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IT NÖTR NOKTA BA⁄LANTISI :‹zole edilmifl veya yüksek-empedansl› sistem (IT) ile 460V ±%10’dan
daha büyük bir gerilim ile 3-fazl› bir network üzerinde çal›flma durumunda, toprak ba¤lant›l›, dahili
EMC filtre kapasitörlerinin ba¤lant›s› kesilmelidir. Bu ifllemi gerçeklefltirmede, tek kalifiye personel
olan Schneider Ürün Destek Sorumlusuna baflvurunuz.
H›z kontrol cihaz› enerjilendirildi¤inde, güç komponentleri ve baz› kontrol komponentleri flebekeye
ba¤lan›r. Bunlara dokunmak oldukça tehlikelidir. H›z kontrol cihaz›n›n kapa¤› kapal› tutulmal›d›r.

Sistemin veya makinan›n elektriksel veya mekanik k›s›mlar›nda çal›flmadan önce, genelde h›z kontrol
cihaz› güç kayna¤›ndan ayr›lmal›d›r.
ALTIVAR’›n enerjisi kesildikten sonra ve k›rm›z› LED söndükten sonra, ekipman üzerinde çal›flmadan
önce 10 dakika bekleyiniz. Bu süre kapasitörlerin deflarj olmas› için gereken süredir.
H›z kontrol cihaz› hâlâ enerjiliyken, start komutunu veya h›z referans›n› ortadan kald›rarak, çal›flma
esnas›nda motor durdurulabilir. E¤er personel güvenli¤i, ani tekrar kalk›fllar›n önlenmesini
gerektiriyorsa, bu elektronik kilitleme sistemi yetersiz kal›r: güç devresine bir ay›r›c› yerlefltiriniz.

H›z kontrol cihaz›; bir hata durumunda, h›z kontrol cihaz›n› kapatabilen ve bunun sonucu olarak
motoru durdurabilen güvenlik cihazlar›yla donat›lm›flt›r. Motorun kendisi mekanik bir blokajla
durdurulabilir. Son olarak, gerilim de¤iflimleri, özellikle flebeke hatalar›, kapanmalara neden olabilir.
E¤er hatan›n nedeni kalkarsa, tekrar yolverme riski vard›r –ki bu durum; özellikle, güvenlik
regülasyonlar›na uymas› zorunlu olan baz› makinalar› veya sistemleri tehlikeye sokar.

Bu durumda, kullan›c›, e¤er motor programlanmam›fl bir durufl gerçeklefltiriyorsa, h›z kontrol
cihaz›n›n güç kayna¤›n› kesmek için bir düflük h›z dedektörü kullanarak, tekrar yolverme olas›l›¤›na
karfl› gereken önlemleri almak zorundad›r.

Bu dökümanda tan›t›lan ürünler veya ekipman, gerek teknik aç›dan gerekse de çal›flma flekilleri
aç›s›ndan,  her zaman de¤ifltirilebilir veya modifiye edilebilir. Bu ürünler veya malzemelerle ilgili
tan›mlamalar hiçbir flekilde taahhüt niteli¤i tafl›maz.
H›z kontrol cihaz› hem uluslararas›, hem de ulusal standartlara uyumlu bir flekilde enstale edilmeli ve
kurulmal›d›r. Cihaz› uyumlu hale getirmek, Avrupa Toplulu¤u direktifleri içinde özellikle EMC
direktiflerine uymas› gereken sistem integratörünün sorumlulu¤undad›r.
Bu dökümanda bulunan özellikler, EMC direktiflerinin zorunlu ihtiyaçlar›yla uyumlu olmak için
uygulanmal›d›r.

Altivar 28 bir komponent olarak de¤erlendirilmelidir: Avrupa direktifleriyle (makina direktifleri ve
elektromanyetik uyumluluk direktifleri) tam uyumlu kullan›m› sa¤layan ne haz›r bir cihaz ne de bir
makinad›r. Bu standartlar›n, makinada tam olarak sa¤lanmas› son kullan›c›n›n sorumlulu¤undad›r.
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H›z Kontrol Cihaz› Kurulumu Öncesi Öneriler

1 - H›z kontrol cihaz›n›n teslimat›
• H›z kontrol cihaz›n›n etiketinin üzerinde yaz›l› olan referans›n, siparifl formuna göre gönderilen irsaliye
ile ayn› olmas›n› kontrol ediniz.
• Altivar 28’i ambalaj›ndan ç›kar›n ve nakliye esnas›nda zarar görmedi¤inden emin olun.
2 - H›z kontrol cihaz›n› yerine monte edin ve etiketlerini yap›flt›r›n (sayfa 5)
3 - H›z kontrol cihaz›na afla¤›daki ba¤lant›lar› yap›n :
• Gerilimsiz oldu¤undan emin olarak, flebeke ba¤lant›s›
• Terminal konfigürasyonunun besleme gerilimiyle uyumlu olmas›ndan emin olarak motor ba¤lant›lar›
• Lojik girifller arac›l›¤›yla kumanda ba¤lant›lar›
• Lojik veya analog girifller üzerinden h›z referans› ba¤lant›s›

4 - H›z kontrol cihaz›n› enerjilendirin ama "RUN" ("ÇALIfi") komutu 
vermeyin
5 - Afla¤›daki parametreleri konfigüre edin : 
• E¤er motorun nominal frekans› 50 Hz d›fl›nda bir de¤er ise, motorun nominal frekans› (bFr)
• Uygulama için h›z kontrol cihaz› fabrika ayarlar› uygun de¤ilse, I/O menü ve drC menülerinin
parametreleri

6 - Set Menüde afla¤›daki parametreleri set edin :
E¤er h›z kontrol cihaz› fabrika ayarlar› uygun de¤il ise :
• H›zlanma (ACC) ve yavafllama (dEC) rampalar› 
• Minimum (LSP) ve maksimum (HSP) h›zlar›
• Motor termik koruma ak›m› (ltH)
• E¤er fabrika de¤erleri de¤ifltirilmifl ise, gerekti¤i flekilde di¤er parametreler

7 - H›z kontrol cihaz›na start komutu verin

Pratik öneriler
• Özellikle, fabrika konfigürasyonu de¤ifltirilmiflse; h›z kontrol cihaz›n› programlamada yard›mc› olmas›
amac›yla, ayar de¤er ve konfigürasyon tablolar›n› doldurunuz (sayfa 46).
• Dahili s›ra seçimlerinin ve ba¤lant›lar›n›n kullan›m› ile Altivar 28’in programlanmas› daha kolay yap›l›r. Bu
kullan›m kolayl›¤›ndan en iyi flekilde faydalanabilmeniz için, menülere afla¤›daki s›ray› kullanarak eriflmeniz
önerilmektedir:
1) - I/O 2) - drC 3) - Set
Her ad›m tüm durumlar için gerekli de¤ildir.

Uyar› : Programlanan fonksiyonlar›n, kullan›lan ba¤lant› ile uyumlulu¤undan emin olunuz.



5

Fabrika Konfigürasyonu

Fabrika ayarlar›

Altivar 28 bir çok genel uygulama koflullar› için fabrika ayarlar›na sahiptir:

- Display : h›z kontrol cihaz› haz›r (durmuflken), motor frekans› (çal›fl›rken)
- fiebeke  : 50 Hz.
- Motor gerilimi  : 230V veya 400V, cihaza ba¤l› olarak
- Rampalar : 3 saniye
- Düflük h›z : 0 Hz 
- Yüksek h›z : 50 Hz.
- Frekans çevrim kazanc› : standart
- Motor termik ak›m› = h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›
- Durdurucu enjeksiyon frenleme ak›m› = 0.7 x h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›, 0.5 saniye için
- Sensörsüz ak› vektör kontrollü sabit moment çal›flma
- Frenleme esnas›nda afl›r› gerilim oluflmas› durumunda yavafllama rampas›n›n otomatik adaptasyonu
- Anahtarlama frekans› 4 kHz
- Lojik girifller :

•  LI1, LI2 : 2 yönlü çal›flma, 2 telli kontrol
•  LI3, LI4 : önceden set edilmifl 4 h›z (0 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 50 Hz)

- Analog girifller :
• AI1 (0 + 10 V) : h›z referans›
• AI2 (0 + 10 V) veya AIC (0, 20 mA) : toplama AI1

- Röle R2 : 
• h›z referans›na ulafl›ld›

- Analog ç›k›fl AO (0 - 20 mA) :
• motor frekans›

E¤er yukar›daki de¤erler uygulama ile uyumluysa, h›z kontrol cihaz› ayarlar› de¤ifltirilmeden
kullan›labilir.

