEAC800
1-2005)

Tek-fazl›
100V s›n›f›

Tek-fazl›
200V s›n›f›
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Üç-fazl›
200V s›n›f›

Not 1: Her bir kablonun uzunlu¤u 30 m’yi aﬂmad›¤›nda R/L1, S/L2 ve T/L3 giriﬂ terminallerine ve U/T1, V/T2 ve
W/T3 ç›k›ﬂ terminallerine ba¤lanan kablolar›n ölçüleri.
Parantez içindeki nümerik de¤erler, bir DC reaktör ba¤lant›¤›nda kullan›lacak kablolar›n boyutlar›n› göstermektedir.
Not 2: Kontrol devresi için çap› 0.75 mm2 veya daha büyük olan blendajl› kablolar kullan›n.
Not 3: Topraklama için, yukar›da belirtilen ölçüde veya daha büyük ölçülü bir kablo kullan›n.
Not 4: Yukar›daki tabloda belirtilen kablo ölçüleri, 50°C veya daha düﬂük ortam s›cakl›¤›nda kullan›lan HIV kablolar› (75°C maksimum izin verilebilir s›cakl›¤a sahip bir yal›tkanla blendajlanm›ﬂ bak›r kablolar) için geçerlidir.
Not 5: E¤er sürücünün UL uygunlu¤unu sa¤lamak gerekiyorsa, Bölüm 9’da belirtilen kablolar› kullan›n.
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쐽 Kablo ba¤lant›s› ayg›tlar›n›n seçilmesi
Gerilim
s›n›f›

Uygulanabilir
motor
(kW)r

Giriﬂ ak›m›
(A)

Sigortas›z devre kesici (MCBB)
Toprak kaça¤› devre kesicisi (ELCB)
Reaktör yok

Reaktör
yok

DCL
ile

Nominal
ak›m (A)

MCCB tipi
(ELCB tipi)

DCL ile
Nominal
ak›m (A)

MCCB tipi
(ELCB tipi)

Manyetik kontaktör (MC)
Reaktör yok
Nominal
ak›m (A)

Model

Aﬂ›r› yük rölesi (THR)

DCL ile
Nominal
ak›m (A)

Model

Ayar ak›m
(A)
referans
de¤eri

Model

Tekfazl›
100V
s›n›f›

Tekfazl›
200V
s›n›f›

Üç
fazl›
200V
s›n›f›

Not 1: Toshiba Industrial Products Sales Corporation taraf›ndan üretilen modeller gösterilmiﬂtir.
Not 2: Rölenin ve manyetik kontaktörün uyarma sarg›s›na bir ﬂok dalgas› giderici takt›¤›n›zdan emin olun.
Not 3: Kontrol devresi için manyetik kontaktör MC’nin 2a yard›mc› kontaklar›n› kullan›rken, güvenilirli¤i art›rmak
için 2a yard›mc› kontaklar›n› paralel ba¤lay›n.
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Not 4: Güç kayna¤›n›n kapasitesine ve kablolama sisteminin durumuna ba¤l› olarak k›sa devre ak›mlar› büyük
ölçüde de¤iﬂiklik gösterdi¤inden, güç kayna¤›n›n kapasitesine uygun ak›m kesme s›n›f›na sahip bir
MCCB seçin. Bu tablodaki MCCB, MC, THR ve ELCB, normal kapasiteye sahip bir güç kayna¤›n›n kullan›laca¤› varsay›m›yla seçilmiﬂtir.
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10.2

Manyetik kontaktör montaj›
E¤er sürücü, primer devreye bir manyetik kontaktör (MC) monte etmeden kullan›l›rsa, sürücü koruma devresi etkinleﬂtirildi¤inde primer devreyi açmak için (güç kesme ayg›t›na sahip) bir MCCB kullan›n.
Bir opsiyonel fren modülü kullan›ld›¤›nda, sürücüdeki ar›za alg›lama rölesi (FL) veya harici olarak tak›lan aﬂ›r›
yük rölesi çal›ﬂt›¤›nda güç devresinin aç›lmas› için primer güç kayna¤›na, güç kesme ayg›t›na sahip bir manyetik
kontaktör (MC) veya sigortas›z devre kesici tak›n.

Giriﬂ devresindeki manyetik kontaktör
Aﬂa¤›daki durumlarda sürücünün güç kayna¤› ba¤lant›s›n› kesmek için, sürücü ve güç kayna¤› aras›na
bir manyetik kontaktör (primer-taraf manyetik kontaktörü) yerleﬂtirin.
(1)
(2)
(3)
(4)

Motor aﬂ›r› yük rölesinin harekete geçmesi durumunda
Sürücüde yerleﬂik olarak bulunan koruyucu dedektörün (FL) etkinleﬂmesi durumunda
Bir güç kayb› durumunda (otomatik yeniden baﬂlatmay› engellemek için)
Frenleme direnci ve fren modülü (opsiyon) kullan›ld›¤›nda direnç koruyucu rölenin harekete geçmesi durumunda

Sürücüyü primer tarafta manyetik kontaktör (MC) olmadan kulland›¤›n›zda, bir MC yerine gerilim tetikleme bobinine sahip sigortas›z bir devre kesici tak›n ve devre kesiciyi yukar›da bahsedilen koruyucu röle
etkinleﬂti¤inde harekete geçecek ﬂekilde ayarlay›n. Bir güç ar›zas›n› alg›lamak için, bir düﬂük gerilim rölesi veya benzeri ayg›t kullan›n.

Termal röle
Motor
Güç kayna¤›

10
‹leri çal›ﬂma
Geri çal›ﬂma

Giriﬂ devresinde bir manyetik kontaktör ba¤lant›s› örne¤i

Kablo ba¤lant›s› hakk›nda notlar
앫 Baﬂlatma ve durdurma aras›nda s›k s›k geçiﬂ yaparken, giriﬂ taraf›ndaki manyetik kontaktörü sürücü için bir
açma-kapama anahtar› olarak kullanmay›n.
Bunun yerine, sürücüyü F ve CC (ileri çal›ﬂma) veya R ve CC (geri çal›ﬂma) terminallerini kullanarak durdurun
ve baﬂlat›n.
앫 Manyetik kontaktörün (MC) uyarma sarg›s›na bir ﬂok dalgas› giderici takt›¤›n›zdan emin olun.
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쐽 Ç›k›ﬂ devresindeki manyetik kontaktör
Sürücü iﬂletim d›ﬂ›ndayken kontrollü motorlar› anahtarlamak veya yüke ﬂebeke elektri¤i sa¤lamak için sekonder tarafa bir manyetik kontaktör tak›labilir.

Kablo ba¤lant›s› hakk›nda notlar
앫 ﬁebeke elektri¤inin sürücü ç›k›ﬂ terminallerine uygulanmas›n› engellemek için ç›k›ﬂ taraf›ndaki manyetik kontaktörü güç kayna¤›na ba¤lad›¤›n›zdan emin olun.
앫 Sürücü ve motor aras›na bir manyetik kontaktör (MC) takarken, çal›ﬂma s›ras›nda manyetik kontaktörü aç›p
kapatmaktan kaç›n›n. Çal›ﬂma s›ras›nda manyetik kontaktörün aç›lmas› veya kapat›lmas›, sürücüye ani ak›m
giriﬂi sonucu ar›zaya yol açabilir.

10.3 Aﬂ›r› yük rölesi montaj›
1) VF-nC3 sürücü, bir elektronik-termal aﬂ›r› yük koruma fonksiyonuna sahiptir.
Bununla birlikte, aﬂa¤›daki durumlarda, motor elektronik termal koruma düzeyinin (
) ayarlanmas› için
uygun ve kullan›lan motora uyan bir aﬂ›r› yük rölesi, sürücü ve motor aras›na tak›lmal›d›r.
앫 Kendisine karﬂ›l›k gelen Toshiba genel-amaçl› motordan farkl› anma ak›m›na sahip bir motor kullan›ld›¤›nda,
앫 Uygulanabilir standart motorun ç›k›ﬂ›ndan daha küçük ç›k›ﬂa sahip tek bir motor çal›ﬂt›r›rken veya ayn›
zamanda birden fazla motoru çal›ﬂt›r›rken.
2) VF-nC3 sürücüyü Toshiba VF motor gibi sabit torklu bir motoru çal›ﬂt›rmak için kulland›¤›n›zda, elektronik
termal koruma ünitesinin (OLN) koruma özelli¤ini VF motor kullan›m›na ayarlay›n.
3) Bir motora özellikle düﬂük h›z aral›¤›nda çal›ﬂ›rken yeterli koruma sa¤lamak için, yerleﬂik termal röleye sahip
bir motor kullan›lmas› tavsiye edilir.
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10.4

Opsiyonel harici cihazlar
Aﬂa¤›daki harici cihazlar, VF-nC3 serisi sürücüler için opsiyonel olarak kullan›labilir.

Güç kayna¤›

Sigortasız devre kesici
MCCB

Manyetik kontaktör
MC

1 Giriﬂ AC reaktörü (ACL)

3 Yüksek-zay›flatmal› radyo

paraziti azalt›c› filtre

5 EMC gürültü azalt›c› filtre

(Avrupa standartlar›na
uygun)

4 S›f›r-fazl› reaktör ferrit

göbek tipi radyo paraziti
azalt›c› filtre
6 EMC plakas›

(9) Parametre yaz›c›
(10) Uzaktan kumanda tuﬂ tak›m›
(11) Uzaktan kumanda paneli
(12) Frekans ölçer

8 DIN ray kiti

(13) FRH kiti
(14) USB haberleﬂme dönüﬂtürücüsü
2 DC reaktör

(DCL)

7 Frenleme modülü

4 S›f›r-fazl› reaktör

ferrit göbek tipi
radyo paraziti
azalt›c› filtre

Frenleme direnci

Motor
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11. Parametre ve veri tablolar›
11.1
Parametre

Kullan›c› parametreleri
Birim

Fonksiyon

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Varsay›lan ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

Kullan›c›
ayar›

Referans

Kumanda panelinin
çal›ﬂma frekans›

11.2 Temel parametreler
앫 Dört gezinme fonksiyonu
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Tarihçe fonksiyonu

Parametreleri, ayarlar›n›n de¤iﬂtirilme
s›ras›n› tersine çevirerek beﬂli
gruplar halinde görüntüler.
* (Düzenlenebilir)

Yönlendirme
fonksiyonu

0: 1: 2: Ön-ayarl› h›z yönlendirme
3: Analog sinyal iﬂlemi yönlendirme
4: Motor 1/2 anahtarlama iﬂlemi yönlendirme
5: Motor sabit ayar› yönlendirme

Otomatik kalk›ﬂ ve
duruﬂ rampas›

0:
1:
2:
0:
1:

Varsay›lan
ayar

Devre d›ﬂ› (manuel ayar)
Otomatik
Otomatik (sadece h›zlanmada)
Devre d›ﬂ›
Otomatik tork art›rma + otomatik
ayar (auto-tuning)
2: Vektör kontrolü + otomatik ayar (auto-tuning)
3: Enerji tasarrufu + otomatik ayar

Tork art›rma ayar›
makro fonksiyonu
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앫 Temel parametreler
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Komut mod seçimi

0: Terminal kart›
1: Panel tuﬂ tak›m› (uzaktan kumanda tuﬂ tak›m› dahil)
2: RS485 iletiﬂimi

Frekans ayar› mod
seçimi

0: Terminal kart› VI
1: Ayar dü¤mesi 1
(kaydetmek için dü¤menin ortas›na
bas›n)
2: Ayar dü¤mesi 2
(güç kapal› bile olsa kaydeder)
3: RS485 iletiﬂimi
4: 5: YUKARI/AﬁA⁄I harici mant›ksal giriﬂ

K-1

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
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Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon
Ölçüm aleti seçimi

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›
0: Ç›k›ﬂ frekans›
1: Ç›k›ﬂ ak›m›
2: Frekans referans›
3: Giriﬂ gerilimi (DC alg›lama)
4: Ç›k›ﬂ gerilimi (komut de¤eri)
5 ila 11: 12: Frekans ayar de¤eri (dengelemeden sonra)
13: VI giriﬂ de¤eri
14: 15: Sabit ç›k›ﬂ 1
(ç›k›ﬂ ak›m› %100 eﬂde¤eri)
16: Sabit ç›k›ﬂ 2
(ç›k›ﬂ ak›m› %50 eﬂde¤eri)
17: Sabit ç›k›ﬂ 3
(Ç›k›ﬂ ak›m› d›ﬂ›nda)
18: RS-485 haberleﬂme verisi
19: Ayarlar için (FN ayar de¤eri görüntülenir.)
20 ila 22: -

Ölçüm aleti ayar
kazanc›
‹leri/geri çal›ﬂma
seçimi
(Panel tuﬂ tak›m›)

0: ‹leri çal›ﬂma
1: Geri çal›ﬂma
2: ‹leri çal›ﬂma (uzaktan kumanda tuﬂ
tak›m› üzerinden ‹leri/Geri geçiﬂi)
3: Geri çal›ﬂma (uzaktan kumanda tuﬂ
tak›m› üzerinden ‹leri/Geri geçiﬂi)

H›zlanma süresi 1
Yavaﬂlama süresi 1
Maksimum frekans
Üst limit frekans›
Alt limit frekans›
Temel frekans 1
Temel frekans
gerilimi 1
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V/F kontrol modu
seçimi

0: V/F sabiti
1: De¤iﬂken tork
2: Otomatik tork art›rma kontrolü
3: Vektör kontrolü
4: Enerji tasarrufu

Tork art›rma de¤eri
1
Motor elektroniktermal koruma
düzeyi 1

*1: Kurulum menüsü ayarlar›na ba¤l›d›r. Bkz: 11.5.
*2: Parametre de¤erleri kapasiteye ba¤l› olarak de¤iﬂir. Bkz: 11.4.
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Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Elektronik-termal
koruma
karakteristik seçimi

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Varsay›lan
ayar

Ayar aral›¤›
Ayar
Standart
motor

VF
motor

Aﬂ›r› yük korumas›
geçerli
geçerli
geçersiz
geçersiz
geçerli
geçerli
geçersiz
geçersiz

Kullan›c›
ayar›

Referans

OL ar›za
geçersiz
geçerli
geçersiz
geçerli
geçersiz
geçerli
geçersiz
geçerli

Ön-ayarl› frekans 1
Ön-ayarl› frekans 2
Ön-ayarl› frekans 3
Ön-ayarl› frekans 4
Ön-ayarl› frekans 5
Ön-ayarl› frekans 6
Ön-ayarl› frekans 7
Varsay›lan ayar

Bölge ayar›n›n
kontrol edilmesi

Kay›tl› parametre
ekran seçimi

0: 1: 50Hz varsay›lan ayar
2: 60Hz varsay›lan ayar
3: Varsay›lan ayar 1 (baﬂlatma)
4: Ar›za kayd› silme
5: Kümülatif çal›ﬂma süresi silme
6: Tip bilgisini baﬂlatma
7: Kullan›c›n›n ayarlad›¤› parametreleri kaydetme
8. Kullan›c›n›n ayarlad›¤› parametreleri yükleme
9. Kümülatif fan çal›ﬂma süresi kayd›n› silme
10 ila 12: 13: Varsay›lan ayar 2 (Komple baﬂlatma)
0: Kurulum menüsünü baﬂlat
1: Japonya (salt okunur)
2: Kuzey Amerika (salt okunur)
3: Asya (salt okunur)
4: Avrupa (salt okunur)
0: Güç açmada standart ayar modu
1: Güç açmada kolay ayar modu
2: Sadece kolay ayar modu
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100’den baﬂlayan geniﬂletilmiﬂ parametre
200’den baﬂlayan
geniﬂletilmiﬂ parametre
300’den baﬂlayan
geniﬂletilmiﬂ parametre
400’den baﬂlayan
geniﬂletilmiﬂ parametre
500’den baﬂlayan
geniﬂletilmiﬂ parametre
600’den baﬂlayan
geniﬂletilmiﬂ parametre
700’den baﬂlayan
geniﬂletilmiﬂ parametre
800’den baﬂlayan
geniﬂletilmiﬂ parametre
Otomatik düzenleme
fonksiyonu

*1: Kurulum menüsü ayarlar›na ba¤l›d›r. Bkz: 11.5.
parametresi okundu¤unda bölge 1 ila 4’e ayarlan›r.
Bir bölgeyi tekrar seçmek için, “0”’› ayarlayarak kurulum menüsünü baﬂlat›n.