Etiketler

H›z kontrol cihaz›, aç›labilir kapa¤›n alt›na yerlefltirilmifl etiketler içermektedir :
• 1 etiket aç›labilir kapa¤›n içine yap›flt›r›lm›flt›r: ba¤lant› flemas›
• E¤er ihtiyaç duyulursa, cihaz yan›na yap›flt›r›labilen, kendinden yap›flkanl› 3 etiket: temel  
parametrelerin programlanmas›, hata kodlar›n›n anlamlar› ve müflteri ayarlar› (bofl etiket). 
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H›z Kontrol Cihaz› Referanslar›

Monofaze besleme gerilimi (1) U1...U2 : 200…240 V 50/60 Hz 

3-fazl› besleme gerilimi (1) U1...U2 : 200…230 V 50/60 Hz 

3-fazl› besleme gerilimi (1) U1...U2 : 380…500 V 50/60 Hz 

Motor Besleme kayna¤› Altivar 28

Plakada 
belirtilen 
güç (2)

Hat
ak›m› (3)

Maks.
Hat Isc 
(k›sa-devre 

ak›m›

Hat
ak›m›

Maks. 
geçici 
ak›m (4)

Nominal 
yükte 
harcanan
güç

Referans

U 1’de U 2’de

kW HP A A kA A A W

0.37 0.5 7.3 6.1 1 3.3 3.6 32 ATV-28HU09M2

0.75 1 9.8 8.2 1 4.8 6 45 ATV-28HU18M2

1.5 2 16 13.5 1 7.8 10.9 75 ATV-28HU29M2

2.2 3 22.1 18.6 1 11 15 107 ATV-28HU41M2

3 - 17.6 15.4 5 13.7 18.5 116 ATV-28HU54M2

4 5 21.9 19.1 5 17.5 24.6 160 ATV-28HU72M2

5.5 7.5 38 33.2 22 27.5 38 250 ATV-28HU90M2

7.5 10 43.5 36.6 22 33 49.5 343 ATV-28HD12M2

Motor Besleme kayna¤› Altivar 28

Plakada 
belirtilen 
güç (2)

Hat
ak›m›(3)

Maks.
Hat Isc 
(k›sa-devre 
ak›m›)

Hat
ak›m›

Maks. 
geçici 
ak›m (4)

Nominal 
yükte 
harcanan
güç

Referans

U 1’de U 2’de 380 - 
460V’da

500V’da

kW HP A A kA A A A W

0.75 1 3.9 3.5 5 2.3 2.1 3.5 33 ATV-28HU18N4

1.5 2 6.5 5.7 5 4.1 3.8 6.2 61 ATV-28HU29N4

2.2 3 8.4 7.5 5 5.5 5.1 8.3 81 ATV-28HU41N4

3 - 10.3 9.1 5 7.1 6.5 10.6 100 ATV-28HU54N4

4 5 13 11.8 5 9.5 8.7 14.3 131 ATV-28HU72N4

5.5 7.5 22.1 20.4 22 14.3 13.2 21.5 215 ATV-28HU90N4

7.5 10 25.8 23.7 22 17 15.6 25.5 281 ATV-28HD12N4

11 15 39.3 35.9 22 27.7 25.5 41.6 401 ATV-28HD16N4

15 20 45 40.8 22 33 30.4 49.5 543 ATV-28HD23N4
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H›z Kontrol Cihaz› Referanslar›

(1) Nominal besleme gerilimi : min. U1, maks. U2.

(2) Bu güç de¤erleri, sürekli çal›flmada 4 kHz’e göre verilmifltir. Anahtarlama frekans› 2kHz’den 15 kHz’e
kadar ayarlanabilir.
4kHz’in üzerinde, h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›n› düflürerek hesaplay›n. Nominal motor ak›m› bu
de¤erleri aflmamal›d›r :
• 12 kHz’e kadar %10 ak›m kayb›
• 12 kHz’in üzerinde %20 ak›m kayb›.

(3) 4-kutuplu motor ve maksimum 4 kHz anahtarlama frekans› için ek flok bobini olmaks›z›n tipik de¤er. 

(4) 60 saniye için.
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Montaj

Boyutlar ve a¤›rl›klar

Montaj Önerileri

Üniteyi  ± 10° dikey olarak yerlefltirin.

Is›t›c› cihazlar›n›n yak›n›na yerlefltirmeyin.

So¤utma nedenleriyle, havan›n afla¤›dan yukar›ya sirküle edebilece¤i kadar yeterli bofl yer
b›rakt›¤›n›zdan emin olun.

ATV-28H a
mm

b
mm

c
mm

G
mm

H
mm

2 Ø
mm

4 Ø
mm

a¤›rl›k
kg

U09M2, U18M2 105 130 140 93 118 5 1.8

U29M2, U18N4, U29N4 130 150 150 118 138 5 2.5

U41M2, U54M2, U72M2, U41N4, U54N4, U72N4 140 195 163 126 182 5 3.8

U90M2, D12M2, U90N4, D12N4 200 270 170 180 255 6 6.1

D16N4, D23N4 245 330 195 225 315 6 9.6
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Montaj

Montaj ve S›cakl›k Koflullar›

Ünite önünde bofl alan : 10 mm minimum.

• -10°C’den 40°C’ye: • d ≥ 50 mm : özel hiçbir önleme gerek yok.
• d = 0 (yanyana monte edilmifl h›z kontrol cihazlar›) : afla¤›da gösterildi¤i flekilde h›z
kontrol cihaz›n›n üzerindeki koruyucu kapa¤› kald›r›n (bu durumda koruma derecesi
IP20 olur).

• 40°C’den 50°C’ye : • d ≥ 50 mm : afla¤›da gösterildi¤i flekilde h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki koruyucu
kapa¤› kald›r›n (bu durumda koruma derecesi IP20 olur). E¤er kapak cihaz üzerinde
b›rak›l›rsa, 40°C üzerinde her °C bafl›na, h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›n› % 2.2
düflürerek hesaplay›n.
• d = 0 : afla¤›da gösterildi¤i flekilde h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki koruyucu kapa¤›
kald›r›n (bu durumda koruma derecesi IP20 olur), ve 40°C üzerinde her °C bafl›na,
h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›n› %2.2 düflürerek hesaplay›n.

• 50°C’den 60°C’ye : • d ≥ 50 mm : afla¤›da gösterildi¤i flekilde h›z kontrol cihaz›n›n üzerindeki koruyucu
kapa¤› kald›r›n (bu durumda koruma derecesi IP20 olur) ve 50°C üzerinde her °C
bafl›na, h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›n› %3 düflürerek hesaplay›n.
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Montaj

Elektromanyetik Uyumluluk

H›z kontrol cihaz› ile temin edilen EMC montaj plakas›

Beraberinde verilen 2 viday› kullanarak ATV28 ›s› tutucusu
üzerindeki deliklere, EMC eflpotansiyel topraklama montaj
plakas›n›, yandaki flekilde gösterildi¤i gibi sabitleyin.

ATV-28H ∆b
mm

Ø
mm

U09M2, U18M2, U29M2,
U41M2, U54M2, U72M2,
U18N4, U29N4, U41N4,
U54N4, U72N4

48 4

U90M2, D12M2,
U90N4, D12N4, D16N4,
D23N4

79 4

EMC k›skaçlar›n› 
sabitlemek için 4 Ø vida

2
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Ba¤lant›lar 

Terminallere eriflim

Terminallere eriflmek için, kapak üzerindeki vidalar› çözün, kapa¤› kald›r›n.

fiema : ATV-28HU09M2 örne¤i

H›z kontrol cihaz›, e¤er gerekirse,
içinden kablolar› geçirebilmek için
delikleri k›r›labilecek  ç›kart›labilir
plastik kablo rakoruna sahiptir
(kumanda ve fren direnci).

1 - Kumanda   
2 - Güç (güç de¤erine ba¤l› olarak 1 veya 2 numaral› terminaller)   
3 - Motor kablosu için toprak vidas› (sadece düflük güç de¤erlerinde)

Güç Terminalleri

Güç terminal özellikleri 

Altivar ATV-28H Maksimum ba¤lant› kapasitesi S›kma momenti

AWG mm2 Nm

U09M2, U18M2 AWG 14 2.5 0.8

U29M2, U18N4, U29N4 AWG 12 3 1.2

U41M2, U54M2, U72M2, 
U41N4, U54N4, U72N4

AWG 10 5 1.2

U90M2, D12M2,
U90N4, D12N4

AWG 5 16 2.5

D16N4, D23N4 AWG 3 25 4.5

1

2

3
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Ba¤lant›lar 

Güç terminallerinin fonksiyonlar› 

Güç terminallerinin ayarlanmas› 
P0 ve PA terminallerini birlefltiren köprü konnektörü yerinden ç›karmay›n›z. 

Terminaller Fonksiyon ATV-28H için

s Altivar toprak terminali Bütün güçler

L1
L2 Güç terminalleri için besleme

Bütün güçler

L3 Sadece 3-fazl› ATV-28H

PO DC bara + kutup Bütün güçler

PA Fren direncine ç›k›fl Bütün güçler

PB Fren direncine ç›k›fl Bütün güçler

PC DC bara - kutup Bütün güçler

U
V
W

Motor ba¤lant› uçlar› Bütün güçler

s Altivar topraklama terminali U90M2, D12M2, U90N4, D12N4, 
D16N4, D23N4

ATV-28HU09M2, U18M2, U29M2,U49M2 :

ATV-28HU54M2, U72M2, U18N4, U29N4, U41N4, U54N4, U72N4 :

ATV-28HU90M2, D12M2, U90N4, D12N4, D16N4, D23N4 :

Motor topraklamas› için EMC plakas› üzerinde veya 
›s› tutucu üzerinde bulunan toprak vidas›n› kullan›n. 

Motor topraklamas› için EMC plakas› üzerinde veya 
›s› tutucu üzerinde bulunan toprak vidas›n› kullan›n. 
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Ba¤lant›lar 

Kumanda terminalleri
Kumanda terminallerinin fonksiyonlar›, özellikleri ve ayarlanmas›

Terminal Fonksiyon Elektriksel Karakteristikler

R1A
R1B
R1C

R1 hata rölesinin (R1C) ortak 
nokta K/A konta¤› 

Min. anahtarlama kapasitesi
• 5 V Va için 10 mA 
Endüktif yükte maks. anahtarlama kapasitesi
(cos ϕ = 0.4 ve L/R = 7 ms) :
• 250 VVc ve 30 V a için 1.5 A 

R2A
R2C

Programlanabilir R2 rölesinin
N/A konta¤›

COM I/O ortak ucu

AI1 Analog gerilim girifli Analog girifl 0 + 10 V  
• empedans 30 kΩ
• çözünürlük 0.01 V
• hassasiyet ± 4.3%, lineerlik ± 0.2%, maks. de¤erin
• Örnekleme zaman› 4 ms maksimum.

+10 1’den 10 kΩ’a potansiyometre 
için güç beslemesi

+10 V (+ 8 % - 0), 10 mA maks, afl›r› yüklere ve k›sa devreye karfl› 
korunmufl

AI2

AIC

Analog gerilim girifli
veya
Analog ak›m girifli
AI2 veya AIC atanabilir. 
‹kisinden birini kullan›n, ikisini 
ayn› anda kullanmay›n.

Analog girifl 0 + 10 V, empedans 30 kΩ
veya
Analog girifl X - Y mA. X ve Y, 0 - 20 mA aras› programlanabilir,
Empedans 450 Ω

AI2’nin veya AIC’nin çözünürlü¤ü, hassasiyeti veya örnekleme zaman› = AI1.

AO Analog ç›k›fl Ç›k›fl 0 - 20 mA veya 4 - 20 mA için programlanabilir
• Hassasiyet maks. de¤erin % ± 6, maks. yük empedans› 800 Ω.

LI1
LI2
LI3
LI4

Lojik girifller Programlanabilir lojik girifller
• + 24 V güç beslemesi (maks. 30 V)
• Empedans 3.5 kΩ
• E¤er < 5 V ise; 0 durumu, e¤er > 11 V ise 1 durumu
• Örnekleme zaman› 4 ms maksimum

+ 24 Lojik girifller için güç 
beslemesi

+ 24 V k›sa devrelere ve afl›r› yüklere karfl› korunmufl, min. 19 V, maks. 
30 V. Mümkün olan maks. müflteri ak›m› 100 mA

- Maksimum ba¤lant› kapasitesi
1.5 mm2 - AWG 16

- Maksimum s›kma momenti : 
0.5 Nm
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Ba¤lant›lar 

Fabrika ayarlar› için ba¤lant› flemas›

(1) E¤er ba¤l›ysa flok bobini (tek fazl› veya 3-fazl›).
(2) H›z kontrol cihaz› durumunun uzaktan belirtilmesi için güvenlik rölesi kontaklar›.
(3) Dahili + 24 V. E¤er + 24 V harici bir kaynak kullan›l›rsa, harici kayna¤›n 0 V’unu COM terminaline
ba¤lay›n ve h›z kontrol cihaz›n›n + 24 terminalini kullanmay›n.

Not : H›z kontrol cihaz› civar›ndaki veya cihaz ile ayn› devreye ba¤l› bütün endüktif devrelere (röleler,
kontaktörler, solenoid valfler, vb), enterferans-giriflim bast›r›c›lar ba¤lay›n.

‹liflkili komponentlerin seçimi :
Lütfen Altivar 28 katalo¤una bak›n›z.

Tek fazl› besleme kayna¤›

3-fazl› besleme kayna¤›

Referans 
potansiyometre

E¤er kullan›ld›ysa,
fren direnci

X - Y mA

veya
0 + 10 V

24 V kaynak



15

Ba¤lant›lar 

Ba¤lant› Önerileri

Güç 

Standartlarda önerilen kablo kesit alanlar›na uyunuz.

Yüksek kaçak ak›mlar›na (3.5 mA üzerindeki) iliflkin regülasyonlara uygun olmak için h›z kontrol cihaz›
topraklanmal›d›r. Enstalasyon standartlar› taraf›ndan, koruma için, flebeke taraf› "kaçak ak›m cihaz›"
kullan›m› gerekti¤inde, DC komponentlerin varl›¤›nda bile çal›flabilecek bir "tipB" cihaz› kullan›lmal›d›r.
E¤er enstalasyon ayn› hat üzerinde birkaç h›z kontrol cihaz› içeriyorsa, her h›z kontrol cihaz› ayr› ayr›
topraklanmal›d›r. E¤er gerekiyorsa, bir flok bobini (girifl endüktans bobini) ba¤lay›n (kataloga bak›n›z).

Güç kablolar›n›, enstalasyonlardaki düflük-seviye sinyalli devrelerden ayr› tutunuz (dedektörler, PLC’ler,
ölçüm cihazlar›, video, telefon).

Kumanda

Kumanda devrelerini, güç kablolar›ndan ayr› tutunuz. Kumanda ve h›z referans devreleri için, ekran› her
iki uçtan topraklanm›fl, 25 - 50 mm aras›nda bir aral›¤a sahip, ekranl›, bükülmüfl kablo kullan›lmas›n›
öneriyoruz.
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Ba¤lant›lar 

Elektromanyetik Uyumluluk

Genel kurallar

• H›z kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar›n›n topraklar› "yüksek frekans" efl-potansiyelli olmal›d›r.
• Motor kablolar›nda, fren direnci (e¤er varsa) ve kontrol-komut kablolar›nda her iki ucunda, ekran›
360°‘de topraklanm›fl ekranl› kablo kullan›n›z. Hiç bir flekilde kesinti gerçekleflmemesi kofluluyla ekran
uzunlu¤unun bir k›sm›nda metal kanallar kullan›labilir.
• Güç besleme (flebeke beslemesi) kablolar›yla, motor kablolar› aras›nda maksimum bir mesafe
olmas›n› sa¤lay›n.

Ba¤lant› fiemas›
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Ba¤lant›lar 

1 - fiekilde gösterildi¤i gibi monte edilen, h›z kontrol cihaz› ile sa¤lanan, metal topraklama plakas›. 
2 - Altivar 28 
3 - Ekrans›z besleme kayna¤› kablolar›. 
4 - Hata rölesi kontak ç›k›fl› için ekrans›z kablo. 
5 - 6, 7 ve 8 numaral› kablolar›n›n ekran›n›n, topraklama ve sabitlemesini mümkün oldu¤unca h›z kontrol

cihaz›na yak›n yap›n :
- kablo ekran›n› soyun
- ekran›n soyulmufl k›s›mlar›n› metal plaka 1’e sabitlemek için uygun boyutlardaki k›skaçlar›
kullan›n›z.
‹yi bir temas sa¤lamak için ekran, metal plakaya s›k› bir flekilde sabitlenmelidir.
- k›skaç tipi : paslanmaz çelik.

6 - Her iki uçta, ekran› topra¤a ba¤lanm›fl, motor ba¤lant›s› için ekranl› kablo.
Ekranlama kesikli olmamal›d›r ve e¤er varsa ara terminaller EMC ekranl› metal kutular içinde
olmal›d›r.

7 - Kontrol/kumanda sistemi ba¤lant›s› için ekranl› kablo.
Birçok iletken kullan›lmas› gereken uygulamalar için küçük kesitler (0.5 mm2) kullan›n.
Ekranl› kablonun ekran k›sm› her iki ucundan topra¤a ba¤l› olmal›d›r. Ekranlama kesikli olmamal›d›r
ve e¤er varsa ara terminaller EMC ekranl› metal kutular içinde olmal›d›r.

8 - Fren direnci (e¤er ba¤l›ysa) ba¤lant›s› için ekranl› kablo. Ekranl› kablonun ekran k›sm› her iki
ucundan topra¤a ba¤l› olmal›d›r. Ekranlama kesikli olmamal›d›r ve e¤er varsa ara terminaller, EMC
ekranl› metal kutular içinde olmal›d›r. 

9 - Düflük güç de¤erlerinde, motor kablosu için toprak vidas› (so¤utucu üzerindeki vidaya eriflim zor
oldu¤undan).

Not : 
• E¤er ilave bir girifl filtresi kullan›l›rsa, filtre h›z kontrol cihaz›n›n üzerine monte edilir ve ekrans›z bir
kablo arac›l›¤›yla flebekeye direkt ba¤lan›r. H›z kontrol cihaz› üzerindeki 3 no’lu ba¤lant› filtre ç›k›fl
kablosu arac›l›¤›yla yap›l›r. 
• H›z kontrol cihaz›, motor ve kablo ekranlar› aras›ndaki HF efl potansiyelli topraklaman›n yap›lmas›, her
bir cihaz›n ilgili terminallerindeki PE (yeflil-sar›) iletken koruma ba¤lant›s›n›n yap›lmas› ihtiyac›n› ortadan
kald›rmaz, bu ba¤lant›lar tek tek yap›lmal›d›r.



18

Temel Fonksiyonlar

Hata rölesi, kilitsiz hale geçme

H›z kontrol cihaz› enerjilendi¤i zaman ve hatal› de¤il ise, hata rölesi enerjilenir. Ortak noktal› bir K/A
konta¤› vard›r.

H›z kontrol cihaz› bir hatadan sonra afla¤›daki flekilde kilitsiz hale geçer :

- Hem display hem de k›rm›z› LED sönene kadar h›z kontrol cihaz›n›n enerjisini kesin, sonra tekrar
enerjilendiriniz
- "otomatik tekrar kalk›fl" fonksiyonu aktif haldeyse, otomatik olarak
- Lojik girifl "hata reset" fonksiyonuna atand›ysa, lojik girifl arac›l›¤›yla

H›z kontrol cihaz› termik korumas›

Fonksiyonlar :
So¤utucuya yerlefltirilmifl veya güç modülüne entegre edilmifl termistör ile termik koruma.

Ak›m s›n›r› ile, afl›r› yüklere karfl›, h›z kontrol cihaz›n›n dolayl› korunmas›. Tipik açma noktalar› :
- motor ak›m› = h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›n›n % 185’i : 2 saniye
- motor ak›m› = h›z kontrol cihaz› maksimum geçici ak›m› : 60 saniye.