K-3
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11.3 Geniﬂletilmiﬂ parametreler
앫 Giriﬂ/ç›k›ﬂ parametreleri 1
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Varsay›lan
ayar

Düﬂük h›z sinyali
ç›k›ﬂ frekans›
H›z ulaﬂma ayar
frekans›
H›z ulaﬂma alg›lama
band›
Öncelik seçimi
(Hem F hem R
AÇIK))

0: Geri
1: Yavaﬂlayarak Durma

Daima aktif fonksiyon
seçimi 1
Analog/dijital giriﬂ
Seçimi
(VI terminali)

0 (‹ﬂlevsiz)
0:
1:
2:
3:

Gerilim sinyal giriﬂi (0-10V)
Ak›m sinyal giriﬂi (4-20mA)
Dijital giriﬂ
Gerilim sinyal giriﬂi (0-5V)

Daima aktif fonksiyon
seçimi 2
Giriﬂ terminali seçimi
1A (F)
Giriﬂ terminali seçimi
2A (R)
Giriﬂ terminali seçimi
3A (S1)
Giriﬂ terminali seçimi
4A (S2)
Giriﬂ terminali seçimi
5 (VI)
Sink/source
anahtarlama

0: Sink (eksi sinyal), 100: Source (art› sinyal)
1-99, 101-255: geçersiz

Ç›k›ﬂ terminali seçimi
1A (OUT)
Ç›k›ﬂ terminali seçimi
2 (FL)

11

255
(daima
AÇIK)

Ç›k›ﬂ terminali seçimi
1B (OUT)

* 1: Kurulum menüsü ayarlar›na ba¤l›d›r. Bkz: 11.5.
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Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

ve
veya

Ç›k›ﬂ terminali
mant›k devresi
seçimi (OUT)
Fabrika özel
katsay›s› 1A
Giriﬂ terminali
seçimi 1B (F)
Giriﬂ terminali
seçimi 2B (R)
Giriﬂ terminali
seçimi 3B (S1)
Giriﬂ terminali
seçimi 4B (S2)
Giriﬂ terminali
seçimi 1C (F)
Giriﬂ terminali
seçimi 2C (R)

앫 Temel parametre 2
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Temel frekans 2
Temel frekans
gerilimi 2
Tork art›rma de¤eri 2
Motor elektronik-termal koruma düzeyi 2
10-199,
200 (devre d›ﬂ›)

Ar›zaya geçiﬂi
önleme düzey 2

앫 Frekans Parametreleri
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

VI Giriﬂ noktas› 1’in
ayar›
VI giriﬂ noktas› 1’in
frekans›
VI giriﬂ noktas› 2’nin
ayar›
VI giriﬂ noktas› 2’nin
frekans›
Analog giriﬂ filtresi

*1: Parametre de¤erleri kapasiteye ba¤l› olarak de¤iﬂir. Bkz: 11.4.
*2: Kurulum menüsü ayarlar›na ba¤l›d›r. Bkz: 11.5.
*3: Fabrika özel katsay›lar›, üretici ayarlar› için özel parametrelerdir. Bu parametreleri de¤iﬂtirmeyin.

K-5

11

E6581605

Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Varsay›lan
ayar

Baﬂlatma frekans
ayar›
‹ﬂletim baﬂlatma
frekans›
‹ﬂletim baﬂlatma
frekans histeresizi
Fabrika özel
katsay›s› 2A
DC frenleme
baﬂlang›ç frekans›
DC frenleme ak›m›
DC frenleme süresi
Alt limit frekans
iﬂletimi için süre limiti

0: Devre d›ﬂ›
0. 1-600.0

Harici mant›ksal giriﬂ
– ARTIRMA yan›t
süresi
Harici mant›ksal giriﬂ
– ARTIRMA frekans
ad›mlar›
Harici mant›ksal giriﬂ
– AZALTMA yan›t
süresi
Harici mant›ksal giriﬂ
– AZALTMA frekans
ad›mlar›
ARTIRMA/AZALTMA
frekans›n›n
baﬂlang›ç de¤eri
ARTIRMA/AZALTMA
frekans›n›n baﬂlang›ç
de¤erinin de¤iﬂimi

0: De¤iﬂtirilmez
1: Güç kapat›ld›¤›nda de¤iﬂtirilen f268
ayarlan›r

Atlama frekans›
Atlama geniﬂli¤i

11

*1: Fabrika özel katsay›lar›, üretici ayarlar› için özel parametrelerdir. Bu parametreleri de¤iﬂtirmeyin.
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Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

Ön-ayarl› frekans 8
Ön-ayarl› frekans 9
Ön-ayarl› frekans 10
Ön-ayarl› frekans 11
Ön-ayarl› frekans 12
Ön-ayarl› frekans 13
Ön-ayarl› frekans 14
Ön-ayarl› frekans 15

앫 ‹ﬂletim modu parametreleri
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon
PWM taﬂ›y›c› frekans›
Otomatik yeniden
baﬂlatma kontrol
seçimi

0: Devre d›ﬂ›
1: Anl›k durmadan sonra otomatik
yeniden baﬂlatmada
2: ST terminal kapama ve açmada
3: 1+2
4: Devreye almada

Rejeneratif güç
kontrolü
(Yavaﬂlayarak
durma)

0: Devre d›ﬂ›
1: Otomatik ayar
2: Yavaﬂlayarak durma

Yeniden deneme seçimi
(deneme say›s›)
Aﬂ›r› gerilim limit
aktivasyonu
(Yavaﬂlayarak durma
mod seçimi)

Say›

0: Devre d›ﬂ›
1-10
0: Etkin
1: Devre d›ﬂ›
2: Etkin (Ani yavaﬂlama kontrolü)
3: Etkin (Dinamik ani yavaﬂlama
kontrolü)

K-7
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Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Besleme gerilimi
düzeltmesi
(ç›k›ﬂ gerilimi limiti)

Ayar aral›¤›
0: Besleme gerilimi düzeltilmedi, ç›k›ﬂ
gerilimi s›n›rland›
1: Besleme gerilimi düzeltildi, ç›k›ﬂ gerilimi
s›n›rland›
2: Besleme gerilimi düzeltilmedi, ç›k›ﬂ
gerilimi s›n›rlanmad›
3: Besleme gerilimi düzeltildi, ç›k›ﬂ gerilimi
s›n›rlanmad›

Geri çal›ﬂma
yasa¤›

0: ‹leri/geri çal›ﬂma izinli
1: Ters çal›ﬂma yasak
2: ‹leri çal›ﬂma yasak

Taﬂ›y›c› frekans
serbest mod
Taﬂ›y›c› frekans›
kontrol modu
seçimi

0: Devre d›ﬂ›
1: Otomatik ayar

PID kontrol
bekleme süresi
PID kontrolü

0: ‹ndirgemesiz taﬂ›y›c› frekans›
1: Otomatik indirgemeli taﬂ›y›c› frekans›

0: Devre d›ﬂ›, 1: Etkin

Oransal kazanç
‹ntegral kazanç
Diferansiyel kazanç
PID ileri/geri özellik
seçimi

0: ‹leri
1: Geri

Alt limit frekans›nda
sürekli iﬂletim durumunda otomatik
durma histeresizi

* 1: Kurulum menüsü ayarlar›na ba¤l›d›r. Bkz: 11.5.
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앫 Tork art›rma parametreleri 1
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Otomatik ayarlama
(auto-tuning)

Ayar aral›¤›

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

0: Otomatik ayar devre d›ﬂ›
1: F402’yi baﬂlatma (0’a ayarlay›n)
2: Otomatik ayarlama yürütülür
(yürütmeden sonra: 0)

Kayma frekans
kazanc›
Otomatik tork
art›rma de¤eri
Motor nominal
kapasitesi

dk-1

Motor özel katsay›s› 1
Motor nominal ak›m›
Yüksüz motor ak›m›
Motor nominal h›z›

Say›

Motor özel katsay›s› 2
Yük eylemsizlik
momenti oran›
Motor özel katsay›s›
3
Motor özel katsay›s›
4
Motor özel katsay›s›
5
Motor özel katsay›s›
6

앫 Giriﬂ/ç›k›ﬂ parametreleri 2
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

VI giriﬂ sapmas›

11

VI giriﬂ kazanc›

앫 Tork art›rma parametreleri 2
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Varsay›lan
ayar

Motor özel katsay›s› 7
Motor özel katsay›s› 8
Motor özel katsay›s› 9

*1: Parametre de¤erleri kapasiteye ba¤l› olarak de¤iﬂir. Bkz: 11.4.
*2: Kurulum menüsü ayarlar›na ba¤l›d›r. Bkz: 11.5.
*3: Motora özel katsay›lar 1 ila 9, üretici ayarlar› için özel parametrelerdir Bu parametreyi de¤iﬂtirmeyin.
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앫 H›zlanma/yavaﬂlama zaman parametreleri
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

H›zlanma süresi 2
Yavaﬂlama süresi 2
H›zlanma/yavaﬂlama
1 modeli
H›zlanma/yavaﬂlama
2 modeli

0: Do¤rusal
1: S-modeli 1
2: S-modeli 2
(devre d›ﬂ›)

H›zlanma/yavaﬂlama
1 ve 2 anahtarlama
frekans›

앫 Koruma parametreleri
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Ar›zaya geçiﬂi
önleme düzey 1

10-199,
200 (devre d›ﬂ›)

Sürücü ar›za tutma
seçimi

0: Güç kapat›ld›¤›nda silinir
1: Güç kapat›ld›¤›nda korunur

Acil durdurma
seçimi

0: Serbest duruﬂ
1: Yavaﬂlayarak durma
2: Acil DC frenleme

Ç›k›ﬂ faz hatas›
alg›lama seçimi

0: Devre d›ﬂ›
1: Devreye almada (sadece güç
aç›ld›ktan sonra bir defa)
2: Devreye almada (her defas›nda)

Motor %150 aﬂ›r› yük
alg›lama süresi

10-2400

Giriﬂ faz hatas›
alg›lama seçimi

0: Devre d›ﬂ›, 1: Etkin
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Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

Küçük ak›m
alg›lama histeresizi
0: Sadece alarm
1: Ar›za

Küçük ak›m
uyar›/alarm seçimi
Küçük ak›m
alg›lama ak›m›
Küçük ak›m
alg›lama süresi
Devreye almada
ç›k›ﬂ k›sa devresi
alg›lama

0: Her zaman (standart puls)
1: Sadece güç açmadan sonra bir defa
(standart puls)
2: Her zaman (k›sa puls)
3: Sadece güç açmadan sonra bir defa
(k›sa puls)

Aﬂ›r› tork uyar›/
alarm seçimi

0: Sadece alarm
1: Ar›za

Aﬂ›r› tork alg›lama
düzeyi

0 (devre d›ﬂ›)

Aﬂ›r› tork alg›lama
süresi
Aﬂ›r› tork alg›lama
histeresizi
So¤utucu fan AÇMA/
KAPAMA kontrolü
Kümülatif çal›ﬂma
süresi alarm ayar›
Düﬂük gerilim
uyar›/alarm seçimi

0: AÇMA/KAPAMA kontrolü
1: Daima AÇIK
100
saat

0.1/0.1
(=10 saat)
0: Sadece alarm
(alg›lama düzeyi %64’ün alt›nda)
1: Ar›za
(alg›lama düzeyi %64’ün alt›nda)
2: Sadece alarm
(alg›lama düzeyi %50 veya alt›nda,
AC reaktör gerekli)

Fabrika özel
katsay›s› 6A
Elektronik termal
haf›za

0: Devre d›ﬂ›
1: Etkin

VI analog giriﬂ fren
alg›lama düzeyi

0: Devre d›ﬂ›
1-100
ila

Y›ll›k ortalama ortam
s›cakl›¤› (parça
de¤iﬂtirme alarmlar›)

*1: Fabrika özel katsay›lar›, üretici ayarlar› için özel parametrelerdir. Bu parametreleri de¤iﬂtirmeyin.
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앫 Koruma parametreleri
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Dijital ç›k›ﬂ / darbe
katar› ç›k›ﬂ› seçimi
(OUT-NO)

0: Dijital ç›k›ﬂ
1: Darbe katar› ç›k›ﬂ›

Darbe katar› ç›k›ﬂ
fonksiyonu seçimi
(OUT-NO)

0: Ç›k›ﬂ frekans›
1: Ç›k›ﬂ ak›m›
2: Frekans referans›
3: Giriﬂ gerilimi (DC alg›lama)
4: Ç›k›ﬂ gerilimi (komut de¤eri)
5-11: 12: Frekans ayar de¤eri (dengelemeden
sonra)
13: VI giriﬂ de¤eri
14: 15: Sabit ç›k›ﬂ 1 (ç›k›ﬂ ak›m› %100
eﬂde¤er)
16: Sabit ç›k›ﬂ 2 (ç›k›ﬂ ak›m› %50
eﬂde¤er)
17: Sabit ç›k›ﬂ 3
(Ç›k›ﬂ ak›m› d›ﬂ›nda)
18: Haberleﬂme verisi
19 ila 22: -

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

Kullan›c›
ayar›

Referans

Maksimum dalga
katar› say›s›
Fabrika özel
katsay›s› 6B
0: Ölçüm aleti opsiyonu (0 ila 1 mA)
1: Ak›m (0 ila 20 mA) ç›k›ﬂ›
2: Gerilim (0 ila 10 V) ç›k›ﬂ›

Analog ç›k›ﬂ sinyali
seçimi
Fabrika özel
katsay›s› 6C
Analog ç›k›ﬂ›n e¤im
karakteristi¤i

0: Negatif e¤im (aﬂa¤› yönlü e¤im)
1: Pozitif e¤im (yukar› yönlü e¤im)

Analog ç›k›ﬂ sapmas›
Fabrika özel
katsay›s› 6D

*1: Fabrika özel katsay›lar›, üretici ayarlar› için özel parametrelerdir. Bu parametreleri de¤iﬂtirmeyin.
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앫 Kumanda paneli parametreleri
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Parametre yazma
korumas› seçimi

0: ‹zinli
1: Panel ve geniﬂletme paneli engellendi
2: 1 + RS-485 haberleﬂme engellendi

Ak›m/gerilim birim
seçimi

0: %
1: A (amper)/V (volt)

Serbest birim ekran›
ölçe¤i

0.00: Devre d›ﬂ› (frekans ekran›)
0.01-200.0

Serbest ad›m
(Ayar dü¤mesinin 1ad›m dönüﬂü)

0.00: Devre d›ﬂ›
0.01-FH

K-12

Varsay›lan
ayar
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Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Baﬂlang›ç panel
ekran seçimi

0: Frekans (Hz / serbest birim)
1: Ç›k›ﬂ ak›m› (%/A)
2: Frekans ayar de¤eri (Hz / serbest birim)
3 ila 17: 18: Haberleﬂmeye göre keyfi ekran

Durum izleme 1

0: Frekans (Hz / serbest birim)
1: Ç›k›ﬂ ak›m› (%/A)
2: Frekans ayar de¤eri (Hz / serbest birim)
3: Giriﬂ gerilimi (DC alg›lama) (%/V)
4: Ç›k›ﬂ gerilimi (komut de¤eri) (%/V)
5: Giriﬂ gücü (kW)
6: Ç›k›ﬂ gücü (kW)
7: Tork (%)
8: Tork ak›m› (%/A)
9 ila 11: 12: Frekans ayar de¤eri (dengelemeden
sonra)
13 ila 22: 23: PID geri besleme de¤eri (Hz / serbest birim)
24 ila 26: 27: Sürücü yük faktörü (%)

Durum izleme 2
Durum izleme 3
Durum izleme 4
Durum izleme 5
Durum izleme 6

Baﬂlang›ç uzaktan
kumanda tuﬂ tak›m›
ekran seçimi

0: ‹ﬂletim frekans› (Hz / serbest birim)
1: Ç›k›ﬂ ak›m› (%/A)
2: Frekans ayar de¤eri (Hz / serbest birim)
3 ila 17: 18: Haberleﬂmeye göre keyfi ekran

Panel frekans ayar
yasa¤› (FC)

0: ‹zinli
1: Yasak

Uzaktan kumanda
tuﬂ tak›m› için
yerel/uzaktan
çal›ﬂt›rma yasa¤›

0: ‹zinli
1: Yasak

Panelden çal›ﬂt›rma yasa¤› (RUN/STOP tuﬂlar›)

0: ‹zinli
1: Yasak

Panelden acil durdurma iﬂlemi yasa¤›

0: ‹zinli
1: Yasak

Panelden s›f›rlama
iﬂlemi yasa¤›

0: ‹zinli
1: Yasak

/
Çal›ﬂma
s›ras›nda de¤iﬂiklik
yasa¤›

0: ‹zinli
1: Yasak

ﬁifre ayar› (f700)

0: ﬁifre ayarlanmad›
1-9998
9999: ﬁifre ayar›

ﬁifre sorgusu

0: ﬁifre ayarlanmad›
1-9998
9999: ﬁifre ayar›

K-13
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Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Varsay›lan
ayar

Fabrika özel katsay›s›
7A
Kolay ayar modu
parametresi 1

0-999
(Haberleﬂme numaras›yla ayar)

Kolay ayar modu
parametresi 2
Kolay ayar modu
parametresi 3
Kolay ayar modu
parametresi 4
Kolay ayar modu
parametresi 5
Kolay ayar modu
parametresi 6
Kolay ayar modu
parametresi 7
Kolay ayar modu
parametresi 8
Kolay ayar modu
parametresi 9
Kolay ayar modu
parametresi 10
Kolay ayar modu
parametresi 11
Kolay ayar modu
parametresi 12
Kolay ayar modu
parametresi 13
Kolay ayar modu
parametresi 14
Kolay ayar modu
parametresi 15
Kolay ayar modu
parametresi 16
Kolay ayar modu
parametresi 17
Kolay ayar modu
parametresi 18
Kolay ayar modu
parametresi 19
Kolay ayar modu
parametresi 20

11

Kolay ayar modu
parametresi 21
Kolay ayar modu
parametresi 22
Kolay ayar modu
parametresi 23
Kolay ayar modu
parametresi 24
Fabrika özel
katsay›s› 7B

*1: Fabrika özel katsay›lar›, üretici ayarlar› için özel parametrelerdir. Bu parametreleri de¤iﬂtirmeyin.
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앫 Haberleﬂme parametreleri
Parametre

Haberleﬂme
No.

Fonksiyon

Birim

Minimum ayar
birimi Panel/
Haberleﬂme

Ayar aral›¤›

Baud h›z›

3: 9600bps
4: 19200bps
5: 38400bps

Eﬂlik

0: NON (Eﬂlik yok)
1: EVEN (Çift eﬂlik)
2: ODD (Tek eﬂlik)

Sürücü numaras›

0-247

Haberleﬂme zaman
aﬂ›m› süresi

0.0: Devre d›ﬂ›,
0.1-100.0
0: Sadece alarm
1: Ar›za (Serbest duruﬂ)
2: Ar›za (yavaﬂlayarak durma)

Haberleﬂme zaman
aﬂ›m› iﬂlemi
Haberleﬂme zaman
aﬂ›m› alg›lama
koﬂulu

0: Daima
1:
veya
haberleﬂmesi seçildi¤inde
2: 1 + iﬂlem s›ras›nda

Haberleﬂme
protokolünün seçimi

0: Toshiba sürücü protokolü
1: Modbus RTU protokolü

Blok yazma verisi 1

0: Seçim yok
1: Komut bilgisi
2: 3: Frekans ayar›
4: Terminal kart› üzerinde ç›k›ﬂ verisi
5: Haberleﬂme için analog ç›k›ﬂ

Blok yazma verisi 2

Blok okuma verisi 1
Blok okuma verisi 2
Blok okuma verisi 3
Blok okuma verisi 4
Blok okuma verisi 5

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans

0: Seçim yok
1: Durum bilgisi
2: Ç›k›ﬂ frekans›
3: Ç›k›ﬂ ak›m›
4: Ç›k›ﬂ gerilimi
5: Alarm bilgisi
6: PID geri besleme de¤eri
7: Giriﬂ terminal kart› monitörü
8: Ç›k›ﬂ terminal kart› monitörü
9: V1 terminal blo¤u monitörü

Serbest notlar

Not: Referans sütununda belirtilen Bölüm 5, 6 veya 7, kullan›m k›lavuzundaki "E6581595" maddesini belirtmektedir.
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11.4
Sürücü tipi

11.5

Sürücü tiplerine göre varsay›lan ayarlar
Tork art›rma
de¤eri

Otomatik tork
art›rma de¤eri

Motor
nominal ak›m›

Yüksüz motor
ak›m›

Kurulum menüsüne göre varsay›lan ayarlar
Maks. frekans

Ayar

Motor nominal
kapasitesi

Frekans

Temel frekans
gerilimi

Sink/source
anahtarlama

Ana bölgeler

Japonya
Kuzey Amerika
Asya
Avrupa

0 (Sink)
0 (Sink)
0 (Sink)
100 (Source)

11
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11.6

Giriﬂ Terminal Fonksiyonu
앫

Giriﬂ terminal fonksiyonlar› tablosu 1

Fonksiyon
No.

Fonksiyon

Kod

‹ﬂlevsiz
‹leri çal›ﬂma komutu
‹leri çal›ﬂma komutunun tersi
Geri çal›ﬂma komutu
Geri çal›ﬂma komutunun tersi
Bekleme (Standby)
Bekleme’nin tersi
S›f›rlama komutu
S›f›rlama komutunun tersi
Ön-ayarl› h›z komutu 1
Ön-ayarl› h›z komutu 1’in tersi
Ön-ayarl› h›z komutu 2
Ön-ayarl› h›z komutu 2’nin tersi
Ön-ayarl› h›z komutu 3
Ön-ayarl› h›z komutu 3’ün tersi
Ön-ayarl› h›z komutu 4
Ön-ayarl› h›z komutu 4’ün tersi
Jog çal›ﬂma modu
Jog çal›ﬂma modunun tersi
D›ﬂ sinyalle acil durdurma
D›ﬂ sinyalle acil durdurman›n tersi
DC frenleme komutu
DC frenleme komutunun tersi
2’nci kalk›ﬂ ve duruﬂ rampas›
2’nci kalk›ﬂ ve duruﬂ rampas›n›n tersi
2’nci V/F kontrol modu anahtarlama

2’nci V/F kontrol modu anahtarlaman›n tersi
2’nci stop etmeyi engelleme seviyesi
2’nci stop etmeyi engelleme seviyesinin tersi
PID kontrolü yasa¤›
PID kontrolü yasa¤›n›n tersi
Haberleﬂme güdümlü yerel kontrol
Haberleﬂme güdümlü yerel kontrolün tersi
‹ﬂletimi bekletme (3-kablolu çal›ﬂmay› bekletme)

‹ﬂlem
Devre d›ﬂ›
AÇIK: ‹leri çal›ﬂma, KAPALI: Yavaﬂlayarak durma
F’in tersi
AÇIK: Geri çal›ﬂma, KAPALI: Yavaﬂlayarak durma
R’nin tersi
ON: ‹ﬂletim için haz›r,
OFF: Serbest duruﬂ (gate OFF)
ST’nin tersi
ON: S›f›rlama komutunun kabulü,
ON → OFF: Ar›za s›f›rlamas›
RES’in tersi

SS1’den SS4’e kadar (SS1N ila SS4N) (4 bit)
15 h›z seçimi

ON: Jog modu (5Hz’de sabitlenir),
OFF: Jog çal›ﬂma iptal
JOG’un tersi
ON: E ar›za durdurma
EXT’in tersi
ON: DC frenleme. OFF: Frenleme iptal
DB’nin tersi
ON: H›zlanma/yavaﬂlama 2,
OFF: H›zlanma/yavaﬂlama 1
AD2’nin tersi
ON: 2nci V/F kontrol modu
(V/F sabit, F 170, F 171, F 172, F 173)
OFF: 1inci V/F kontrol modu
(
ayar›,
)
VF2’nin tersi
ON: F 185 de¤erinde etkinleﬂtirilir
OFF: F601 de¤erinde etkinleﬂtirilir
OCS2’nin tersi
ON: PID kontrolü yasak
OFF: PID kontrolü etkin
PID’in tersi
Haberleﬂme s›ras›nda etkinleﬂtirilir
ON: Yerel (
,
ayar›)
OFF: Haberleﬂme
SCLC’nin tersi

ON: F (ileri çal›ﬂma), R: (geri çal›ﬂma), 3 kablolu
çal›ﬂma
OFF: Yavaﬂlayarak durma
‹ﬂletimi bekletmenin (3-kablolu çal›ﬂmay› bekletmenin) tersi HD’nin inversiyonu
PID integral/diferansiyel silme
ON: ‹ntegral/diferansiyel silme, OFF: Silme iptal
PIP integral/diferansiyel silmenin tersi
IDC’nin tersi
PID karakteristikleri anahtarlama
ON: F380 seçiminin evrilmiﬂ özellikleri
OFF: F 380 seçiminin karakteristikleri
PIP karakteristikleri anahtarlaman›n tersi
PR’nin tersi
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앫 Giriﬂ terminal fonksiyonlar› tablosu 2
Fonksiyon
No.

Kod

Fonksiyon
Harici mant›ksal giriﬂten frekans ARTIRMA
Harici mant›ksal giriﬂten frekans ARTIRMA’n›n tersi
Harici mant›ksal giriﬂten frekans AZALTMA
Harici mant›ksal giriﬂten frekans AZALTMA’n›n tersi

‹ﬂlem
ON: Frekans art›ﬂ›,
OFF: Frekans art›ﬂ› iptal
UP’nin tersi
ON: Frekans azaltma
OFF: Frekans azaltma iptal
DWN’nin tersi

D›ﬂ mant›ksal giriﬂten frekans
ARTIRMA/AZALTMA’y› silme
D›ﬂ mant›ksal giriﬂten frekans ARTIRMA/
AZALTMA’y› silmenin tersi

OFF → ON: Frekans ARTIRMA/AZALTMA’y› silme

Serbest duruﬂ komutu

ON: Serbest duruﬂ (gate OFF),
OFF: Serbest duruﬂ iptal
FRP’nin tersi

Serbest duruﬂ komutunun tersi
Frekans ayar› modu terminal kart› VI
Frekans ayar› modu terminal kart› VI blo¤unun
tersi
Komut modu terminal kart›
Komut modu terminal kart›n›n tersi
Parametre düzenleme izni
Parametre düzenleme izninin tersi
Güdümlü yavaﬂlatma komutu

Güdümlü çal›ﬂt›rma komutunun tersi

CLR’nin tersi

ON: Terminal blo¤u (VI) etkin
OFF:
ayar›
FMTB’nin tersi
ON: Terminal blo¤u etkin
OFF:
ayar›
CMTB’nin tersi
ON: Parametre düzenleme etkin
OFF: f700 ayar›
PWE’nin tersi
ON: Güdümlü yavaﬂlatma komutu (Otomatik
yavaﬂlatma)
OFF: Güdümlü yavaﬂlatma iptal
(Güdümlü yavaﬂlatma iptal edildi¤inde çal›ﬂmaya
devam edildi¤ine dikkat edin.)
FST’nin tersi

Parametre düzenleme yasa¤›

ON: Parametre ayarlar›nda de¤iﬂiklikler yap›lamaz
(salt okunur)
OFF: F700 ayar›

Parametre düzenleme yasa¤›n›n tersi

PWP’nin inversiyonu

Not 1: Fonksiyon numaralar› 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38 ila 47, 50, 51, 56 ila 87, 94, 95, 98 ila 105, 112 ila 121 ve
124 ila 199’a "Fonksiyon atanmam›ﬂt›r."
Not 2: Fonksiyon numaralar›,VF-nC1’dekilerden farkl›d›r. Fonksiyon numaralar›n› kullan›rken buna dikkat edin.
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11.7

Ç›k›ﬂ Terminal Fonksiyonu
앫

Ç›k›ﬂ terminal fonksiyonlar› tablosu1

Fonksiyon
No.

Kod

Fonksiyon

‹ﬂlem

Frekans alt limiti

ON: Ç›k›ﬂ frekans› LL ayar›n› aﬂ›yor.
OFF: Ç›k›ﬂ frekans› LL’a eﬂit veya daha küçük.

Frekans alt limitinin tersi

LL’›n tersi

Frekans üst limiti

ON: Ç›k›ﬂ frekans›, UL ayar›na eﬂit veya daha yüksek.
OFF: Ç›k›ﬂ frekans› UL’den daha düﬂük.

Frekans üst limitinin tersi

UL’nin tersi

Düﬂük h›z alg›lama sinyali

ON: Ç›k›ﬂ frekans› F 100’e eﬂit veya daha büyük.
OFF: Ç›k›ﬂ frekans› F 100’den daha düﬂük.

Düﬂük h›z alg›lama sinyalinin tersi
Ç›k›ﬂ frekans› elde etme sinyali
(h›zlanma/yavaﬂlama tamamland›)

LOW’un tersi
ON: Ç›k›ﬂ frekans›, komut frekans› ± F 102 ayar›
dahilinde.
OFF: Ç›k›ﬂ frekans›, komut frekans› ± F 102
ayar›n› aﬂ›yor.

Ç›k›ﬂ frekans› elde etme sinyalinin tersi
(h›zlanma/yavaﬂlama tamamlanmas›n›n tersi

RCHF’nin tersi

Ayarl› frekans› elde etme sinyali

ON: Ç›k›ﬂ frekans›, F 101 ± F 102 ayar› dahilinde.
OFF: Ç›k›ﬂ frekans›, F 101 ± F 102 ayar›n› aﬂ›yor.