H›z kontrol cihaz› havaland›rmas›

H›z kontrol cihaz› kilitsiz durumdayken, fan otomatik olarak enerjilenir (çal›flma yönü + referans). H›z
kontrol cihaz› kilitli duruma geçtikten bir iki saniye sonra enerjisi kesilir ( motor h›z› < 0.5 Hz ve enjeksiyon
frenleme tamamlanm›fl).

Motor termik korumas›

Fonksiyonlar :
I2t’yi hesaplayarak termik koruma

Uyar› : H›z kontrol cihaz› enerjisi kesildi¤inde, motor termik durumu bilgisi s›f›rlan›r.
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Konfigüre edilebilir I/O Uygulama Fonksiyonlar› 

Lojik girifl uygulama fonksiyonlar› 

Çal›flma yönü : ileri / geri
Motor dönüflünün sadece tek bir yönüne ihtiyaç duyulan uygulamalar için, ters yönde çal›flma özelli¤i
engellenebilir.

2-telli kontrol :
Çal›flma (ileri veya geri) ve durma, durumun 1(çal›flma) veya 0 (durma) olarak dikkate al›nd›¤›  ayn› lojik
giriflle kontrol edilir.
Enerjilenmede veya bir manuel hata resetinde veya bir dur komutundan sonra, motor ancak; "ileri", "geri"
ve "DC enjeksiyon durufl" komutlar› resetlendikten sonra, enerjilenebilir. E¤er otomatik tekrar yolverme
fonksiyonu aktif haldeyse ( drC menüsünde Atr parametresi ), bir resete ihtiyaç duyulmadan bu komutlar
dikkate al›n›r.

3-telli kontrol :
Çal›flma (ileri veya geri) ve durma 2 farkl› lojik girifl ile kontrol edilir.
LI1 herzaman durma fonksiyonuna atan›r. Durma, ba¤lant›n›n aç›lmas› halinde elde edilir (durum 0).
Stop girifli aç›lana kadar, çal›fl giriflindeki (run input), darbe saklan›r.
Enerjilenmede veya bir manuel hata resetinde veya bir dur komutundan sonra, motor ancak; "ileri", "geri"
ve "DC enjeksiyon durufl" komutlar› resetlendikten sonra, enerjilenebilir.

Rampa anahtarlama : 1. rampa : ACC, DEC ; 2. rampa : AC2, DE2

‹ki yolla aktif hale geçme mümkündür :
- LIx lojik giriflinin aktif olmas› veya ayarlanabilir bir frekans eflikde¤erinin Frt alg›lanmas› ile.

Ad›m ad›m çal›flma (JOG): Düflük h›zda çal›flma darbesi

E¤er JOG konta¤› kapan›rsa ve daha sonra çal›flma yönü konta¤› aktif olursa, ACC, dEC, AC2, dE2
ayarlar›ndan ba¤›ms›z olarak rampa 0.1s. olur. E¤er yön konta¤› kapal›ysa ve daha sonra JOG konta¤›
aktif olursa, konfigüre edilmifl rampalar kullan›l›r.

2 JOG çal›flma aras›ndaki minimum süre 0.5 saniyedir
Ayar menüsünde eriflilebilen parametre :
- JOG h›z
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Konfigüre edilebilir I/O Uygulama Fonksiyonlar› 

Önceden set edilebilir h›zlar
 
2, 4 veya 8 h›z, s›ras›yla 1, 2 veya 3 lojik girifle ihtiyaç duyarak önceden set edilebilir.

Afla¤›daki atamalar›n s›ras›na uyulmal›d›r : PS2 (LIx), sonra PS4 (LIy), sonra PS8 (LIz).

Lojik girifllerin atanmas›n› iptal etmek için, afla¤›daki s›ra incelenmeli: PS8 (LIz), sonra PS4 (LIy), sonra
PS2 (LIx).

Referans anahtarlama: 
‹ki referans›n (AI1referans› ve AI2 veya AIC referans›) bir lojik girifl komut taraf›ndan anahtarlanmas›.
Bu fonksiyon otomatik olarak, AI2’yi veya AIC’yi, h›z referans› 2’ye atar.

Ba¤lant› flemas›
Aç›k kontak, referans= AI2 veya AIC
Kapal› kontak, referans = AI1

AI2/AIC, PI fonksiyona atand›ysa, çal›flma her iki fonksiyonu
da kapsar, (bkz. sayfa 22)

Önceden set edilmifl 2 h›z Önceden set edilmifl 4 h›z Önceden set edilmifl 8 h›z

Atama : LIx’i PS2’ye Atama : LIx’i PS2’ye, sonra LIy’yi 
PS4’e

Atama : LIx’i PS2’ye, sonra 
LIy’yi PS4’e, sonra LIz’yi PS8’e

LIx h›z referans› LIy LIx h›z referans› LIz LIy LIx h›z referans›

0 Referans (min = LSP) 0 0 Referans (min = LSP) 0 0 0 Referans (min = LSP)

1 HSP 0 1 SP2 0 0 1 SP2

1 0 SP3 0 1 0 SP3

1 1 HSP 0 1 1 SP4

1 0 0 SP5

1 0 1 SP6

1 1 0 SP7

1 1 1 HSP
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Konfigüre edilebilir I/O Uygulama Fonksiyonlar› 

Serbest durufl

Motorun sadece, rezistif momenti kullanarak durmas›n› sa¤lar. Motor beslemesi kesilir.
Serbest durufl, bu fonksiyona atanm›fl lojik giriflin aç›lmas›yla (durum 0) elde edilir.

DC enjeksiyon durma

Bu durufl iki yolla aktif hale getirilebilir :
- bu fonksiyona atanm›fl bir lojik giriflin aktif hale geçmesiyle (durum 1)
- frekans 0.5 Hz’in alt›ndaysa otomatik olarak

H›zl› durufl :
 
Frenleme olanaklar›n›n s›n›rlar› içersinde, varolan yavafllama rampa süresinin dörde bölünmüfl haliyle
frenli durmad›r.
H›zl› durufl, bu fonksiyona atanm›fl  lojik girifl aç›ld›¤›nda (durum 0) elde edilir.

Hata reseti :

E¤er hatan›n nedeni ortadan kalkm›flsa, cihaz›n enerjisinin kesilmesini gerektiren OCF (afl›r› ak›m), SCF
(motor k›sa-devresi), EEF ve InF (dahili hata) hatalar› d›fl›nda saklanm›fl olan hatay› silmek için ve h›z
kontrol cihaz›n› reset etmek için kullan›l›r.
Bu fonksiyona atanm›fl olan lojik girifl 0’dan 1’e de¤iflti¤i zaman hata silinir.

Seri ba¤lant›y› kullan›rken zorlanm›fl lokal mod : 

Hat kontrol modu (seri hat) ile lokal mod (terminal blo¤u arac›l›¤›yla) aras›nda seçim yapmada kullan›l›r.
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Konfigüre edilebilir I/O Uygulama Fonksiyonlar› 

Analog girifl uygulama fonksiyonlar› 

AI1 girifli herzaman için h›z referans›d›r.

AI2/AIC’nin atanmas› (AI2 = 0, +10 V veya AIC = X-Y mA, X ve Y 0-20mA aras› konfigüre 

edilebilir)

Toplama h›z referans› : AI2/AIC taraf›ndan verilen frekans referans› AI1 ile toplanabilir.

PI regülatör : AI2/AIC’ye atanabilir. Bir sensör ba¤lanmas›n› sa¤lar ve PI regülatörü aktive eder. 
Referans, ATV-28 keypad’inden ayarlanabilen AI1 girifli veya bir dahili referans olan rPI’d›r.
Ayar menüsünde eriflilebilen parametreler : 
- regülatörün oransal kazanc› (rPG)
- regülatörün integral kazanc› (rIG)
- PI geri besleme çarp›m katsay›s› (FbS) : Maksimum geri besleme de¤erini ayarlamakta kullan›l›r.
Böylece, PI regülatör referans›n›n maksimum de¤erine karfl›l›k gelir.
- düzeltmenin yönünü de¤ifltirme (PIC) : E¤er PIC = no ise, hata pozitifken motorun h›z› artar; E¤er
PIC = YES ise, hata pozitifken motor h›z› düfler.

PI ile "manuel - otomatik" çal›flma 

Bu fonksiyon PI regülatörü ve referans anahtarlamay›, bir lojik girifl arac›l›¤›yla birlefltirir. H›z referans›,
lojik giriflin durumuna ba¤l› olarak, AI1 ve PI fonksiyon taraf›ndan verilir.

veya
AI1

AI2

veya

AIC
0.01 - 100 0.01 - 100 x 1/S

Referans
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Konfigüre edilebilir I/O Uygulama Fonksiyonlar› 

R2 röle uygulama fonksiyonlar›

Frekans eflik de¤erine ulafl›ld› (FtA) : E¤er motor frekans›, ayar menüsünde Ftd taraf›ndan set edilen
frekans eflik de¤erine eflit veya ondan büyük ise, röle konta¤› kapan›r.

H›z referans›na ulafl›ld› (SrA) : E¤er motor frekans›, h›z referans de¤erine eflit veya ondan büyük ise, röle
konta¤› kapan›r.

Ak›m eflik de¤erine ulafl›ld› (CtA) : E¤er motor ak›m›, ayar menüsünde Ctd taraf›ndan set edilen ak›m eflik
de¤erine eflit veya ondan büyük ise, röle konta¤› kapan›r.