Ayarl› frekans› elde etme sinyalinin tersi
Ar›za sinyali (ar›za ç›k›ﬂ›)

RCHF’nin tersi
ON: Sürücü ar›za yapt›
OFF: Sürücü ar›za yapmad›
FL’nin tersi

Ar›za sinyalinin tersi (ar›za ç›k›ﬂ›n›n tersi)
Aﬂ›r› ak›m ön-alarm›

ON: Ç›k›ﬂ ak›m›, F 601 ayar›na eﬂit veya daha fazlad›r.
OFF: Ç›k›ﬂ ak›m›, F 601’den azd›r

Aﬂ›r› ak›m ön-alarm›n›n tersi

POC’nin tersi
ON: Aﬂ›r› yük koruma düzeyi hesaplanan
de¤erinin %50’si veya üzeri
OFF: Aﬂ›r› yük koruma düzeyi hesaplanan
de¤erinin %50’sinden az
POL’nin tersi

Aﬂ›r› yük alg›lama ön-alarm›

Aﬂ›r› yük ön-alarm›n›n tersi
Aﬂ›r› ›s›nma ön-alarm›

ON: IGBT eleman› için 95°C veya daha fazla
OFF: IGBT eleman› için yaklaﬂ›k 95°C’den az (alg›lama kapat›ld›ktan sonra 90°C veya daha az)

Aﬂ›r› ›s›nma ön-alarm›n›n tersi

POH’n›n tersi
ON: ‹ﬂletimde aﬂ›r› gerilim limiti
OFF: Aﬂ›r› gerilim alg›lama iptal edildi
POP’nin tersi
ON: Güç devresi düﬂük gerilim (MOFF) alg›lamas›
OFF: Düﬂük gerilim alg›lamas› iptal edildi
MOFF’nin tersi

Aﬂ›r› gerilim ön-alarm›
Aﬂ›r› gerilim ön-alarm›n tersi
Güç devresi düﬂük gerilim alg›lamas›
Güç devresi düﬂük gerilim alg›lamas›n›n tersi
Küçük ak›m alg›lama

ON: Ç›k›ﬂ ak›m›, F 612 ayar süresi için F 611’e eﬂit
veya daha küçük.
OFF: Ç›k›ﬂ ak›m› F 611’e eﬂit veya daha büyük.
(Alg›lama aç›ld›ktan sonra F 611 + F 609 veya
daha büyük.)

Küçük ak›m alg›laman›n tersi

UC’nin tersi

Aﬂ›r› tork alg›lama

ON: Tork, F 618 ayar süresi için F616’ya eﬂit veya
daha büyük.
OFF: Tork, F 616’dan daha küçük.
(Alg›lama aç›ld›ktan sonra F 616-F 619 veya
daha küçük)
OT’nin tersi

Aﬂ›r› tork alg›laman›n tersi

K-19
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앫

Ç›k›ﬂ terminal fonksiyonlar› tablosu 2
Fonksiyon
No.

Kod

Fonksiyon
Çal›ﬂma
Çal›ﬂt›rma/durdurma’n›n tersi

‹ﬂlem
ON: ‹ﬂletim frekans› ç›k›ﬂ› verilirken veya DC frenleme iﬂletimdeyken (db)
OFF: Çal›ﬂma durur
RUN’›n tersi

Kümülatif çal›ﬂma süresi alarm›

ON: Kümülatif çal›ﬂma süresi, F621’e eﬂit veya daha
uzundur.
OFF: Kümülatif çal›ﬂma süresi F621’den daha k›sa.

Kümülatif çal›ﬂma süresi alarm›n›n tersi
‹leri/geri çal›ﬂma

COT’nin tersi

‹leri/geri çal›ﬂman›n tersi

FR’nin tersi
ON: Haberleﬂme hatas› oluﬂtu,
OFF: Haberleﬂme normal
COME’nin tersi
ON: FA50’ye ait bit 0 AÇIK.
OFF: FA50’ye ait bit 0 KAPALI.
DATA’n›n tersi

RS485 haberleﬂme hatas›
RS485 haberleﬂme hatas›n›n tersi
Atanm›ﬂ veri ç›k›ﬂ›
Atanm›ﬂ veri ç›k›ﬂ›n›n tersi
Parça de¤iﬂtirme alarm›

ON: ‹leri çal›ﬂma
OFF: Geri çal›ﬂma
(Motor çal›ﬂmas› durdurulurken, önceki durum
muhafaza edilir.)

ON: Parça de¤iﬂtirme süresi (herhangi bir
so¤utucu fan, kontrol kart› kapasitörü veya
ana devre kapasitörü) geçti
OFF: Parça de¤iﬂtirme süresi dolmad›.

Parça de¤iﬂtirme alarm›n›n tersi

LTA’n›n tersi

Ar›za sinyali (ayn› zamanda yeniden deneme
ç›k›ﬂ›)

ON: Sürücü ar›za yapt› veya yeniden deneme
yap›l›yor.
OFF: Sürücü ar›za yapmad› veya yeniden deneme
yap›lm›yor.
FLR’nin tersi

Ar›za sinyali’nin (ayn› zamanda yeniden deneme ç›k›ﬂ›) tersi
Daima KAPALI
Daima AÇIK

Daima KAPALI
Daima AÇIK

Not 1: Çift say›lar daima KAPALI ve tek say›lar daima AÇIK’t›r; çünkü fonksiyon numaralar› 12, 13, 18, 19, 30
ila 39, 42 ila 55, 58, 59, 62 ila 77, 80 ila 91, 94 ila 127, 130 ila 145 ve148 ila 253’e "Fonksiyon atanmam›ﬂt›r."
Not 2: Fonksiyon numaralar›,VF-nC1’dekilerden farkl›d›r. Fonksiyon numaralar›n› kullan›rken buna dikkat edin.
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12. Teknik özellikler
12.1

Modeller ve standart teknik özellikleri

Standart özellikler
Özellikler
3-fazl› 240V s›n›f›

Güç
kayna¤›

S›n›flama

Madde
Giriﬂ gerilimi s›n›f›
Uygulanabilir motor (kW)
Tip
Form
Kapasite (kVA) Not 1)
Nominal ç›k›ﬂ/ak›m
(A) Not 2)
Ç›k›ﬂ gerilimi Not 3)
Aﬂ›r› yük ak›m› s›n›f›
Gerilim-frekans
‹zin verilebilir dalgalanma

Koruma yöntemi
So¤utma yöntemi
Renk
Yerleﬂik filtre

Güç
kayna¤›

S›n›flama

Madde
Giriﬂ gerilimi s›n›f›
Uygulanabilir motor (kW)

3-fazl› 200V ila 240V
%150 – 60 saniye, %200 – 0.5 saniye
3-fazl› 200V ila 240V - 50/60Hz
Gerilim 170 ila 264V Not 4), frekans ±%5
Bas›nçl› hava so¤utmal›

Kendinden so¤utmal›

Özellikler
1-fazl› 120V s›n›f›

1-fazl› 240V s›n›f›

3-fazl› 200V ila 240V
%150 – 60 saniye, %200 – 0.5 saniye

3-fazl› 200V ila 240V
%150 – 60 saniye, %200 – 0.5 saniye

Tip
Form
Kapasite (kVA) Not 1)
Nominal ç›k›ﬂ ak›m›
(A) Not 2)
Nominal ç›k›ﬂ gerilimi Not 3)
Aﬂ›r› yük ak›m› s›n›f›
Gerilim-frekans
‹zin verilebilir dalgalanma

1-fazl› 100V ila 120V - 50/60Hz

1-fazl› 200V ila 240V - 50/60Hz

Gerilim 85 ila 132V Not 4), frekans ±%5

Gerilim 170 ila 264V Not 4), frekans ±%5

Koruma yöntemi
So¤utma yöntemi

Kendinden so¤utmal›

Bas›nçl› havayla so¤utmal›

Renk
Yerleﬂik filtre

Kendinden so¤utmal›

Bas›nçl› havayla so¤utmal›

EMI filtre

Not 1. Ç›k›ﬂ gerilimi için kapasite 220V’ta hesaplan›r.
Not 2. PWM taﬂ›y›c› frekans› (parametre f 300) 4kHz veya daha az oldu¤unda nominal ç›k›ﬂ ak›m ayar›n› belirtir. 5 kHz ve 12
kHz aras›nda, nominal ç›k›ﬂ ak›m› ( ) içerisinde belirtilir. 13 kHz üzerinde, ç›k›ﬂ ak›m› azalt›lmal›d›r.
(Bkz: E6581595, 6.11.)
PWM taﬂ›y›c› frekans›n›n varsay›lan ayar› 12kHz’dir.
Not 3. Maksimum ç›k›ﬂ gerilimi, giriﬂ gerilimiyle ayn›d›r.
1-fazl› 120V s›n›f› durumunda, maksimum ç›k›ﬂ gerilimi, giriﬂ geriliminin iki kat›d›r.
Not 4. Sürücü sürekli olarak kullan›ld›¤›nda (%100 yükte) ±%10.

L-1
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쐽 Ortak Özellikler
Madde
Denetim sistemi
Nominal ç›k›ﬂ gerilimi

iﬂletim spesifikasyonlar›

Ana kontrol fonksiyonlar›

Ç›k›ﬂ frekans aral›¤›

Besleme gerilimini düzeltmek suretiyle 50 ile 330V aral›¤›nda ayarlanabilir (bununla birlikte, giriﬂ gerilimini aﬂan ç›k›ﬂ gerilimi
al›namaz.)
0.1 ila 400.0Hz, varsay›lan ayar: 0.5 ila 80Hz, maksimum frekans: 30 ila 400Hz

Minimum frekans ayar
ad›mlar›

0.1Hz: analog giriﬂ (maks. frekans 100Hz oldu¤unda), 0.01Hz: Kumanda paneli ayar› ve iletiﬂim ayar›.

Frekans do¤rulu¤u

Dijital ayar: Maksimum frekans›n ±%0.1’i dahilinde (-10 ila +60°C)
Analog ayar: maksimum frekans›n ±%1.0’i dahilinde (25°C ±10°C)

Gerilim/frekans özellikleri

V/f sabiti, de¤iﬂken tork, otomatik tork art›rma, vektör kontrolü, otomatik enerji tasarrufu.. Otomatik ayar. Temel frekans
(20 - 400Hz) 1 veya 2’ye ayarlama, tork art›rma (%0 - 30) 1 veya 2’ye ayarlama, baﬂlang›çta frekans ayarlama (0.1 - 10Hz)

Frekans ayar sinyali

Ön panel üzerindeki ayar dü¤mesi, d›ﬂ frekans potansiyometresi (1 - 10kΩ nominal empedansa sahip bir potansiyometreye
ba¤lanabilir), 0 - 10Vdc / 0 - 5Vdc (giriﬂ empedans›: VI=40kΩ), 4 - 20mAdc (Giriﬂ empedans›: 250Ω).
Not 1

Terminal kart› temel frekans›

Özellik, iki-nokta ayar›yla keyfi olarak ayarlanabilir. ﬁu ayar yap›labilir: analog giriﬂ (VI).

Frekans atlamas›

Atlama frekans› ve aral›k ayar›.

Üst ve alt limit frekanslar›

Üst limit frekans›: 0’dan maks. frekansa kadar, alt limit frekans›: 0’dan üst limit frekans›na kadar.

PWM taﬂ›y›c› frekans›

2 ila 16Hz ayar aral›¤› (varsay›lan: 12kHz).

PID kontrolü

Oransal kazanç, tümleﬂik kazanç, diferansiyel kazanç ve kontrol bekleme zaman› ayar›. ‹ﬂleme miktar›yla geri besleme miktar›n›n uyuﬂup uyuﬂmad›¤›n›n kontrol edilmesi.

H›zlanma/yavaﬂlama süresi

1 ve 2 h›zlanma/yavaﬂlama süreleri (0.0 ila 3000 saniye) aras›ndan seçilebilir. Otomatik h›z art›rma/azaltma fonksiyonu.
S-modeli h›z art›rma/azaltma fonksiyonu 1 ve 2. Güdümlü h›zl› yavaﬂlama kontrolü.

DC frenleme

Frenleme baﬂlang›ç frekans›: 0’dan maksimum frekansa kadar, frenleme h›z›: % 0 – 100, frenleme süresi: 0 ila 20 saniye, acil
DC frenleme.

Dinamik Frenleme Kumanda
Devresi

Yok (frenleme modülü opsiyoneldir)

Giriﬂ terminal fonksiyonu
(programlanabilir)

5 giriﬂ terminaline atamak için ileri/geri çal›ﬂma sinyal giriﬂi, düﬂük devirde çal›ﬂma sinyal giriﬂi, iﬂletim temel sinyal giriﬂi ve
s›f›rlama sinyal giriﬂi gibi yaklaﬂ›k 60 fonksiyon aras›ndan seçim yap›labilir. Sink ve source aras›nda seçim yap›labilir.

Ç›k›ﬂ terminal fonksiyonlar›
(programlanabilir)

FL röle ç›k›ﬂ› ve aç›k kolektör ç›k›ﬂ terminallerine atamak için üst/alt limit frekans sinyal ç›k›ﬂ›, alt h›z alg›lama sinyal ç›k›ﬂ›,
belirtilmiﬂ h›za ulaﬂma sinyal ç›k›ﬂ› ve ar›za sinyali ç›k›ﬂ› gibi yaklaﬂ›k 40 fonksiyon aras›ndan seçim yap›labilir.

‹leri/geri çal›ﬂma

Kumanda paneli üzerindeki RUN ve STOP tuﬂlar›, s›ras›yla iﬂletimi baﬂlatmak ve durdurmak için kullan›l›r.
Haberleﬂme ve terminal blo¤undaki kontak giriﬂleri yoluyla ileri/geri çal›ﬂma mümkündür.

Jog run
Ön ayarl› h›z iﬂletimi

Jog modu, seçilirse, terminal kart›ndan düﬂük devirde çal›ﬂt›rmaya izin verir.
Terminal kart› üzerindeki 4 konta¤›n kombinasyonunu de¤iﬂtirmek suretiyle temel frekans + 15-h›zl› iﬂletim mümkündür.

Yeniden deneme iﬂletimi

Koruma fonksiyonunun etkinleﬂtirilmesi durumunda, ana devre elemanlar›n›n kontrolünden sonra otomatik olarak yeniden
baﬂlatma yetene¤ine sahiptir. 10 defa (Maks.) (bir parametre ile seçilebilir)
Parametreleri yaz›lmaya karﬂ› korumak ve panel frekans ayarlar›n›n de¤iﬂtirilmesini ve kumanda panelinin iﬂletim, acil durdurma
veya s›f›rlama için kullan›lmas›n› yasaklamak mümkündür. 4 haneli ﬂifre ayarlamak suretiyle parametreler yazmaya karﬂ› korunabilir.

Çeﬂitli yasaklama ayarlar› /
ﬁifre ayar›
Rejeneratif güç kontrolü

12

Özellikler
Sinüzoidal PWM kontrolü

Otomatik yeniden baﬂlatma
iﬂletimi
Ar›za alg›lama sinyali

Geçici güç kesilmesi durumunda motorun rejeneratif enerjisini kullanarak çal›ﬂmas›n› sürdürmek mümkündür (varsay›lan ayar:
OFF (KAPALI)).
Bir geçici güç ar›zas› durumunda, sürücü serbest dönüﬂ yapan motorun dönme h›z›n› okur ve motoru düzgün ﬂekilde yeniden
çal›ﬂt›rmak için dönme h›z›na uygun bir frekans yay›nlar. Bu fonksiyon ayn› zamanda ticari elektrik kullan›m›na geçerken de
kullan›l›r.
1c-kontak ç›k›ﬂ›: (250 V ac - 2 A (cosφ=1): Dirençli yükte, 30 V dc -1 A, 250 V ac - 1 A (cosφ=0.4))

<Devam› aﬂa¤›daki sayfada>
Not 1: Dikkatli olun: e¤er 4-20 mA seçilirse, sürücünün gücü aç›ld›¤›nda iç empedans 250 Ω’dur, fakat güç KAPALI iken iç
empedans çok fazla artarak yaklaﬂ›k 40 kΩ’a kadar ç›kar.
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<Devam>

Ortamlar

Görüntüleme fonksiyonu

Koruma fonksiyonu

Madde

Özellikler

Koruma fonksiyonu

Stop etmeyi engelleme, ak›m s›n›rland›rma, aﬂ›r› ak›m, ç›k›ﬂ k›sa devresi, aﬂ›r› gerilim, aﬂ›r› gerilim s›n›rland›rma, düﬂük gerilim,
topraklama hatas›, güç kayna¤› faz ar›zas›, ç›k›ﬂ faz› ar›zas›, elektronik termal fonksiyonla aﬂ›r› yük korumas›, devreye almada
armatür aﬂ›r› ak›m›, devreye almada yük taraf› aﬂ›r› ak›m›, aﬂ›r› tork, düﬂük ak›m, aﬂ›r› ›s›nma, kümülatif çal›ﬂma süresi, tehlike
alarm›, acil durdurma, frenleme direnci aﬂ›r› ak›m› / aﬂ›r› yükü, çeﬂitli ön-alarmlar.

Elektronik termal özellik

Standart motor ve sabit-torkl› VF motor aras›nda anahtarlama, motorlar 1 ve 2 aras›nda anahtarlama, aﬂ›r› yük boﬂalma zaman›
ayar›, stop etmeyi engelleme düzeyleri 1 ve 2’nin ayar›, aﬂ›r› yükte stop etme seçimi.
Kontak 1a’y› kapatmak veya gücü veya kumanda panelini kapatmak suretiyle s›f›rlama fonksiyonu. Bu fonksiyon ayn› zamanda
ar›za kay›tlar›n› saklamak ve silmek için de kullan›l›r.

S›f›rlama fonksiyonu
Alarmlar

Stop etmeyi engelleme, aﬂ›r› gerilim, aﬂ›r› yük, düﬂük gerilim, ayarlama hatas›, iﬂlem içinde yeniden deneme, üst/alt limitler.

Ar›za nedenleri

Aﬂ›r› ak›m, aﬂ›r› gerilim, aﬂ›r› ›s›nma, yükte k›sa devre, topraklama hatas›, inverter üzerinde aﬂ›r› yük, devreye almada kol
boyunca aﬂ›r› ak›m, devreye almada yük boyunca aﬂ›r› ak›m, CPU ar›zas›, EEPROM ar›zas›, RAM ar›zas›, ROM ar›zas›, iletiﬂim
hatas›. (Seçilebilir: acil durdurma, düﬂük gerilim, küçük ak›m, aﬂ›r› tork, motor aﬂ›r› yükü, giriﬂ faz› kayb›, ç›k›ﬂ faz› kayb›)

‹zleme fonksiyonu

‹ﬂletim frekans›, iﬂletim frekans› komutu, ileri/geri çal›ﬂma, ç›k›ﬂ ak›m›, giriﬂ gerilimi, ç›k›ﬂ gerilimi, tork, tork ak›m›, sürücünün yük
faktörü, giriﬂ gücü, ç›k›ﬂ gücü, giriﬂ terminalleri hakk›nda bilgi, ç›k›ﬂ terminalleri hakk›nda bilgi, CPU1’in versiyonu, CPU2’nin versiyonu, PID geri besleme de¤eri, frekans komutu (dengelemeden sonra), 1 ila 4 eski ar›zalar›n nedenleri, parça de¤iﬂtirme alarm›, kümülatif çal›ﬂma süresi.

Geçmiﬂ ar›za izleme
fonksiyonu

Geçmiﬂ dört ar›za hakk›nda veri kaydeder: Ard arda oluﬂan ar›zalar›n say›s›, iﬂletim frekans›, dönme yönü, yük ak›m›, giriﬂ gerilimi, ç›k›ﬂ gerilimi, giriﬂ terminalleri hakk›nda bilgi, ç›k›ﬂ terminalleri hakk›nda bilgi ve her bir boﬂalma oluﬂtu¤unda kümülatif çal›ﬂma süresi.

Frekansölçer için ç›k›ﬂ

Motor için analog ç›k›ﬂ
0 - 20 mA (4 ila 20 mA) output:
0 - 10 V ç›k›ﬂ:
Rezolüsyon:

4-haneli 7-bölümlü LED

Frekans:
Alarm:
Durum:

Gösterge

RUN lambas›, MON lambas›, PRG lambas›, % lambas›, Hz lambas› gibi, sürücünün durumunu belirten lambalar. ﬁarj lambas›,
ana devre kapasitörlerinin elektrik yüklü oldu¤unu belirtir.

Kullan›m yeri

Bina içi;
direkt güneﬂ ›ﬂ›¤›na, aﬂ›nd›r›c›, patlay›c› veya yan›c› gazlara, ya¤ bu¤usuna, toza ve 5.9m/s2’den az titreﬂime maruz
b›rakmay›n (10 ila 55Hz).
3000 m veya daha az (1000 m üzerinde ak›m indirgemesi gerekir) Not 4)
-10 ila +60°C Not)1.2.
-25 ila +70°C
%5 ila %95 (yo¤uﬂmas›z ve buhars›z).

Rak›m
Ortam s›cakl›¤›
Saklama s›cakl›¤›
Ba¤›l nem

1 mA dc tam-ölçekli dc ampermetre
DC ampermetre (izin verilebilir yük direnci: 750Ω’dan az)
DC voltmetre (izin verilebilir yük direnci: 1 kΩ üzeri)
Maksimum 1/255

sürücü ç›k›ﬂ frekans›.
stop etme alarm› “C”, aﬂ›r› gerilim alarm› “P”, aﬂ›r› yük alarm› “L”, aﬂ›r› ›s›nma alarm› “H”.
sürücü durumu (frekans, koruma fonksiyonunun etkinleﬂme nedeni, giriﬂ/ç›k›ﬂ gerilimi, ç›k›ﬂ ak›m›, vb.) ve
parametre ayarlar›.
Serbest birim ekran›: ç›k›ﬂ frekans›na karﬂ›l›k gelen keyfi birim (örne¤in, dönme h›z›).

Not 1. 40°C üzerinde: VF-nC3’nin üst k›sm›ndaki koruyucu contay› ç›kar›n.
E¤er ortam s›cakl›¤› 50°C üzerindeyse: Sürücünün üst k›sm›ndaki contay› ç›kar›n ve sürücüyü nominal ç›k›ﬂ ak›m›n›
azaltarak kullan›n.
Not 2. E¤er sürcüler yan yana monte edilmiﬂse (aralar›nda yeterli boﬂluk b›rak›lmam›ﬂsa): Her bir sürücünün üst k›sm›ndaki
contay› ç›kar›n.
Sürücüyü ortam s›cakl›¤›n›n 40°C üzerine ç›kaca¤› bir yere monte ederken, sürücünün üst k›sm›ndaki contay› ç›kar›n
ve sürücüyü nominal ç›k›ﬂ ak›m›n› azaltarak kullan›n.
Not 3. Yan yana montaj için, üst k›s›mdaki contay› ç›kar›n. Bununla birlikte, ortam s›cakl›¤›n›n 40°C’yi aﬂt›¤› alanlarda, üst
k›s›mdaki contay› ç›kar›n ve nominal ç›k›ﬂ ak›m›n› azalt›n. (Bkz: E6581595, 6.11.)
Not 4. Ak›m, 1000 m üzerinde her 100 m için %1 azalt›lmal›d›r. Örne¤in, 2000 m’de %90 ve 3000 m’de %80.
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12.2

D›ﬂ boyutlar ve a¤›rl›k
D›ﬂ boyutlar ve a¤›rl›k
Gerilim s›n›f›

Uygulanabilir
motor (kW)

Boyutlar (mm)

Sürücü tipi

Teknik
resim

Yakl. a¤›rl›k
(kg)

1-fazl› 100V

1-fazl› 200V

3-fazl› 200V

Not 1. Sürücülerin boyutlar›n›n daha kolay anlaﬂ›lmas› amac›yla, bu ﬂekillerde tüm sürücüler
için ortak olan boyutlar sembollerle de¤il nümerik de¤erlerle gösterilmiﬂtir.
Kullan›lan sembollerin anlamlar› aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
W: Geniﬂlik
H: Yükseklik
D: Derinlik
W1: Montaj boyutu (yatay)
H1: Montaj boyutu (dikey)
H2: EMC plakas› montaj bölgesinin yüksekli¤i
Not 2. Mevcut EMC plakalar› ﬂunlard›r:

H1 (Montaj boyutu)

D›ﬂ boyut çizimi

12

W1 (Montaj boyutu)

ﬁekil A
: EMP007Z (Yaklaﬂ›k a¤›rl›k : 0.3kg)
ﬁekil B, C : EMP008Z (Yakl. a¤›rl›k : 0.4kg)
ﬁekil D
: EMP009Z (Yakl. a¤›rl›k : 0.5kg)
Not 3. ﬁekil A ile ﬁekil C’de görülen modeller iki noktada sabitlenir: üst sol ve alt sa¤ köﬂelerde.
Not 4. ﬁekil A’da görülen model, bir so¤utucu fanla
donat›lmam›ﬂt›r.
Not 5. Yükseklik ölçümleri, montaj için ç›k›nt›lar›
içermemektedir.

EMC plakas›
(opsiyon) Not 2)
ﬁekil A

L-4
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W1 (Montaj boyutu)

W1 (Montaj boyutu)

EMC plakas›
(opsiyon)
Not 2)

EMC plakas›
(opsiyon)
Not 2)

ﬁekil C

H1 (Montaj boyutu)

ﬁekil B

W1 (Montaj boyutu)

12
EMC plakas›
(opsiyon)
Not 2)

ﬁekil D
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13. Servis için aramadan önce
- Ar›za bilgileri ve çözümler
13.1 Ar›za nedenleri / uyar›lar ve çözümler
Bir problem oluﬂtu¤unda, ar›za teﬂhisini aﬂa¤›daki tablodan yararlanarak yap›n.
E¤er parça de¤iﬂikli¤i gerekti¤i veya problemin bu tabloda aç›klanan yöntemlerle çözülemeyece¤i anlaﬂ›l›rsa,
Toshiba sat›c›n›zla irtibata geçin.
[Ar›za bilgisi]
Hata Kodu

Ar›za kodu

Hata

Çözümler

Olas› nedenleri

H›zlanma s›ras›nda
aﬂ›r› ak›m

앫 H›zlanma süresi ACC çok k›sa.
앫 V/F ayar› yanl›ﬂ.
앫 Bir anl›k durmadan, vb. sonra dönen
motora tekrar baﬂlama sinyali veriliyor.
앫 Bir özel motor (örne¤in, küçük
empedansl› motor) kullan›l›yor.

앫 H›zlanma süresi ACC’yi art›r›n.
앫 V/F parametresini kontrol edin.
앫 F301’i (otomatik yeniden baﬂlatma) ve f302’yi
(çal›ﬂmaya devam etme kontrolü) kullan›n.
앫 Taﬂ›y›c› frekans› F300’ü ayarlay›n.
앫 Taﬂ›y›c› frekans› kontrol modu seçim parametresi f316’y› 1’e ayarlay›n (taﬂ›y›c› frekans› otomatik olarak azalt›l›r).

Yavaﬂlama
s›ras›nda aﬂ›r› ak›m

앫 Yavaﬂlama süresi dEC çok k›sa.

Sabit h›zl› iﬂletim
s›ras›nda aﬂ›r› ak›m

앫 Yük, ani ﬂekilde dalgalan›yor.
앫 Yük, anormal koﬂulda.

앫 Yavaﬂlama süresi dEC’yi art›r›n.
앫 Taﬂ›y›c› frekans› kontrol modu seçim
parametresi f316’y› 1’e ayarlay›n (taﬂ›y›c›
frekans› otomatik olarak azalt›l›r).
앫 Yük dalgalanmas›n› azalt›n.
앫 Yükü (çal›ﬂt›r›lan makineyi) kontrol edin.
앫 Taﬂ›y›c› frekans› kontrol modu seçim parametresi f316’y› 1’e ayarlay›n (taﬂ›y›c› frekans› otomatik olarak azalt›l›r).

Aﬂ›r› ak›m (Devreye
almada yük taraf›nda
aﬂ›r› ak›m)

앫 Ç›k›ﬂ ana devresinin veya motorun
yal›t›m› kusurlu.
앫 Motorun empedans› çok küçük.

앫 Kablolar› ve telleri yal›t›m kusurlar›na
karﬂ› kontrol edin.

Devreye almada kol
aﬂ›r› ak›m›

앫 Bir ana devre eleman› ar›zal›.

앫 Servisi aray›n.

Giriﬂ faz ar›zas›

앫 Ana devrenin giriﬂ hatt›nda bir faz ar›zas›
oluﬂmuﬂ.
앫 Ana devredeki kapasitörün kapasitans›
yetersiz.

앫 Ana devre giriﬂ hatt›n› faz ar›zas›na karﬂ›
kontrol edin.
앫 F608’i etkinleﬂtirin (ç›k›ﬂ faz ar›zas› alg›lama).
앫 Ana devredeki kapasitörün boﬂal›p boﬂalmad›¤›n› kontrol edin.

Ç›k›ﬂ faz ar›zas›

앫 Ana devrenin ç›k›ﬂ hatt›nda bir faz ar›zas›
oluﬂmuﬂ.

앫 Ana devre ç›k›ﬂ hatt›n›, motoru, vb. faz
ar›zas›na karﬂ› kontrol edin.
앫 F605’i etkinleﬂtirin (giriﬂ faz ar›zas› alg›lama).

* Parametrelerle bir ar›za AÇMA/KAPAMA seçimi yapabilirsiniz.
(Devam› aﬂa¤›daki sayfada)
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(Devam)
Hata Kodu

Ar›za kodu
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Çözümler

Olas› nedenleri

Hata

앫 Giriﬂ gerilimi anormal ﬂekilde dalgalan›yor.
(1) Güç kayna¤›, 200kVA veya üzeri kapasiteye sahip.
(2) Bir güç faktörü art›rma kapasitörü aç›l›yor
veya kapan›yor.
(3) Tristor kullanan bir sistem ayn› güç da¤›t›m
hatt›na ba¤lanm›ﬂ.
앫 Bir anl›k durmadan, vb. sonra dönen motora tekrar baﬂlama sinyali veriliyor.

앫 Uygun bir giriﬂ reaktörü tak›n.

Yavaﬂlama s›ras›nda
aﬂ›r› gerilim

앫 Yavaﬂlama süresi
çok k›sa.
(Rejeneratif enerji çok büyük.)
앫 Giriﬂ gerilimi anormal ﬂekilde dalgalan›yor.
(1) Güç kayna¤›, 200kVA veya üzeri kapasiteye sahip.
(2) Bir güç faktörü art›rma kapasitörü aç›l›p kapan›yor.
(3) Tristor kullanan bir sistem ayn› güç da¤›t›m
hatt›na ba¤lanm›ﬂ.