Termik duruma ulafl›ld› (tSA) : E¤er motorun termik durumu, ayar menüsünde ttd taraf›ndan set edilen
termik durum eflik de¤erine eflit veya ondan büyük ise, röle konta¤› kapan›r.

AO Analog ç›k›fl uygulama fonksiyonlar› 

AO Analog ç›k›fl, 0 - 20 mA veya 4 - 20 mA aras›nda konfigüre edilebilen bir ak›m ç›k›fl›d›r.

Motor ak›m› (OCr kodu) : motorun rms ak›m de¤erini verir.
20 mA, nominal motor termik ak›m›n›n (lth) iki kat›na karfl›l›k gelir.

Motor frekans› (rFr kodu) : h›z kontrol cihaz› taraf›ndan hesaplanan motor frekans›n› verir.
20 mA, maksimum frekansa (tFr parametresi) karfl›l›k gelir.

Motor momenti (OLO kodu) : motor moment de¤erinin mutlak de¤erini verir.
20 mA, nominal motor momentinin (tipik de¤er) iki kat›na karfl›l›k gelir.

Güç (OPr kodu) : h›z kontrol cihaz› taraf›ndan motora sa¤lanan gücün de¤erini verir.
20 mA, h›z kontrol cihaz› nominal gücünün iki kat›na karfl›l›k gelir.
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Konfigüre edilebilir I/O Uygulama Fonksiyonlar› 

Fonksiyon uyumluluk tablosu
Uygulama fonksiyonlar›n›n seçimi, belirli fonksiyonlar aras›ndaki uyumsuzluk ve I/O say›s› nedeniyle
s›n›rlanabilir. Bu tabloda belirtilmemifl olan fonksiyonlar, tamamen uyumludur.

Öncelikli fonksiyonlar (ayn› anda aktif olamayan fonksiyonlar) :

Stop (durma) fonksiyonlar›, çal›flma komutlar›na göre bir önceli¤e sahiptir.
Lojik komut arac›l›¤›yla h›z referanslar›, analog referans de¤erleri üzerine önceli¤e sahiptirler.

          

DC enjeksiyon frenleme

 

Girifller toplam› ● ●
PI regülatör ● ● ●
Referans anahtarlama ● ●
Serbest durufl

  

H›zl› durufl

 

JOG çal›flma ●

 

Önceden set edilmifl h›zlar ● ●

 

● Uyumsuz fonksiyonlar 

Uyumlu fonksiyonlar 

Tatbik edilemez

  

Ok ile gösterilen fonksiyon, di¤erinin üzerine önceli¤e sahiptir.
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Kurulum - Öncelikli Öneriler

H›z kontrol cihaz›n› enerjilendirmeden ve konfigüre etmeden 
önce

- Herhangi bir kazaen kalk›fl› önlemek için, lojik giriflleri enerjisiz hale getirin ( 0 
durumu). Aksi durumda, çal›fl komutuna atanm›fl bir girifl , konfigürasyon 
menülerinden ç›karken, motorun aniden yolalmas›na yol açabilir.

Hat kontaktörü ile güç anahtarlama 

- KM1 kontaktörünü s›k s›k kullanmaktan kaç›n›n›z (filtre kapasitörlerinin vaktinden 
önce eskimesi). H›z kontrol cihaz›n›n kontrol etmek için LI1 – LI4 girifllerini kullan›n.
- Bu talimatlar, 60 s.’den k›sa döngüler için flartt›r, aksi takdirde yük resiztörleri zarar 
görebilir.

Kullan›c› ayarlar› ve fonksiyonlar›n geniflletilmesi

E¤er gerekliyse, ilerde aç›klanan fonksiyonlar› geniflletmek için ve ayarlar› de¤ifltirmek için butonlar ve
display kullan›labilir. Fabrika ayarlar›na geri dönüfl çok kolayd›r.
Üç tip parametre vard›r :
- display : h›z kontrol cihaz› taraf›ndan görüntülenen de¤erler
- ayar : çal›flma esnas›nda veya durmuflken de¤ifltirilebilir
- konfigürasyon : sadece, durmuflken ve frenleme yokken de¤ifltirilebilir. Çal›flma esnas›nda
görüntülenebilir.

Var olan çal›flma ayarlar›na yap›lan de¤iflikliklerin her hangi bir tehlikeye yol 
açmayaca¤›ndan emin olun. De¤ifliklikler tercihen, h›z kontrol cihaz› durmuflken 
yap›lmal›d›r.
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Programlama

Ekran›n ve butonlar›n fonksiyonlar›

  veya  tufllar›na basmak, seçimleri haf›zaya almaz.

Görüntülenen seçimin haf›zaya al›nmas› :  
Bir de¤er haf›zaya al›nd›¤›nda görüntü yan›p söner.

Hata yokken ve yolverme yokken normal display :
- Init : Ön s›ra.

- rdY : H›z kontrol cihaz› haz›r

- 43.0 : Frekans referans›n›n görüntülenmesi

- dcb : DC enjeksiyon frenleme devrede

- rtrY : Otomatik yolverme devrede

- nSt : Serbest durufl komutu

- FSt : H›zl› durufl komutu

• K›rm›z› LED : enerjili
(DC bara gerilimi)

• 4 yedi-segmentli ekran

• Bir menü veya bir de¤erin
içine girer, veya
görüntülenen de¤eri veya
parametreyi haf›zaya al›r

• Bir önceki menüye veya
parametreye dönüfl, veya
görüntülenen de¤erin
artt›r›lmas›

• Bir menü veya bir de¤erden ç›kar, veya
haf›zadaki bir önceki de¤ere dönüfl için
görüntülenen de¤eri iptal eder

• Bir sonraki menüye veya parametreye
geçifl, veya görüntülenen de¤erin
azalt›lmas›

ENT
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Programlama

Menülere eriflim

Parametrelere eriflim
Örnek :

(1) ‹lk enerjilenmede bFr’yi konfigüre edin, yukar›da anlat›ld›¤› gibi ayn› ifllemi di¤er parametrelere
uygulay›n. Uyar›, bFr sadece, "fabrika ayarlar›"na dönüfl gerçeklefltirildikten sonra modifiye edilebilir.

Sonraki enerjilenmelerFabrika konfigürasyonundan sonra ilk enerjilendirme

Cihaz›n durumunun görüntülenmesi

Sürücü

I/O

Nominal motor frekans› : 
50 Hz (fabrika ayar›) veya 60 Hz

-bFr

rdY

---- -

SEt-

drC-

SUP-

ENT

ENT

bFR konfigürasyonu (1)

ENT

ESC

ESC

ESC

ESC

I-0-

Ayarlar

Display

3 saniye bekleyin

E¤er " SEt-", "drC-" veya "I-O-" menülerine
eriflim mümkün de¤ilse, h›z kontrol cihaz› bir
eriflim kodu ile korunuyordur. Bu menülere
eriflim için, kodun bilinmesiyle birlikte, bir uza¤a
tafl›nabilir display modül opsiyonuna veya PC
yaz›l›m›na ihtiyaç vard›r. 
Bkz. SUP- menü sayfa 41. 

SEt-
ESC

-YYY

Menü

-UUU

100

101 101

ESC

ENT ENT

ENT

ESC

Parametre De¤er veya atama

Bir sonraki parametre

1 yan›p sönme
(haf›zaya alma)

ESC
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Lokal kontrol opsiyonu 

Bu opsiyon, bir referans potansiyometre içerir ve h›z kontrol cihaz› üzerinde 2 ek butona eriflim sa¤lar
(opsiyonla verilen dökümantasyona bak›n›z):
– RUN butonu : motorun enerjilenmesini kontrol eder. Çal›flma yönü, SEt-ayarlar menüsünde rOt  

parametresiyle belirlenir.
– STOP/RESET butonu : motorun durdurulmas›n› ve herhangi bir hatan›n silinmesini (resetini) kontrol  

eder. Butona ilk bas›fl, motoru durdurur ve e¤er durdurucu DC enjeksiyon frenleme konfigüre 
edildiyse, ikinci bir bas›fl bu frenlemeyi durdurur.

Referans potansiyometre taraf›ndan verilen referans de¤eri AI1 analog girifliyle toplan›r.
Opsiyonun kullan›lmas›, baz› özel fonksiyonlar›n özel fabrika ayarlar›n› gerektirir :

• I/O :
-tCC = OPt tekrar atanamaz
-LI1 = no tekrar atanamaz
-LI2 = PS2 tekrar atanabilir
-LI3 = PS4 tekrar atanabilir
-LI4 = PS8 tekrar atanabilir

• Sürücü : Atr = no, sadece YES’de tekrar atanabilir

Bu opsiyon bir kere yerlefltirildikten sonra bir daha yerinden ç›kart›lmamal›d›r.
Opsiyon, h›z kontrol cihaz› enerjisizken yerlefltirilmelidir, aksi durumda cihaz InF hatas› verir.
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Uza¤a Tafl›nabilir Display Modül Opsiyonu

Bu modül, duvara sabitlenmifl veya zemin üzerinde duran pano kap›s›na monte edilebilir.H›z kontrol
cihaz›n›n seri hatt›na ba¤lanabilen konnektörlü bir kablosu vard›r (display modül ile verilen kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z). Altivar 28’de olan ayn› ekrana ve ayn› programlama butonlar›na sahiptir, ek olarak
menülere eriflimi kilitleyen bir anahtar ve h›z kontrol cihaz›n› kontrol etmek için üç tane buton vard›r:
• FWD/RV : dönüfl yönünün de¤ifltirilmesi
• RUN : motor çal›fl komutu
• STOP/RESET : motor stop komutu veya hata reseti 

Butona ilk bas›fl, motoru durdurur ve e¤er DC enjeksiyon frenleme konfigüre edildiyse, 
ikinci bir bas›fl bu frenlemeyi durdurur.