앫 Yavaﬂlama süresi
’yi art›r›n.
앫 f305’i (aﬂ›r› gerilim limit aktivasyonu)
etkinleﬂtirin.
앫 Uygun bir giriﬂ reaktörü tak›n.

Sabit h›zl› iﬂletim
s›ras›nda aﬂ›r› gerilim

앫 Giriﬂ gerilimi anormal ﬂekilde dalgalan›yor.
(1) Güç kayna¤›, 200kVA veya üzeri kapasiteye sahip.
(2) Bir güç faktörü art›rma kapasitörü aç›l›yor
veya kapan›yor.
(3) Tristor kullanan bir sistem ayn› güç da¤›t›m
hatt›na ba¤lanm›ﬂ.
앫 Motor rejeneratif durumda; çünkü yük, motorun sürücü ç›k›ﬂ frekans›ndan yüksek bir
frekansta çal›ﬂmas›na neden oluyor.

앫 Uygun bir giriﬂ reaktörü tak›n.

Sürücü aﬂ›r› yükü

앫
앫
앫
앫

H›zlanma süresi ACC çok k›sa.
DC frenleme miktar› çok büyük.
V/F ayar› yanl›ﬂ.
Bir anl›k durmadan, vb. sonra dönen motora tekrar baﬂlama sinyali veriliyor.
앫 Yük çok büyük.

앫 H›zlanma süresi ACC’yi art›r›n.
앫 DC frenleme miktar› f251’i ve DC frenleme
süresi f252’yi azalt›n.
앫 V/F parametre ayar›n› kontrol edin.
앫 F30 1’i (otomatik yeniden baﬂlatma) ve f302’yi
(çal›ﬂmaya devam etme kontrolü) kullan›n.
앫 Daha büyük anma de¤erine sahip bir sürücü kullan›n.

Motor aﬂ›r› yükü

앫
앫
앫
앫

앫 V/F parametre ayar›n› kontrol edin.
앫 Yükü (çal›ﬂt›r›lan makineyi) kontrol edin.
앫 0Ln’yi bir düﬂük h›z aral›¤›nda çal›ﬂma s›ras›nda motorun dayanabilece¤i aﬂ›r› yüke
ayarlay›n.

Ana modül aﬂ›r› yükü

앫 Taﬂ›y›c› frekans› yüksek ve düﬂük h›zlarda
yük ak›m› artm›ﬂ (esas olarak 15Hz veya
daha düﬂük de¤erde).

앫
앫
앫
앫

Aﬂ›r› tork ar›zas›

앫 ‹ﬂletim s›ras›nda aﬂ›r› tork, bir alg›lama düzeyine ulaﬂ›yor.

앫 f615’i (aﬂ›r› tork ar›zas› seçimi) etkinleﬂtirin.
앫 Sistem hatas›n› kontrol edin.

Aﬂ›r› ›s›nma

앫
앫
앫
앫

앫 Sürücüyü yeterince so¤uduktan sonra s›f›rlamak suretiyle çal›ﬂmay› tekrar baﬂlat›n.
앫 E¤er çal›ﬂma s›ras›nda dönmüyorsa, fan›n
de¤iﬂtirilmesi gerekir.
앫 Sürücünün etraf›nda yeterli alan› emniyete al›n.
앫 Sürücünün yak›n›na herhangi bir ›s› üreten
cihaz yerleﬂtirmeyin.
앫 Servisi aray›n.

H›zlanma s›ras›nda
aﬂ›r› gerilim

V/F ayar› yanl›ﬂ.
Motor kilitleniyor.
Düﬂük h›z iﬂletimi sürekli olarak yürütülüyor.
‹ﬂletim s›ras›nda motora aﬂ›r› yük uygulan›yor.

So¤utucu fan dönmüyor.
Ortam s›cakl›¤› çok yüksek.
Havaland›rma engelleniyor.
Sürücünün yak›n›na ›s› üreten bir cihaz
yerleﬂtirilmiﬂ.
앫 Ünite içerisindeki termistör ar›zal›.

* Parametrelerle bir ar›za AÇMA/KAPAMA seçimi yapabilirsiniz.
(Devam› aﬂa¤›daki sayfada)
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앫 F301 ’ i (otomatik yeniden baﬂlatma) ve f302’yi
(çal›ﬂmaya devam etme kontrolü) kullan›n.

앫 Bir opsiyonel fren modülü tak›n.

‹ﬂletim frekans›n› art›r›n.
Yükü azalt›n.
Taﬂ›y›c› frekans›n› azalt›n.
Çal›ﬂan bir motor 0Hz’de baﬂlat›ld›¤›nda, otomatik yeniden baﬂlatma fonksiyonunu kullan›n.

E6581605
(Devam)
Hata Kodu

Ar›za kodu

Olas› nedenleri

Hata

Çözümler

Acil durma

앫 Otomatik iﬂletim veya uzaktan iﬂletim s›ras›nda kumanda panelinden veya uzaktan
kumanda cihaz›ndan bir durdurma komutu
girilmiﬂ.

앫 Sürücüyü s›f›rlay›n.

EEPROM hatas› 1

앫 Bir veri yazma hatas› oluﬂuyor.

앫 Sürücünün gücünü kapat›p tekrar aç›n.
E¤er sorun düzelmezse, servisi aray›n.

EEPROM hatas› 2

앫

앫 Gücü geçici olarak kapat›n ve tekrar aç›n;
ard›ndan
iﬂlemini tekrar deneyin.

EEPROM hatas› 3

앫 Bir veri okuma hatas› oluﬂtu.

앫 Sürücünün gücünü kapat›p tekrar aç›n.
E¤er sorun düzelmezse, servisi aray›n.

Ana ünite RAM hatas›

앫 Kontrol RAM’i kusurlu.

앫 Servisi aray›n.

Ana ünite ROM hatas›

앫 Kontrol ROM’u kusurlu.

CPU hatas› 1

앫 Kontrol CPU’su kusurlu.

앫 Servisi aray›n.

Uzaktan kumanda
(haberleﬂme) hatas›

앫 Uzaktan iﬂletim s›ras›nda bir hata oluﬂuyor.

Ak›m dedektörü hatas›

앫 Ak›m dedektörü kusurlu.

앫 Uzaktan kumanda cihaz›n›, kablolar›, vb.
kontrol edin.
앫 Servisi aray›n.

Düﬂük ak›mda çal›ﬂma
Ar›zas›

앫 Çal›ﬂma s›ras›nda ç›k›ﬂ ak›m› bir düﬂük
ak›m alg›lama düzeyine düﬂtü.

앫 f610’› (düﬂük ak›m alg›lama) etkinleﬂtirin.
앫 Sistem için uygun alg›lama düzeyini kontrol
edin (F609, F611, F612).
앫 E¤er ayarlar do¤ruysa servisi aray›n.

Düﬂük gerilim ar›zas›
(ana devre)

앫 Ana devredeki giriﬂ gerilimi çok düﬂük.

앫 Giriﬂ gerilimini kontrol edin.
앫 f627’yi etkinleﬂtirin (düﬂük gerilim ar›zas› seçimi).
앫 Düﬂük gerilim nedeniyle anl›k durmayla baﬂa ç›kmak için f302’yi (çal›ﬂmaya devam etme kontrolü) ve f301’i (otomatik yeniden baﬂlatma) etkinleﬂtirin.

Toprak ar›zas›

앫 Ç›k›ﬂ kablosunda veya motorda bir topraklama hatas› oluﬂtu.

앫 Kabloyu ve motoru topraklama hatalar›na
karﬂ› kontrol edin.

Otomatik ayar
(auto-tuning) hatas›

앫 F401, F402, F405, F415, F416, F417 ve F459 motor parametrelerini kontrol edin.
앫 S›n›f 2 kapasiteli veya kapasitesi sürücüden daha düﬂük motor kullan›l›yor.
앫 Ç›k›ﬂ kablosu çok ince.
앫 Motor dönüyor.
앫 Sürücü, üç fazl› indüksiyon motorlar›n›n yükleri d›ﬂ›nda yükler için kullan›l›yor.

çal›ﬂmas› s›ras›nda güç kayna¤›
kesiliyor ve veri yazma duruyor.

앫 Servisi aray›n.

Sürücü tipi hatas›

앫 Devre kart› de¤iﬂtirildi.
(Veya ana devre / sürücü devre kart›)

앫 Servisi aray›n.

Analog sinyal kablosunda kopma

앫 VI’dan gelen giriﬂ sinyali, F633 ayar›na eﬂit
veya daha düﬂük.

앫 VI sinyal kablosunu k›r›lmaya karﬂ› kontrol edin.
Ayn› zamanda, giriﬂ sinyali de¤erini veya
F 633 ayar›n› kontrol edin.

CPU iletiﬂim hatas›

앫 Kontrol CPU’lar› aras›nda bir iletiﬂim hatas›
oluﬂtu.

앫 Servisi aray›n.

Aﬂ›r› tork art›rma

앫 Otomatik tork art›rma parametresi f402 ayar›
çok yüksek.
앫 Motorun empedans› çok küçük.

앫 Daha düﬂük bir otomatik tork art›rma parametresi F 402 ayar› yap›n.

CPU hatas› 2

앫 Kontrol CPU’su kusurlu.
앫 Kontrol CPU’su kusurlu.

앫 Servisi aray›n.
앫 Servisi aray›n.

CPU hatas› 3

* Parametrelerle bir ar›za AÇMA/KAPAMA seçimi yapabilirsiniz.
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[Alarm bilgisi]

Hata Kodu

Tablodaki her mesaj, bir uyar› vermek için görüntülenir; fakat sürücünün ar›za yapmas›na neden
olmaz.
Hata

Olas› nedenleri

Çözümler

ST terminali KAPALI

앫 ST-CC devresi aç›k.

앫 ST-CC devresini kapat›n.

Ana devrede düﬂük
gerilim

앫 R, S ve T aras›ndaki besleme gerilimi düﬂük.

앫 Ana devre besleme gerilimini ölçün.
E¤er gerilim normal düzeydeyse, sürücü
tamir istiyor demektir.

Yeniden deneme
devam ediyor

앫 Sürücü yeniden deneme sürecinde.
앫 Bir geçici durma oluﬂtu.

앫 E¤er birkaç on saniyeden sonra tekrar
baﬂl›yorsa, sürücü normaldir.
Sürücü otomatik olarak yeniden baﬂlar.
Aniden tekrar çal›ﬂmaya
baﬂlayabilece¤inden, makineye dikkat edin.

Frekans noktas› ayar›
hata alarm›
Silme komutu kabul
edilebilir

앫 1 ve 2 noktalar›ndaki frekans ayar sinyalleri
birbirine çok yak›n ayarland›.

앫 1 ve 2 noktalar›nda frekans ayar sinyallerini
ayr› de¤erlere ayarlay›n.

앫 Bu mesaj, bir hata kodu görüntülenirken
STOP tuﬂuna bas›ld›¤›nda görüntülenir.

앫 Ar›zay› silmek için STOP tuﬂuna tekrar
bas›n.

Acil durdurma komutu
kabul edilebilir

앫 Kumanda paneli, otomatik kontrol veya uzaktan kumanda modunda çal›ﬂmay› durdurmak
için kullan›l›yor.

앫 Bir acil durdurma için STOP tuﬂuna bas›n.
Acil durdurmay› iptal etmek için, baﬂka herhangi bir tuﬂa bas›n.

Ayar hata alarm› / Bir
앫 Veri okunurken veya yaz›l›rken bir ayarda
hata kodu ve veri, her
hata bulundu.
biri iki defa olmak üzere
s›ras›yla görüntülenir.

앫 Ayar›n do¤ru ﬂekilde yap›l›p yap›lmad›¤›n›
kontrol edin.

‹lk/son veri maddeleri
görüntülenir

앫 AUH veri grubundaki ilk ve son veri maddesi
görüntüleniyor.

앫 Veri grubundan ç›kmak için MODE tuﬂuna
bas›n.

DC frenleme

앫 DC frenleme uygulan›yor

앫 E¤er herhangi bir problem oluﬂmazsa, birkaç
on saniye içinde mesaj kaybolur. Not)

Fazla hane say›s› d›ﬂar› 앫 Frekanslar gibi de¤erlerin rakam say›s› 4’ten
taﬂ›yor
fazla.
(Üst haneler önceli¤e sahiptir.)
Geçici güç ar›zas›
yavaﬂlayarak durma
yasaklama fonksiyonu
etkinleﬂtirildi.

앫 Frekans serbest birim güçlendirmesi f702’yi
azalt›n.

앫 f302 (geçici güç ar›zas›nda çal›ﬂmaya devam 앫 Çal›ﬂmay› tekrar baﬂlatmak için, sürücüyü
s›f›rlay›n veya tekrar bir iﬂletim sinyali girin.
etme iﬂletimi) ile ayarlanan yavaﬂlayarak durmay› yasaklama fonksiyonu etkinleﬂtirildi.

Alt limit frekans›nda
앫 F256 ile seçilen otomatik durdurma fonksiyonu 앫 Otomatik durdurma fonksiyonunu devreden
ç›karmak için frekans komutunu alt limit
sürekli iﬂletim nedeniyle
etkinleﬂtirildi.
frekans› (LL) + 0.2 Hz de¤erinin üzerine
otomatik durma
ç›kar›n veya iﬂletim komutunu kapat›n.
Parametreler baﬂlatma
sürecinde
Ç›k›ﬂ frekans› üst limiti
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앫 Parametreler varsay›lan de¤erlere
s›f›rlan›yor.
Temel frekans›n 10 kat›ndan yüksek bir
frekansta çal›ﬂt›rma giriﬂiminde bulunuldu
(
veya F 170).

앫 Bir süre (birkaç saniye veya birkaç on saniye) sonra mesaj kaybolursa, bu normaldir.
앫 Temel frekans›n 10 kat› dahilinde bir frekansta çal›ﬂt›r›n.

Kumanda paneli tuﬂu
hatas›

앫 RUN veya STOP tuﬂu 20 saniyeden uzun
süre bas›l› tutuldu.
앫 RUN veya STOP tuﬂu ar›zal›.

앫 Kumanda panelini kontrol edin.

Otomatik ayarlama
(auto-tuning)

앫 Otomatik ayarlama uygulan›yor

앫 E¤er mesaj birkaç saniye sonra kaybolursa,
bu normaldir.

Art› sinyal anahtarlama
kontrol alarm›

앫 Giriﬂ terminali art› sinyale anahtarland›.

앫 Kablo ba¤lant›s›n› kontrol edin ve uygun
mant›k devresini ayarlay›n.
앫 Kablo ba¤lant›s›n› kontrol ederek normal oldu¤undan emin olun ve gücü kapat›p tekrar
aç›n. Bu iﬂlem mant›k devresini anahtarlar.

Eksi sinyal anahtarlama 앫 Giriﬂ terminali eksi sinyale anahtarland›.
kontrol alarm›

Not) DC frenleme (DB) için AÇMA/KAPAMA fonksiyonu seçildi¤inde, giriﬂ terminali seçme parametresini kullanmak suretiyle,
e¤er terminal ve CC aras›ndaki devre aç›ld›¤›nda “db” kayboluyorsa sürücünün normal oldu¤una hükmedebilirsiniz.
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[Ön-alarm görüntüleme]
Aﬂ›r›
Aﬂ›r›
Aﬂ›r›
Aﬂ›r›

ak›m alarm›
gerilim alarm›
yük alarm›
›s›nma alarm›

0c (aﬂ›r› ak›m) ile ayn›
OP (aﬂ›r› gerilim) ile ayn›
OL 1 ve OL 2 (aﬂ›r› yük) ile ayn›
OH (aﬂ›r› ›s›nma) ile ayn›

E¤er ayn› zamanda iki veya daha fazla problem oluﬂursa, aﬂa¤›daki alarmlardan biri görüntülenir ve yan›p söner:
CP, PL, CPL
Yan›p sönen alarmlar C, P, L, h soldan sa¤a do¤ru bu düzende görüntülenir.