Panelin önden görünüflü :                                                 Panelin arkadan görünüflü :

4-karakterli 
display

Konnektör

Eriflim anahtar› :
• konumu: ayarlar ve konfigürasyon eriflilemez
• konumu: ayarlar eriflilebilir
• konumu: ayarlar ve konfigürasyon eriflilebilir
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Konfigürasyon

I/O atama menüsü
Parametreler sadece h›z kontrol cihaz› durmuflken ve kilitliyken modifiye edilebilir. 
Parametrelerin fonksiyonlar› "Konfigüre edilebilir I/O Uygulama Fonksiyonlar›" bölümünde anlat›lm›flt›r.

Kod Atama Fabrika 
Ayar›

-tCC Terminal blok kontrolünün konfigürasyonu: 2 telli veya 3 telli kontrol.
2C = 2-telli, 3C = 3-telli, OPt = lokal kontrol opsiyonunun varl›¤›, bu durumda çal›flma 3-telli 
kontrol ile ayn›d›r.

2-telli kontrol : Girifllerin aç›k veya kapal› durumu, çal›flmay› veya durdurmay› kontrol eder.
Ba¤lant› örne¤i :
LI1 : ileri
LIX : geri

3-telli kontrol (darbe kontrol): Kalk›fl kontrolünde tek istenen, bir puls(darbe)’dir. 
Ba¤lant› örne¤i :
LI1 : stop
LI2 : ileri
LIx : geri

tCC parametrelerinin atanmas›n›n de¤ifltirilmesi, lojik girifllerin fabrika ayar›na 
                 dönmesine neden olur :

• tCC = 2C : LI1 : "‹leri", tekrar atanamaz           LI2 : rrS ("Geri")
                    LI3 : PS2                                         LI4 : PS4

• tCC = 3C : LI1 : Stop, tekrar atanamaz            LI2 : ("‹leri"), tekrar atanamaz
                    LI3 : rrS ("Geri")                              LI4 : JOG

• tCC = OPt : LI1 : no, tekrar atanamaz                            LI2 : PS2
                     LI3 : PS4                                                      LI4 : PS8

2C

-LCC Sadece uzaktan display modül opsiyonuyla eriflilebilir parametre : no - YES
Display modülü üzerindeki STOP/RESET, RUN ve FWD/REV butonlar›n› kullanarak 
h›z kontrol cihaz›n›n kontrolünü sa¤lar. Bu durumda, h›z referans› SEt-menüsünde bulunan 
LFr parametresiyle verilir. Terminal bloklar›nda (klemenslerde) sadece serbest durufl, h›zl› 
durufl ve DC enjeksiyon durufl aktif kalacakt›r. E¤er  h›z kontrol cihaz›  / display modülü 
aras›ndaki ba¤lant› koparsa, h›z kontrol cihaz› SLF hatas›nda kilitli kal›r.

no

I-0-
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Konfigürasyon

I/O atama menüsü  (devam)

(1) Bu fonksiyonun atanmas›, SEt-menüsünde iliflkili parametreleri ayarlanabilmeleri için görüntüler.

Kod Atama Fabrika 
ayar›

-LI2

-LI3

-LI4

Lojik girifller
no :  atanmam›fl
rrS :  ters yönde dönüfl (2 çal›flma yönü)
rP2 :  rampa anahtarlama (1)
JOG : "ad›m ad›m" çal›flma (1)
PS2 : 2 önceden set edilmifl h›z
PS4 : 4 önceden set edilmifl h›z (1)
PS8 : 8 önceden set edilmifl h›z (1)
nSt :  serbest durufl. Girifl kesildi¤i anda fonksiyon aktif hale geçer.
dCI :  DC enjeksiyon frenleme IdC, e¤er komut hala varsa, 5 saniye sonra tepe de¤eri 

0.5 ltH’da s›n›rlan›r
FSt :  h›zl› durufl. Girifl kesildi¤i anda fonksiyon aktiftir.
FLO : zorlanm›fl lokal mod
rSt :  hata reseti
rFC :  referans anahtarlama (girifl kesildi¤i anda, e¤er atand›ysa PI fonksiyon taraf›ndan 

 oluflturulan referans veya AIC/AI2, h›z referans›d›r.)
• E¤er tCC = 3C ise LI2 = For (ileri), tekrar atanamaz.
• E¤er bir fonksiyon halihaz›rda baflka bir girifle atand›ysa, hala gözükür, ama  
kullanarak saklanmas› aktif de¤ildir.
• Önceden set edilmifl 4 veya 8 h›z flu atama s›ras›yla konfigüre edilmelidir: PS2 daha sonra 
PS4, daha sonra PS8. Ters s›rada iptal edilmelilerdir (bkz. Konfigüre edilebilir I/O Uygulama 
Fonksiyonlar›)

rrS
PS2
PS4

-AIC Analog girifl AIC / AI2
no :  atanmam›fl.
SAI :  AI1 ile toplama
PII :  PI regülatör geribeslemesi, dahili ayar parametresi olarak PI referans› rPI (1)
PIA :  PI regülatör geribeslemesi, PI referans› otomatik olarak AI1’e atan›r (1)
• SAI sadece rFC’e (referans anahtarlama) bir lojik girifl atand›ysa atanabilir.
• E¤er JOG’a veya PS2’ye bir lojik girifl atand›ysa PII ve PIA atanamaz.
• E¤er rFC (referans anahtarlamaya)’ye bir lojik girifl Llx atand›ysa ve AIC, PII veya PIA’ya 
atand›ysa, h›z referans› e¤er LIx = 0 ise Al1’den al›n›r ve e¤er LIx = 1 ise h›z referans› PI 
ç›k›fl›ndan al›n›r.

SAI

I-0-

ENT
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Konfigürasyon

I/O atama menüsü  (devam)

Kod Atama Fabrika 
ayar›

-CrL

-CrH

AIC giriflindeki minimum de¤er, 0-20 mA aras› ayarlanabilir.
AIC giriflindeki maksimum de¤er, 4-20 mA aras› ayarlanabilir.
Bu iki parametre, girifli 0-20 mA, 4-20mA, 20-4 mA vb. olarak konfigüre etmek için kullan›l›r.

E¤er AI2 girifli kullan›l›yorsa, bu parametreler oransal olarak aktif kal›rlar :
4 mA  v 2 V
20 mA v 10 V
0 - 10 V girifl için, CrL’yi 0 ve CrH’yi 20 olarak konfigüre ediniz.

4 mA
20 mA

-AO Analog ç›k›fl
no :  atanmam›fl
OCr :  motor ak›m›. 20 mA nominal motor termik ak›m›n›n ltH iki kat›na karfl›l›k 

 düflmektedir.
rFr :  motor frekans›. 20 mA, maksimum frekansa tFr karfl›l›k gelir.
OLO : motor momenti. 20 mA, nominal motor momentinin iki kat›na karfl›l›k gelir.
OPr :  h›z kontrol cihaz› taraf›ndan sa¤lanan güç. 20 mA nominal motor gücünün iki
          kat›na karfl›l›k gelir.

rFr

-AOt Analog ç›k›fl
0 :  0-20 mA konfigürasyon
4 :  4-20 mA konfigürasyon

0

I-0-
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Konfigürasyon

I/O atama menüsü  (devam)

(1) Bu fonksiyonun atanmas›, SEt- menüsünde iliflkili parametreleri ayarlanabilmeleri için görüntüler.

Kod Atama Fabrika 
ayar›

-r2 R2 rölesi
no : atanmam›fl
FtA : frekans eflikde¤erine ulafl›ld›. E¤er motor frekans›, Ftd parametresi taraf›ndan set 

edilmifl olan eflikde¤ere eflit veya daha fazla ise kontak kapan›r (1).
CtA : ak›m eflikde¤erine ulafl›ld›. E¤er motor ak›m›, Ctd parametresi taraf›ndan set 

edilmifl olan eflikde¤ere eflit veya daha fazla ise kontak kapan›r(1).
SrA : h›z referans›na ulafl›ld›. E¤er motor frekans›, h›z referans de¤erine eflit veya daha 
         fazlaysa kontak kapan›r.
tSA : termik eflikde¤erine ulafl›ld›. E¤er motor termik durumu, ttd parametresi taraf›ndan
        set edilmifl olan eflikde¤ere eflit veya daha fazla ise kontak kapan›r (1).

SrA

-Add Seri hat üzerinden kontrol edildi¤inde h›z kontrol cihaz› adresi.
1’den 31’e ayarlanabilir.

1

-bdr Seri hat iletim h›z› :
9.6 = 9600 bits / s veya 19.2 = 19200 bits / s
Bu parametrenin modifikasyonu, sadece h›z kontrol cihaz› enerjisi kesilip daha sonra tekrar 
enerjilendirildi¤i zaman dikkate al›n›r.

19.2

I-0-
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Konfigürasyon

Sürücü menüsü  

H›z kontrol cihaz› çal›fl›rken ayarlanabilen Frt, SFr, nrd ve SdS parametreleri d›fl›ndaki parametreler
sadece h›z kontrol cihaz› durmuflken ve kilitliyken modifiye edilebilir.

Sürücü performans› afla¤›daki flekilde optimize edilebilir:
- plaka de¤erlerini girerek,
- auto-tune, oto ayar yaparak (standart bir asenkron motor üzerinde)

Kod Aç›klama Ayar
aral›¤›

Fabrika 
ayar›

-UnS De¤er plakas›nda verilen nominal motor gerilimi.
Ayar band› h›z kontrol cihaz›n›n modeline ba¤l›d›r : 
ATV28••••M2
ATV28••••N4

200 - 240V
380 - 500 V

230 V 
bFr = 50
ise 400 V
e¤er
bFr = 60 ise 
460 V

-FrS De¤er plakas›nda verilen nominal motor frekans›. 40 - 400 Hz 50 / 60Hz
bFr’ye ba¤l› 
olarak

-tUn Auto-tune:oto-ayar
Sadece flu V/F oranlar› için aktif : n ve nLd (Uft parametresi)
- no : (standart IEC motorlar›n›n fabrika parametresi)
- donE (oto-ayar tamamland›) : Gerçeklefltirilmifl olan oto-ayar›n 
parametrelerini kullan
- YES : oto-ayar› bafllat›r
Oto-ayar tamamland›¤›nda, rdY görüntülenir. tUn’a geri dönüldü¤ünde, 
donE görüntülenir. E¤er tnF parametresi belirirse, motorun do¤ru 
ba¤land›¤›n› kontrol edin. E¤er ba¤lant›lar do¤ruysa, motor uygun de¤ildir: 
L veya P oran›n› kullan›n (Uft parametresi).
Uyar›: Auto-tuning(oto-ayar) sadece, e¤er baflka hiç bir komut aktive 
olmam›flsa, gerçeklefltirilebilir. E¤er bir "serbest durma" veya "h›zl› durma" 
fonksiyonu bir lojik girifle atanm›flsa, bu girifl 1 olarak set edilmelidir (0’da 
aktif).

no-donE-YES no

-tFr Maksimum ç›k›fl frekans› 40 - 400 Hz 60 / 72 Hz
(1.2 x bFr) 

drC-
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Konfigürasyon

Sürücü menüsü  (devam)

Kod Aç›klama Ayar
aral›¤›

Fabrika 
ayar›

-UFt Gerilim/frekans oran tipinin seçimi
- L : paralel ba¤l› veya özel motorlar için sabit moment
- P : de¤iflken moment
- n : sabit moment uygulamalar› için sensörsüz ak› vektör kontrol
- nLd : enerji tasarrufu, de¤iflken momentli uygulamalar için

L - P - n - nLd n

-brA Bu fonksiyonun aktivasyonu, e¤er bu fonksiyon, yavafllama süresi yükün 
eylemsizli¤ine göre çok düflük bir de¤ere set edilmiflse,  yavafllama süresini 
otomatik olarak artt›r›r, böylece bir ObF hatas› önlenmifl olur. 
no : fonksiyon aktif de¤il. YES : fonksiyon aktif.
Bu fonksiyon,  bir rampa üzerinde konum kontrolüyle veya bir fren 
direncininin kullan›m›yla uyumlu olmayabilir. 

no - YES YES

-Frt Rampa anahtarlama frekans›
Ç›k›fl frekans› Frt’yi aflt›¤›nda, dikkate al›nan rampa süreleri AC2 ve dE2’dir. 
E¤er Frt = 0 ise, fonksiyon aktif de¤ildir.
Bu parametre, e¤er bir lojik girifl rampa anahtarlama fonksiyonu  rP2’ye 
atand›ysa, belirmez.

0 - HSP 0 Hz 

-SFr Anahtarlama frekans›
Anahtarlama frekans›, motor taraf›ndan üretilen gürültüyü düflürmek 
amac›yla ayarlanabilir.
4 kHz’in üzerinde, h›z kontrol cihaz›n›n ak›m› düflük hesaplanmal›d›r :
• 12 kHz’e kadar : %10 ak›m kayb›
• 12 kHz’in üzerinde : %20 ak›m kayb›.

2 - 15 kHz 4.0

-nrd Bu fonksiyon motor gürültüsünü azaltmak için, anahtarlama frekans›n› 
modüle eder.no: fonksiyon aktif de¤il YES : fonksiyon aktif.

no - YES YES

Parametre, çal›flma esnas›nda ayarlanabilir.

drC-
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Konfigürasyon

Sürücü menüsü  (devam)

Kod Aç›klama Ayar
aral›¤›

Fabrika 
ayar›

-Atr Bir hata sonucu kilitlenmenin ard›ndan, e¤er hata ortadan kalkm›flsa ve 
di¤er çal›flma koflullar› tekrar yolvermeye izin veriyorsa, otomatik tekrar 
yolverme. Tekrar yolverme, her seferinde, daha uzun bekleme süreleriyle 
ayr›lm›fl bir seri ard›fl›k otomatik denemeyle gerçeklefltirilir: 1sn, 5 sn, 10 sn, 
daha sonraki denemeler için1dakika. E¤er 6 dakika sonunda, tekrar 
yolverme gerçeklefltirilmemiflse, ifllem iptal edilir ve h›z kontrol cihaz› enerji 
kesilip tekrar enerjilendirilinceye kadar kilitli kal›r. fiu hatalar, bu fonksiyona 
izin verir: OHF, OLF, USF, ObF, OSF, PHF, OPF, SLF. Bu fonksiyon aktifse, 
h›z kontrol cihaz› hata rölesi aktif olarak kal›r. H›z referans› ve çal›flma yönü 
sakl› kalmal›d›r.
Bu fonksiyon sadece 2-telli kontrolde kullan›labilir (tCC = 2C).

Herhangi bir kazaen yolvermenin, personele veya ekipmana zarar 
vermeyece¤inden emin olun.
- no : Fonksiyon aktif de¤il
- YES : Fonksiyon aktif
- USF : Fonksiyon sadece USF hatas› için aktif

no - YES - 
USF

no

-OPL Motor faz hatas›n›n görülmesini sa¤lar.
(E¤er h›z kontrol cihaz› ile motor aras›nda bir anahtar kullan›ld›ysa hatan›n 
oluflumunu önler : no).
no : fonksiyon aktif de¤il. YES : fonksiyon aktif.

no - YES YES

-IPL fiebeke faz hatas›n›n görülmesini sa¤lar.
no : fonksiyon aktif de¤il. YES: fonksiyon aktif.
Bu parametre, tek fazl› besleme kayna¤› için ATV28HU09M2, U18M2, 
U29M2 ve U41M2’de bulunmaz.
Hata sadece, motor yüklüyse alg›lan›r (nominal gücün 0.7 kat› civar›nda). 
Düflük yükte, tek fazl› çal›flma zarara yolaçmaz.

no - YES YES

-StP fiebeke kayb›nda kontrollü durufl :
fiebeke faz kayb› varken, birikmifl olan kinetik enerjiye ba¤l› olarak kendini 
adapte eden bir rampay› izleyerek, motorun duruflunu kontrol eder.
no : fonksiyon aktif de¤il. YES : fonksiyon aktif.

no - YES no

drC-
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Konfigürasyon

Sürücü menüsü  (devam)

Kod Aç›klama Ayar
aral›¤›

Fabrika 
ayar›

-FLr Afla¤›daki durumlardan sonra, düzgün bir tekrar yolvermeyi sa¤lar :
- flebeke kayb› veya enerjinin kesilmesinde
- hata reseti veya otomatik yolverme
- serbest durufl veya lojik girifl ile enjeksiyon durufl
no : fonksiyon aktif de¤il. YES: fonksiyon aktif.

no - YES no

-drn %40 gerilim düflümüne sahip flebekede çal›flmak için, USF hatas›n›n açma 
eflikde¤erini düflürür.
no : fonksiyon aktif de¤il.
YES : fonksiyon aktif :

• fiok bobini kullan›lmal›.
• Düflük gerilimde çal›flma esnas›nda, h›z kontrol cihaz›n›n 
performans› art›k garanti edilemez.

no - YES no

-SdS Display parametresi SPd (-SUP menüsü) için skala faktörü, bir de¤eri ç›k›fl 
frekans›, makina h›z› veya motor h›z› ile orant›l› flekilde ölçeklendirmek için 
kullan›l›r. Örne¤in : 
4-kutuplu motor, 50 Hz’de 1500 rpm :
-SdS = 30
-SPd =50 Hz’de 1500

1 - 200 30

-FCS Fabrika ayarlar›na dönüfl
no : hay›r
YES : bir sonraki display Inlt, daha sonra bFr (menülerin bafllat›lmas›)

no - YES no

Parametre, çal›flma esnas›nda ayarlanabilir.

drC-
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Ayarlar

Ayar menüsü  

Bu ayar parametreleri, h›z kontrol cihaz› durmuflken veya çal›fl›rken modifiye edilebilir. 
Çal›flma esnas›nda gerçeklefltirilecek de¤iflikliklerin bir tehlike yaratmayaca¤›ndan 
emin olun. De¤ifliklikler tercihen h›z kontrol cihaz› durmuflken gerçeklefltirilmelidir.

(1) In, h›z kontrol cihaz› de¤er plakas›nda ve katalogda belirtilen h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›na karfl›l›k
gelir.

Kod Aç›klama Ayar
aral›¤›

Fabrika 
ayar›

-LFr Display modülü üzerinden h›z referans›.
Bu parametre, uzaktan display modül opsiyonu varsa ve e¤er h›z kontrol 
cihaz›n›n display modülü üzerinden kontrolü sa¤lanm›flsa görüntülenir: I-O 
menüde LCC parametresi.

LSP - HSP

-rPI PI referans
Bu parametre, e¤er AIC/AI2 analog girifli dahili PI fonksiyonuna atand›ysa 
görüntülenir (AIC = PII).