13.2

Sürücünün bir ar›za durumundan kurtar›lmas›
Bir ar›za veya hata nedeniyle devre d›ﬂ› kald›¤›nda, sorunun nedenini gidermeden sürücüyü s›f›rlamay›n. Ar›za
yapan sürücünün sorunun nedenlerini gidermeden s›f›rlanmas› tekrar ar›za yapmas›na neden olur.
Sürücü bir ar›za durumundan, aﬂa¤›daki iﬂlemlerden herhangi biriyle kurtar›labilir:
(1) Gücü kapatmak suretiyle (LED sönünceye kadar sürücüyü kapal› tutun.)
Not) Ayr›nt›lar için, sürücü ar›za tutma seçimi F602’ye bak›n.
(2) Bir harici sinyal vas›tas›yla (RES boyunca k›sa devre ve kontrol terminal blo¤u üzerinde CC → Aç):
S›f›rlama fonksiyonu, giriﬂ terminal blo¤una atanmal›d›r.
(3) Panel tuﬂ tak›m› iﬂlemiyle
(4) ‹letiﬂimden bir ar›za silme sinyali giriﬂi yaparak
(Ayr›nt›l› bilgi için, haberleﬂme k›lavuzuna bak›n)
Sürücüyü panel tuﬂ tak›m› iﬂlemiyle s›f›rlamak için, aﬂa¤›daki ad›mlar› takip edin:
1. STOP tuﬂuna bas›n ve
mesaj›n› görüntülendi¤inden emin olun.
2. STOP tuﬂuna tekrar bas›lmas›, ar›zan›n nedeni giderildiyse sürücüyü s›f›rlayacakt›r.
앰 Herhangi bir aﬂ›r› yük fonksiyonu [OL 1 : sürücü aﬂ›r› yükü, OL 2 : motor aﬂ›r› yükü] etkinken, fiili so¤utma
süresi geçmeden önce sürücü bir harici cihazdan s›f›rlama sinyali girilerek veya kumanda paneli
iﬂlemiyle s›f›rlanamaz.
Fiili so¤utma süresi ... OL 1 : bir ar›zan›n oluﬂmas›ndan sonra yaklaﬂ›k 30 saniye
OL 2 : bir ar›zan›n oluﬂmas›ndan sonra yaklaﬂ›k 120 saniye
앰 Aﬂ›r› ›s›nma (OH) nedeniyle bir ar›za oluﬂmas› durumunda, sürücü içerdeki s›cakl›¤› kontrol eder.
Sürücüyü s›f›rlamadan önce, sürücü içerisindeki s›cakl›k yeterince düﬂünceye kadar bekleyin.
앰 Terminalden gelen acil durdurma sinyali girilirken sürücü s›f›rlanamaz.
[‹kaz]
Sürücünün kapat›l›p tekrar aç›lmas› sürücüyü derhal s›f›rlar. Sürücüyü hemen s›f›rlama ihtiyac› varsa bu
s›f›rlama ﬂeklini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, e¤er s›k s›k tekrarlan›rsa bu iﬂlemin sisteme veya motora
hasar verece¤ine dikkat edin.
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13.3 E¤er herhangi bir ar›za mesaj› görüntülenmezken
motor çal›ﬂmazsa...
E¤er herhangi bir ar›za mesaj› görüntülenmezken motor çal›ﬂmazsa, sorunun nedenini saptamak için aﬂa¤›daki
ad›mlar› takip edin.
EVET:
Motor çal›ﬂm›yor.
HAYIR :

7-bölmeli LED söndü mü?

Güç kayna¤›n› ve MCCB’yi kontrol edin.
Normal güç beslemesi yap›l›yor mu?

Normal güç
beslemesi yap›n.

Servisi aray›n.

OFF görüntüleniyor mu?

앫 ST-CC devresi aç›k. CC ve kontrol devresi terminali üzerinde ST (standby)
fonksiyonunun atand›¤› terminal aras›ndaki devreyi kapat›n.
앫 FRR ve CC devreleri kapal›. CC ve kontrol terminal blo¤u üzerindeki FRR’ye
(coast) atanm›ﬂ olan terminal boyunca devreyi aç›n.
앫 Daima aktif fonksiyonlar seçim parametresi (F110) ayar›n› kontrol edin. (Bkz:
E6581595, 6.3.2.)

Herhangi bir ar›za mesaj›
görüntüleniyor mu?
(Bkz: 1.3.1)

Ar›zan›n nedenini araﬂt›r›p giderin ve ard›ndan sürücüyü s›f›rlay›n.
Bkz: 13.2.

ve bir ar›za mesaj›
s›ras›yla görüntüleniyor mu?

Sürücü yeniden deneme sürecinde. Yeniden deneme fonksiyonu, normal veya acil
durdurma iﬂlemiyle veya sürücüyü kapatmak suretiyle devreden ç›kar›labilir.

ÇALIﬁTIRMA/DURDURMA
tuﬂunun LED’i yan›yor mu?
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앫 Kumanda paneli iﬂlemi seçildi¤inde ... Çal›ﬂmay› baﬂlatmak için RUN tuﬂuna bas›n.
앫 Kumanda paneli iﬂletim frekans›n›n do¤ru ﬂekilde ayarlan›p ayarlanmad›¤›n› kontrol
edin. (Bkz: 3.2.2.)
앫 Baﬂka bir kontorl modu seçildi¤inde ... ‹ﬂletim kontrol modu seçimi
’nin ayar›n›
de¤iﬂtirin. (Bkz: 3.2.1)

ÇALIﬁTIRMA/DURDURMA
tuﬂunun LED’i kapal› m›?

앫 Kumanda paneli seçildi¤inde: Çal›ﬂma iﬂlem seçme parametresi
ayar›n› 1
veya 2 olarak de¤iﬂtirin (Bkz: 3.2.)
앫 Monitör üzerindeki her bir giriﬂ terminalinin ayar›n› kontrol edebilirsiniz. (Bkz: 8.2.)
앫 Baﬂka bir kontrol modu seçildi¤inde ... Harici iﬂletim komutunun girilip girilmedi¤ini
kontrol edin.

0.0 görüntüleniyor mu?

앫 Frekans ayar› sinyalinin s›f›ra ayarlanmam›ﬂ oldu¤unu kontrol edin.
앫 Frekans ayar sinyal parametreleri
’nin ayarlar›n› kontrol edin. (Bkz: 3.2)
앫 Frekans ayar› sinyal noktalar› 1 ve 2’nin ayarlar›n› kontrol edin. (Bkz: E6581594,
6.5.2.)
앫 ‹ﬂletim baﬂlatma frekans› ayar›n›n, iﬂletim frekans›ndan büyük olup olmad›¤›n› kontrol edin. (Bkz: E6581594, 6.6.)
앫 Frekans ayar›n›n (ön-ayarl› h›z iﬂletim frekans›, vb.) s›f›ra ayarlanmad›¤›n› kontrol
edin.
앫 Motorun çok büyük yük alt›nda olmad›¤›ndan veya kilitlenmedi¤inden emin olun.
→ E¤er gerekirse yükü azalt›n.

Parametre görüntüleme fonksiyonunu ve durum izleme fonksiyonunu kullanarak nedeni saptay›n.
Parametre görüntüleme fonksiyonu için Bölüm 11’e veya durum izleme fonksiyonu için Bölüm 8’e bak›n.
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13.4

Di¤er problemlerin nedenlerinin belirlenmesi
Aﬂa¤›daki tabloda, di¤er problemlerin bir listesiyle birlikte bu problemlerin olas› nedenleri ve çözümleri verilmiﬂtir.
Problemler

Nedenler ve çözümler

Motor yanl›ﬂ yönde çal›ﬂ›yor.

앫 Ç›k›ﬂ terminalleri U, V ve W’n›n fazlar›n› ters çevirin.
앫 Harici giriﬂ cihaz›n›n ileri/geri çal›ﬂma sinyal terminallerini ters çevirin.
(Bkz: 7.2.1 “Kontrol terminallerine fonksiyonlar›n atanmas›”.)
앫 Panel iﬂletimi durumunda
parametre ayar›n› de¤iﬂtirin.

Motor çal›ﬂ›yor, fakat h›z›
normal ﬂekilde de¤iﬂmiyor.

앫 Yük çok büyük. Yükü azalt›n.
앫 Yumuﬂak stop etme fonksiyonu etkin. Yumuﬂak stop etme fonksiyonunu devreden ç›kar›n. (Bkz:
5.13.)
앫 Maksimum frekans FH ve üst limit frekans› UL çok düﬂük de¤ere ayarl›.
Maksimum frekans› FH ve üst limit frekans›n› UL art›r›n.
앫 Frekans ayar› sinyali çok düﬂük. Sinyal ayar de¤erini, devreyi, kablolar›, vb. kontrol edin.
앫 Frekans ayar› sinyal parametrelerininin ayar özelliklerini (nokta 1 ve nokta 2 ayarlar›) kontrol
edin. (Bkz: E6581595, 6.5.1.)
앫 E¤er motor düﬂük h›zda çal›ﬂ›yorsa, tork art›rma miktar›n›n çok yüksek olmas› nedeniyle stop
etmeyi engelleme fonksiyonunun ektin olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Tork art›rma miktar›n›
ve h›zlanma süresini (ACC) ayarlay›n.
(Bkz: 5.12 ve 5.3.)

Motor düzgün ﬂekilde
h›zlanm›yor veya yavaﬂlam›yor.

앫 H›zlanma süresi (ACC) veya yavaﬂlama süresi (
H›zlanma süresini (ACC) veya yavaﬂlama süresini (

Motora çok büyük bir ak›m
giriﬂi var.

앫 Yük çok büyük. Yükü azalt›n.
앫 E¤er motor düﬂük h›zda çal›ﬂ›yorsa, tork art›rma miktar›n›n çok yüksek olup olmad›¤›n› kontrol
edin. (Bkz: 5.12.)

Motor, belirtilenden daha yüksek veya daha düﬂük h›zda
çal›ﬂ›yor.

앫 Motor, uygun olmayan bir anma gerilimine sahip. Uygun anma gerilimine sahip bir motor kullan›n.
앫 Motor terminal gerilimi çok düﬂük.
Temel frekans gerilim parametresinin (
) ayar›n› kontrol edin. (Bkz: 5.10.)
Kabloyu daha büyük çapl› bir kabloyla de¤iﬂtirin.
앫 ‹ndirgeme diﬂlisi oran›, vb. uygun ﬂekilde ayarlanmam›ﬂ. ‹ndirgeme diﬂlisi oran›n›, vb. ayarlay›n.
앫 Ç›k›ﬂ frekans› do¤ru ﬂekilde ayarlanmam›ﬂ. Ç›k›ﬂ frekans› aral›¤›n› kontrol edin.
앫 Temel frekans› ayarlay›n. (Bkz: 5.10.)

Çal›ﬂma s›ras›nda motor
h›z›nda dalgalanma oluyor.

앫 Yük çok büyük veya çok küçük. Yük dalgalanmas›n› azalt›n.
앫 Kullan›lan sürücü veya motor, yükü kontrol etmek için yeterince büyük nominal de¤ere sahip de¤il.
Yeterli nominal de¤ere sahip bir sürücü veya motor kullan›n.
앫 Frekans ayar sinyalinin de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤ini kontrol edin.
앫 E¤er V/F kontrol seçim parametresi PE 3’e ayarlanm›ﬂsa, vektör kontrol ayar›n›, iﬂletim koﬂullar›n›, vb. kontrol edin. (Bkz: 5.11.)

Parametre ayarlar›
de¤iﬂtirilemiyor.

Parametre ayar› seçme yasa¤› parametresi F700’ün ayar›n›, e¤er 1 veya 2’ye (yasak) ayarl›ysa, 0
(etkin) olarak de¤iﬂtirin.
앫 Güvenlik nedenleriyle, sürücü çal›ﬂ›rken baz› parametreler yeniden programlanamaz. (Bkz:
E6581595, 6.18.1.)

) ayar› çok k›sa.
) art›r›n.

Parametre ayar›yla ilgili sorunlar›n çözümü
E¤er ayarlanm›ﬂ olan
parametreleri unutursan›z

앫 Ayarlanm›ﬂ tüm parametreler için arama yapabilir ve de¤erlerini de¤iﬂtirebilirsiniz.
* Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 4.3.1.

E¤er tüm ayarlanm›ﬂ parametreleri kendi varsay›lan ayarlar›na döndürmek isterseniz

앫 Ayarlanm›ﬂ olan tüm parametreleri kendi varsay›lan ayarlar›na döndürebilirsiniz.
* Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 4.3.2.
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14. Kontrol ve bak›m
Tehlike

Talimat

앫 Cihaz her gün kontrol edilmelidir.
E¤er cihaz kontrol edilmez ve bak›m› yap›lmazsa, hatalar ve ar›zalar fark edilemeyebilir ve bu durum
kazalara neden olabilir.
앫 Kontrolden önce aﬂa¤›daki iﬂlemleri uygulay›n:
(1) Sürücüye güç gririﬂini tamamen kapat›n.
(2) En az 15 dakika bekleyin ve ﬂarj lambas›n›n söndü¤ünden emin olun.
(3) DC gerilimi (400 VDC veya üzeri) ölçebilen bir test aleti kullanarak, DC ana devrelerine (PA-PC
aras›nda) verilen gerilimin 45V de¤erini geçmedi¤ini kontrol edin.
‹lk önce bu ad›mlar› uygulamadan kontrol yap›lmas› elektrik çarpmas›na yol açabilir.

S›cakl›k, nem, toz ve titreﬂim gibi çevresel etkiler veya zamanla bileﬂenlerinin bozulmas› nedeniyle ar›za yapmas›n›
engellemek için, sürücüyü düzenli ve periyodik olarak kontrol edin.

14.1

Düzenli kontrol
Elektronik parçalar ›s›ya karﬂ› hassas oldu¤undan, sürücüyü so¤uk, iyi havaland›r›lan ve tozsuz bir yere monte
edin.
Bu, kullan›m ömrünü art›rmak için gereklidir.
Düzenli kontrolün amac›, do¤ru kullan›m ortam›n› muhafaza etmek ve ak›m de¤erlerini önceki iﬂletim kay›tlar›yla
karﬂ›laﬂt›rmak suretiyle herhangi bir ar›za veya bozukluk belirtisini saptamakt›r.
Kontrol konusu

1. ‹ç ortam

2. Üniteler ve
bileﬂenler

3. ‹ﬂletim verileri
(ç›k›ﬂ taraf›)

Kontrol prosedürü
De¤erlendirme kriterleri
Kontrol
Kontrol yöntemi
peryodu
1)
Elveriﬂsiz ortam koﬂulu
Ara
s›ra
1)
Görsel
kontrol,
ter1) Toz, s›cakl›k ve gaz
varsa düzeltin.
mometreyle kontrol,
koku kontrolü
2) Görsel kontrol
2) Herhangi bir su
2) Su veya baﬂka s›v› Ara s›ra
yo¤uﬂmas› izi olup
damlamas›
olmad›¤›n› kontrol edin.
Ara s›ra
3) Oda s›cakl›¤›
3) Termometreyle kontrol 3) Maks. S›cakl›k: 60°C
Kontrol ö¤esi

1) Titreﬂim ve gürültü

Ara s›ra

1) Yük ak›m›

Ara s›ra

2) Gerilim (*)

Ara s›ra

3) S›cakl›k

Ara s›ra

Dolab›n dokunsal
olarak kontrolü

E¤er s›rad›ﬂ› bir ﬂey saptarsan›z, kapa¤› aç›n ve
içerdeki transformatörü,
reaktörleri, kontaktörleri,
röleleri, so¤utucu fan›,
vb. kontrol edin. Gerekirse, çal›ﬂmay› durdurun.

Döner bobinli AC
ampermetre
Redresör tipi
AC voltmetre
Termometre

Nominal ak›m, gerilim ve
s›cakl›k de¤erleri dahilinde
olacakt›r.
Normal durumda al›nan verilerden belirgin bir fark olmayacakt›r.

*) Ölçülen gerilim, voltmetreden voltmetreye küçük de¤iﬂiklikler gösterebilir. Gerilimi ölçerken, okuma
de¤erlerini daima ayn› devre test cihaz›ndan veya voltmetreden al›n.
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Kontrol noktalar›
1. Montaj ortam›nda s›rad›ﬂ› görünen bir durum
2. So¤utma sisteminde s›rad›ﬂ› görünen bir durum
3. S›rad›ﬂ› titreﬂim veya gürültü
4. Aﬂ›r› ›s›nma veya renk solmas›
5. S›rad›ﬂ› koku
6. S›rad›ﬂ› motor titreﬂimi, gürültü veya aﬂ›r› ›s›nma
7. Yabanc› maddelerin yap›ﬂmas› veya birikmesi (iletken maddeler)

14.2

Periyodik kontrol

‹ﬂletim koﬂullar›na ba¤l› olarak 3 veya 6 ayl›k aralarla periyodik kontrol yap›n.

Tehlike

Talimat

Yasak

앫 Kontrolden önce aﬂa¤›daki iﬂlemleri uygulay›n:
(1) Sürücüye güç giriﬂini tamamen kapat›n.
(2) En az 15 dakika bekleyin ve ﬂarj lambas›n›n söndü¤ünden emin olun.
(3) DC gerilimi (400 VDC veya üzeri) ölçebilen bir test aleti kullanarak, DC ana devrelerine (PA-PC
aras›nda) verilen gerilimin 45V de¤erini geçmedi¤ini kontrol edin.
‹lk önce bu ad›mlar› uygulamadan kontrol yap›lmas› elektrik çarpmas›na yol açabilir.
앫 Kesinlikle herhangi bir parçay› de¤iﬂtirmeyin.
Bu, elektrik çarpmas›na, yang›na veya yaralanmaya neden olabilir. Parça de¤iﬂtirmek için bölgenizdeki
sat›ﬂ temsilcisini aray›n.

Kontrol ö¤eleri

14

1. Tüm vidal› terminallerin iyice s›k›lm›ﬂ olup olmad›¤›n› kontrol edin. Gevﬂek vida varsa, bir tornavidayla s›k›n.
2. Tüm terminallerin uygun ﬂekilde sabitlenmiﬂ olup olmad›¤›n› kontrol edin. Terminalleri görsel olarak kontrol ederek etraflar›nda aﬂ›r› ›s›nma izi olmad›¤›ndan emin olun.
3. Tüm kablolar› ve telleri hasara karﬂ› kontol edin. Görsel olarak kontrol edin.
4. Kiri ve tozu temizleyin. Bir elektrikli süpürge kullanarak kiri ve tozu al›n. Temizlik yaparken, havaland›rma
deliklerini ve bask›l› devre kartlar›n› temizlemeyi unutmay›n. Kir veya toz nedeniyle bir kazaya meydan
vermemek için daima temiz tutun.
5. E¤er sürücüye uzun bir süre güç verilmezse, yüksek kapasiteli elektrolitik kapasitörün performans› düﬂer.
Sürücüyü uzun bir süre kullanmad›¤›n›zda, yüksek kapasiteli elektrolitik kapasitöre performans›n› yeniden
kazand›rmak için iki y›lda bir 5 saat elektrik beslemesi yap›n. Ayn› zamanda, sürücünün çal›ﬂmas›n› kontrol edin. Sürücüye do¤rudan ﬂebeke elektri¤i verilmemesi, bir transformatör, vb. kullanarak elektrik besleme geriliminin kademeli olarak art›r›lmas› tavsiye edilir.
6. ‹htiyaç halinde, 500V’luk bir yal›t›m test cihaz› kullanarak sadece ana devre terminal kart› üzerinde bir yal›t›m testi yap›n. Kesinlikle bask›l› devre kart› üzerindeki terminaller veya kontrol terminalleri haricindeki
kontrol terminalleri üzerinde yal›t›m testi yapmay›n. Motoru yal›t›m performans› için kontrol ederken, sürücü ç›k›ﬂ terminalleri U, V ve W’dan kablolar› sökerek motoru sürücüden ay›r›n.
Motor devresi d›ﬂ›ndaki çevrebirim devreleri üzerinde bir yal›t›m testi yaparken, test s›ras›nda sürücüye
gerilim uygulanmamas› için tüm kablolar› sürücüden sökün.
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(Not) Bir Yal›t›m testi yapmadan önce, her zaman ana devre klemenslerine ba¤l› tüm kablolar› sökün
ve sürücüyü di¤er cihazlarda ayr› bir ﬂekilde test edin.

500V
(megger)

7. Kesinlikle sürücüye bas›nç testi yapmay›n. Bas›nç testi, sürücü bileﬂenlerinin hasar görmesine neden
olabilir.
8. Gerilim ve s›cakl›k kontrolü
Tavsiye edilen Voltmetre: Giriﬂ taraf› ... Döner bobinli Voltmetre
Ç›k›ﬂ taraf› ... Redresör tipi Voltmetre
Daima iﬂletimden önce, iﬂletim s›ras›nda ve iﬂletimden sonra ortam s›cakl›¤›n› ölçer ve kaydederseniz,
bir kusurun saptanmas› çok kolaylaﬂacakt›r.

Geniﬂletilebilir parçalar›n de¤iﬂtirilmesi
Sürücü, yar›iletken ayg›tlar dahil olmak üzere çok say›da elektronik parçadan oluﬂur. Aﬂa¤›daki parçalar, bileﬂimleri veya fiziksel özellikleri nedeniyle zamanla bozulurlar. Eski veya bozulmuﬂ parçalar›n kullan›lmas›,
performans kayb›na veya sürücünün ar›zalanmas›na yol açar. Buna meydan vermemek için sürücü periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Not) Genellikle bir parçan›n kullan›m ömrü ortam s›cakl›¤›na ve kullan›m koﬂullar›na ba¤l›d›r. Aﬂa¤›da belirtilen parça kullan›m ömürleri, normal ortam koﬂullar›nda kullan›m için geçerlidir.
1) So¤utucu fan
Is› üreten parçalar› so¤utmak için kullan›lan fan, yaklaﬂ›k on y›l kullan›m ömrüne sahiptir. Ayn› zamanda,
gürültü veya anormal titreﬂim yapan bir fan da de¤iﬂtirilmelidir.
2) Süzme kondansatörü
Ana devre DC k›sm›ndaki alüminyum elektrolitik süzme kondansatörünün performans› dalga ak›mlar›, vb.
nedeniyle düﬂer. Normal koﬂullar alt›nda yaklaﬂ›k 5 y›ll›k kullan›mdan sonra kondansatörün de¤iﬂtirilmesi
gerekir. Süzme kondansatörü bask›l› devre kart› üzerine monte edildi¤inden, devre kart›yla birlikte de¤iﬂtirilmelidir.
<Görünüm kontrolü için kriterler>
앫 S›v› s›z›nt›s› olmamas›
앫 Emniyet valfinin bas›l› durumda olmas›
앫 Elektrostatik kapasitans ve yal›t›m direnci ölçümü
Not: Kullan›m ömrü alarm fonksiyonunun kontrol edilmesi, parçalar›n de¤iﬂtirme süresini kabaca saptamak
için yararl›d›r. Müﬂteri emniyetini sa¤lamak için, kesinlikle parçalar› kesinlikle kendi kendinize de¤iﬂtirmemelisiniz. (Ayn› zamanda, parça de¤iﬂtirme alarm›n› izlemek ve bir sinyal ç›k›ﬂ› vermek mümkündür.)
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Ana parçalar›n standart de¤iﬂtirme peryotlar›
Aﬂa¤›daki tabloda, sürücünün normal koﬂullar alt›nda ve normal bir ortamda (ortam s›cakl›¤›, havaland›rma
koﬂullar› ve aktif kullan›m süresi) kullan›laca¤› varsay›m›yla parça de¤iﬂtirme peryotlar› verilmiﬂtir. Her bir
parça için verilen de¤iﬂtirme peryodu, parçan›n kullan›m ömrünü belirtmeyip, ar›za oran›n›n belirgin bir art›ﬂ
göstermedi¤i y›l say›s›d›r.
Ayn› zamanda, kullan›m ömrü alarm fonksiyonunu da kullan›n.

Parça ad›
So¤utucu fan
Ana devre alüminyum
elektrolitik süzme kondansatörü
Röleler
Bask›l› devre kart› üzerine monte edilen alüminyum elektrolitik kapasitör

Standart de¤iﬂtirme
peryodu Not 1:

De¤iﬂtirme ﬂekli ve di¤erleri
Yeni bir so¤utucu fanla de¤iﬂtirme (kontrolden sonra
belirlenecektir)

10 y›l
10 y›l Not 2

yenisi ile de¤iﬂtirilsin (kontrolden sonra belirlenecektir)
De¤iﬂtirilip de¤iﬂtirilmeyece¤i kontrol sonuçlar›na ba¤l›d›r

10 y›l Not 2

Yeni bir devre kart›yla de¤iﬂtirin (kontrolden sonra
belirlenecektir)

Not 1: De¤iﬂtirme peryodu, bir y›l boyunca ortalama çevre s›cakl›¤›n›n 40°C oldu¤u varsay›m›yla hesaplan›r.
Ortamda aﬂ›nd›r›c› gazlar, ya¤ bu¤usu ve toz bulunmamal›d›r.
Not 2: Rakamlar, sürücü ç›k›ﬂ ak›m› sürücü anma ak›m›n›n %80’ine eﬂit oldu¤u durum için geçerlidir.
Not 3: Parçalar›n kullan›m ömrü, iﬂletim ortam›na ba¤l› olarak büyük de¤iﬂiklik gösterir.

14.3

Servis için ararken
Toshiba servis a¤› için, bu kullan›m k›lavuzunun arka kapa¤›na bak›n. E¤er bir sorunla karﬂ›laﬂ›rsan›z, lütfen
Toshiba bayiniz arac›l›¤›yla Toshiba servis departman›n› aray›n.
Servis için ararken, lütfen bize ar›zan›n ayr›nt›lar›na ilave olarak sürücünün sa¤ paneli üzerindeki ürün etiketinde yer alan bilgileri, opsiyonel cihazlar›n mevcut olup olmad›¤›n›, vb. bildirin.
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Sürücünün saklanmas›
Sürücüyü geçici olarak veya uzun bir süre için saklarken aﬂa¤›daki önlemleri al›n.
1. Sürücüyü ›s›dan, nemden, tozdan ve metal parçac›klar›ndan uzak, iyi havaland›r›lan bir yerde muhafaza
edin.
2. E¤er sürücüye uzun bir süre güç verilmezse, yüksek kapasiteli elektrolitik kapasitörün performans› düﬂer.
Sürücüyü uzun bir süre kullanmad›¤›n›zda, yüksek kapasiteli elektrolitik kapasitöre performans›n› yeniden kazand›rmak için iki y›lda bir 5 saat elektrik beslemesi yap›n. Ayn› zamanda, sürücünün çal›ﬂmas›n›
kontrol edin. Sürücüye do¤rudan ﬂebeke elektri¤i verilmemesi, bir transformatör, vb. kullanarak elektrik
besleme geriliminin kademeli olarak art›r›lmas› tavsiye edilir.
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15. Garanti
Sürücünün kusurlu oldu¤u görülen herhangi bir parças›, aﬂa¤›daki koﬂullar alt›nda ücretsiz olarak tamir edilecek ve ayarlanacakt›r:
1.
2.

Bu garanti sadece sürücü ana ünitesine uygulan›r.
Sürücünün teslimat tarihinden itibaren on iki ay içerisinde normal kullan›m koﬂullar› alt›nda ar›zalanan veya hasar gören herhangi bir parças› ücretsiz olarak tamir edilecektir.
3. Aﬂa¤›daki tür ar›za veya hasarlar için, garanti süresi içerisinde bile olsa tamirat masraf› müﬂteri taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r:
앫 Uygun olmayan veya yanl›ﬂ kullan›m veya taﬂ›ma veya sürücünün yetkisiz onar›m› veya modifiye edilmesi sonucu
oluﬂan ar›za veya hasarlar.
앫 Sürücünün sat›n al›nd›ktan sonra düﬂürülmesi veya nakliye s›ras›nda geçekleﬂen bir kaza nedeniyle oluﬂabilecek
ar›za veya hasarlar.
앫 Yang›n, tuzlu su veya rüzgar, aﬂ›nd›r›c› gaz, deprem, f›rt›na veya su taﬂk›n›, y›ld›r›m, anormal besleme gerilimi veya di¤er do¤al afetler nedeniyle oluﬂan ar›za veya hasarlar.
앫 Sürücünün amaçlanan kullan›m haricinde kullan›lmas› nedeniyle oluﬂabilecek ar›za veya hasarlar.
4. Müﬂteri ve Toshiba aras›nda önceden imzalanm›ﬂ bir hizmet sözleﬂmesi yoksa, yerinde servis hizmetleri için Toshiba’n›n
maruz kald›¤› masraflar müﬂteri taraf›ndan karﬂ›lanacak, e¤er varsa, hizmet sözleﬂmesi bu garanti karﬂ›s›nda önceli¤e
sahip olacakt›r.
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16. Sürücünün at›lmas›
‹kaz

Talimat

앫 AC sürücünüzü atarken, endüstriyel at›klar›n bertaraf› konusunda uzman bir kiﬂiden destek al›n (*).
E¤er sürücüyü kendiniz atarsan›z, kapasitörün patlamas›na veya zararl› gazlar›n üremesine ve yaralanmaya sebebiyet verebilirsiniz.
(*) At›klar›n iﬂlenmesi konusunda uzman olan ve “endüstriyel at›k toplay›c›lar› ve taﬂ›y›c›lar›” veya “ endüstriyel at›k imha görevlileri” olarak bilinen kiﬂiler. Endüstriyel at›klar› toplama, taﬂ›ma ve atma iﬂlemlerinin yetkisiz kiﬂilerce yap›lmas›, ilgili yasalar›n ihlâl edilmesine yol açar ve cezai yapt›r›m› vard›r.
(At›k maddelerin temizlenmesi ve iﬂlenmesiyle ilgili yasalar)

Güvenli¤i ihmal etmeyin: kullanmad›¤›n›z sürücüyü kendiniz atmay›n; bir endüstriyel at›k imha kuruluﬂuna baﬂvurun.
Sürücünün uygun ﬂekilde at›lmamas›, kondansatörün patlayarak zehirli gazlar yaymas›na neden olarak insan sa¤l›¤› için
tehlike yaratabilir.
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