0.0 - 100.0 % 0.0

-rOt Çal›flma yönü.
Bu parametre, e¤er "lokal kontrol" opsiyonu varsa belirir .
Çal›flma yönünü belirler :
- ileri : For,  - geri : rrS

For - rrS For

-ACC

-dEC

H›zlanma ve yavafllama rampa süreleri. 
0 frekanstan, nominal motor frekans›na kadar de¤iflimi belirler (FrS)

0,0 - 3600 s
0.0 - 3600 s

3 s
3 s

-AC2

-dE2

2. h›zlanma rampa süresi
2. yavafllama rampa süresi
E¤er rampa ateflleme eflikde¤eri (drC-menüsünde Frt parametresi) 0 
Hz’den farkl› bir de¤ere sahipse veya bir lojik girifl, rampa atefllemesine 
atanm›flsa, bu parametrelere eriflilebilir.

0,0 - 3600 s
0.0 - 3600 s

5 s
5 s

-LSP Düflük h›z 0 - HSP 0 Hz 

-HSP Yüksek h›z: bu ayar›n, motor ve uygulama için uygun oldu¤undan emin olun. LSP - tFr bFr

-ItH Motorun termik korumas›nda kullan›lan ak›m. ItH’yi, motorun nominal de¤er 
plakas›ndaki nominal ak›m de¤erine ayarlay›n.
Termik korumay› engellemek için, de¤eri maksimuma ayarlay›n (ntH 
görüntülenir).

0,50 - 1,15
In (1)

In (1)

Gri kutulardaki parametreler, drC- veya I-O menülerindeki iliflkili parametreler konfigüre 
edilmiflse belirir.
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Ayarlar

Ayar menüsü  (devam)

(1) In, h›z kontrol cihaz› de¤er plakas›nda ve katalogda belirtilen h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›na
karfl›l›k gelir.

Kod Aç›klama Ayar
aral›¤›

Fabrika 
ayar›

-UFr  Çok düflük h›zlarda momenti optimize eder. 0 - 100 % 20

-SLP Nominal motor h›z› taraf›ndan set edilen de¤er civar›nda kayma 
kompanzasyonunu ayarlamada kullan›l›r. Bu parametre sadece, drC-
menüsündeki UFt parametresi = n ise belirir.

0.0 - 5.0 Hz Cihaz 
ç›k›fl›na 
ba¤l› olarak

-FLG Frekans çevrim kazanc›
Atalete ve sürülen mekanizman›n rezistif momentine ba¤l› olarak :
- yüksek rezistif momentli veya yüksek ataletli makinalar: kazanc› kademeli 
olarak 33 – 0 aras›nda düflürün
- h›zl› döngülü, düflük rezistif momentli ve düflük ataletli makinalar: kazanc›, 
kademeli olarak 33 – 100 aras›nda artt›r›n. Çok yüksek bir kazanç de¤eri, 
çal›flmada dengesizli¤e yol açabilir.

0 - 100 % 33

-IdC DC enjeksiyon frenleme ak›m seviyesi
E¤er daha yüksek bir de¤ere set edilmiflse, 5 saniye sonra, enjeksiyon ak›m 
tepe de¤eri 0.5 Ith’a s›n›rland›r›l›r.

0.1 ItH - 
In (1)

0.7 In (1)

-tdC DC enjeksiyon durufl frenleme zaman›
E¤er süre 25.5 s.’ye artt›r›lm›flsa, "Cont" görüntülenir. DC enjeksiyon, daha 
sonra duruflta sürekli hale geçer.

0 - 25,4 s
Cont.

0.5 s

-JPF Atlama frekans›, JPF civar›nda 2 Hz frekans band›nda uzun süre çal›flmay› 
önler. Bu fonksiyon, rezonansa yolaçabilecek kritik h›z› önler.
Fonksiyonu 0 olarak set etmek, fonksiyonun aktifli¤ini bozar.

0 - HSP 0 Hz 

-JOG Jog çal›flma frekans› 0 - 10 Hz 10 Hz 

-rPG PI regülatör oransal kazanç 0,01 - 100 1

-rIG PI regülatör integral kazanc› 0.01 - 100 / s 1 / s

-FbS PI geribesleme çarp›m katsay›s› 0.1 - 100 1

-PIC PI regülatörün düzeltme yönünün de¤ifltirilmesi :
no : normal, YES : ters

no - YES no

Gri kutulardaki parametreler, drC- veya I-O menülerindeki iliflkili parametreler konfigüre 
edilmiflse belirir.
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Ayarlar

Ayar menüsü  (devam)

(1) In, h›z kontrol cihaz› de¤er plakas›nda ve katalogda belirtilen h›z kontrol cihaz› nominal ak›m›na
karfl›l›k gelir.

Kod Aç›klama Ayar
aral›¤›

Fabrika 
ayar›

-SP2 2. önceden ayar edilmifl h›z LSP - HSP 10 Hz 

-SP3 3. önceden ayar edilmifl h›z LSP - HSP 15 Hz 

-SP4 4. önceden ayar edilmifl h›z LSP - HSP 20 Hz 

-SP5 5. önceden ayar edilmifl h›z LSP - HSP 25 Hz 

-SP6 6. önceden ayar edilmifl h›z LSP - HSP 30 Hz 

-SP7 7. önceden ayar edilmifl h›z LSP - HSP 35 Hz 

-Ftd Üzerindeki de¤erde, R2 rölesinin kapand›¤› motor frekans eflikde¤eri 0 - HSP bFr

-Ctd Üzerindeki de¤erde, R2 rölesinin kapand›¤› ak›m eflikde¤eri 0,1 ItH - 
1.5 In (1)

1.5 In (1)

-ttd Üzerindeki de¤erde, R2 rölesinin kapand›¤› motor termik durum eflikde¤eri 1 - 118 % 100 %

-tLS Düflük h›zda çal›flma süresi
Belirlenmifl bir süre için LSP’de çal›flman›n arkas›ndan, otomatik olarak 
motor duruflu istenir. E¤er frekans referans› LSP’den daha büyükse ve bir 
run-çal›fl komutu hala varsa motor tekrar yolal›r.
Uyar› : 0 de¤eri, sonsuz süre çal›flmaya karfl›l›k gelir

0 - 25.5 s 0 (süre limiti 
yok)

Gri kutulardaki parametreler, drC- veya I-O menülerindeki iliflkili parametreler konfigüre 
edilmiflse belirir.
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Ayarlar

Display menüsü  (çal›flma esnas›nda görüntülenmek istenen parametrenin seçimi, 

son hatan›n, h›z kontrol cihaz› yaz›l›m versiyonunun ve eriflim kodunun görüntülenmesi)

Seçilen display flu flekilde haf›zaya al›n›r :
- ENT butonuna bir kere basarak: seçim geçicidir, bir sonraki enerjilendirmede bilgi silinecektir.
- ENT butonuna iki kere basarak: seçim kal›c›d›r. ENT’e ikinci bas›fl, SUP-menüsünden ç›k›fl sa¤lar.

Afla¤›daki parametrelere, h›z kontrol cihaz› dururken veya çal›fl›rken eriflilebilir.

Kod Parametre Birim

-FrH Frekans referans›n›n gösterimi Hz

-rFr Motora uygulanan ç›k›fl frekans›n›n gösterimi Hz

-SPd H›z kontrol cihaz› taraf›ndan hesaplanan de¤erin (rFr x SdS) gösterimi –

-LCr Motor ak›m›n›n gösterimi A

-OPr Motora sa¤lanan, h›z kontrol cihaz› taraf›ndan belirlenen gücün gösterimi. % 100, h›z kontrol 
cihaz› nominal gücüne karfl›l›k gelir.

 %

-ULn fiebeke geriliminin gösterimi V

-tHr Motor termik durumu: %100, nominal termik duruma karfl›l›k gelmektedir. 
%118’in üzerinde, h›z kontrol cihaz› OLF hatas› verir (motor afl›r› yük)

%

-tHd H›z kontrol cihaz› termik durumu: %100, nominal termik duruma karfl›l›k gelmektedir. 
%118’in üzerinde, h›z kontrol cihaz› OHF hatas› verir (cihaz afl›r› ›s›nd›) 
%70’in alt›na resetlenebilir.

%

-LFt Oluflmufl son hatan›n görüntülenmesi. E¤er hata yoksa, ekranda noF görüntülenir. –

-CPU H›z kontrol cihaz› yaz›l›m versiyonu –

-COd Sadece uzaktan display modül opsiyonu veya PC yaz›l›m› kullanarak eriflilen ve görüntülenen parametre.
Eriflim kodu : 0 - 9999. 0 de¤eri (fabrika ayar›) eriflimi engellemez. Tüm di¤er de¤erler SEt-, drC- ve I-O- 
menülerine eriflimi kilitler.
H›z kontrol cihaz›na eriflimi kilitlemek için, kod (▲ ▼) kullanarak de¤ifltirilip, daha sonra (ENT) kullanarak 
haf›zaya al›n›r.

• Kodu bir yere not etmeyi unutmay›n, çünkü bir kere haf›zaya al›nd›¤› için, bir daha 
  görüntülenmeyecektir.
• E¤er 0’dan baflka bir kod konfigüre edilmiflse, menülere eriflim uzaktan display 
  modül opsiyonunu veya PC yaz›l›m›n› gerektirir.

H›z kontrol cihaz› üzerindeki, kod ile kilitli olan menülere eriflim için, (▲ ▼) kullanarak kod de¤ifltirilebilir 
ve  (ENT) ile konfirme edilir :
• E¤er do¤ru eriflim kodu görüntülenirse, yan›p söner, ve sonra, kod 0 menülere eriflim için
  konfigüre edilebilir.
• E¤er yanl›fl bir kod görüntülenirse, h›z kontrol cihaz› ilk display’e döner (rdY).

SUP-




