
Kurulum Kılavuzu

04/2017

Türkçe

N
H

A
3

7
1

2
.0

1
9

Sürücü Sistemleri

Altivar Process

www.schneider-electric.com



 

2  NHA37129.01   

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamaları ve/veya burada bahsedilen ürünlerin 
performansı ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, ürünlerin belirli kullanıcı uygulamalarına 
uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerine geçmez. İlgili özel 
uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme 
yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider 
Electric ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin hatalı kullanımıyla ilgili olarak 
sorumlu veya yükümlü değildir. Geliştirme ya da değişiklik önerilerinizi veya bu belgede rastladığınız 
hataları lütfen bize bildirin. 
 

Bu belgenin herhangi bir kısmı Schneider Electric'in yazılı izni alınmaksızın elektronik, mekanik veya 
fotokopi yoluyla hiçbir şekilde kopyalanamaz. 
 

Bu ürün kurulurken ve kullanılırken, ilgili tüm devlet, bölge ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uyulmalıdır. 
Güvenlik nedeniyle ve belgelendirilmiş sistem verileriyle uyumluluk sağlamak için sistem bileşenleriyle 
ilgili onarımları yalnızca üretici yapmalıdır. 
 

Cihazlar, teknik güvenlik gereksinimlerine sahip uygulamalar için kullanıldığında ilgili talimatlara uygun 
hareket edilmelidir. 
 

Schneider Electric yazılımının ya da onaylı yazılımın donanım ürünlerimizle kullanımına uyulmaması, 
yaralanma, hasar ya da hatalı çalışmaya neden olabilir. 
 

Bu bilgilere uymamanız yaralanma veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir. 
 

© 2017 Schneider Electric. Her hakkı saklıdır. 
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Güvenlik Bilgileri 
 

 

Önemli Bilgiler 

İKAZ 

Bu talimatları dikkatle okuyun ve cihazı kurmayı, çalıştırmayı ve cihazın bakımını yapmayı denemeden 
önce bilgi sahibi olmak için ekipmana göz atın. Bu belgede veya ekipmanda, olası tehlikeleri bildirmek 
veya bir prosedürü açıklayan veya basitleştiren bilgilere dikkat çekmek için aşağıdaki özel mesajlar 
görülebilir. 
 

 

Tehlike veya Uyarı güvenlik etiketine bu simgenin eklenmesi, talimatlara uyulmaması halinde 
yaralanmaya yol açabilecek elektrik tehlikesinin bulunduğunu belirtir. 

 

 

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

 

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

 

 UYARI 
UYARI, tehlike teşkil eden ve kaçınılmaması halinde ölümle veya ciddi yaralanmayla 
sonuçlanabilecek bir durumu belirtir. 

 

 DİKKAT 
DİKKAT, tehlike teşkil eden ve kaçınılmaması halinde hafif veya orta derecede yaralanmayla 
sonuçlanabilecek bir durumu belirtir. 

 

İKAZ 
İKAZ, fiziksel yaralanmalarla ilgili olmayan uygulamaları işaret etmek için kullanılır. 

 

LÜTFEN DİKKAT 

Elektrikli ekipmanlar sadece yetkili personel tarafından kurulmalı, çalıştırılmalı, servise tabi tutulmalı ve 
bakımları yapılmalıdır. Bu malzemenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sonuç için Schneider 
Electric sorumluluk kabul etmemektedir. 

Deneyimli kişi, elektrikli ekipmanların imalatı, çalıştırılması ve montajı ilgili bilgiye ve beceriye sahip olan, 
ilgileri tehlikeleri algılamak ve önlemek için güvenlik eğitimi almış bir çalışandır. 

Personelin Yeterliliği 

Yalnızca bu kılavuzu ve tüm diğer ilgili ürün belgelerini tanıyan ve anlayan, uygun eğitimi almış kişiler, 
bu ürün üzerinde ve bu ürün ile çalışmaya yetkilidir. Ayrıca bu kişilerin, ilgili tehlikeleri tanıyabilmeleri ve 
bunlardan kaçınabilmeleri için güvenlik eğitimi almış olmaları gerekir. Bu kişiler, yeterli teknik eğitime, 
bilgiye ve deneyime sahip olmalıdır ve ayarları değiştirerek ve ürünün kullanıldığı bütün sistemin 
mekanik, elektrikli ve elektronik ekipmanlarıyla, ürünün kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek 
potansiyel tehlikeleri önceden görebilmeli ve tespit edebilmelidir. Ürün üzerinde ve ürünle çalışan bütün 
kişiler, bu işleri gerçekleştirirken bütün geçerli standartları, direktifleri ve kaza önleme yönetmeliklerini 
çok iyi biliyor olmalıdır. 
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Kullanım Amacı 

Bu ürün, senkron ve asenkron trifaze motorlar için bir yolverme cihazıdır ve bu kılavuzdaki teknik şart ve 
talimatlara uygun olarak sanayide kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün yalnızca bütün geçerli güvenlik 
yönetmeliklerine ve direktiflerine, tanımlanan gerekliliklere ve teknik verilere uygun biçimde kullanılabilir. 
Ürünü kullanmadan önce, planlanan uygulamayı göz önünde bulundurarak bir risk değerlendirmesi 
gerçekleştirmeniz gerekir. Sonuçlara göre, uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır. Ürün, bütün bir sistem 
içerisinde bir bileşen olarak kullanıldığı için, bu bütün sistemin tasarımı aracılığıyla (örneğin makine 
tasarımı) kişilerin güvenliğinden emin olmanız gerekir. Net bir biçimde izin verilen kullanım dışındaki 
başka herhangi bir kullanım yasaktır ve tehlikelere neden olabilir. Elektrikli ekipmanlar sadece yetkili 
personel tarafından kurulmalı, çalıştırılmalı, servise tabi tutulmalı ve bakımları yapılmalıdır. 

Ürün İle İlgili Bilgiler 

Bu sürücü cihazında herhangi bir prosedür gerçekleştirmeden önce bu talimatları okuyup 
anlayın. 

 

  TEHLİKE 
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA KIVILCIM TEHLİKESİ 
 Sadece, bu kılavuza ve diğer ilgili ürün belgelerine aşina olan ve bunların içeriğini anlayan, 

tehlikeleri tanıyan ve bunları önlemek için güvenlik eğitimi almış ve ilgili konularda eğitilmiş kişiler, 
bu sürücü sistemi ile ve ürün üzerinde çalışmak için yetkilendirilmiştir. Kurulum, ayarlama, bakım ve 
onarım işleri, kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. 

 Sistem kurulumcusu, toplam sürücü sistemi topraklamasının ilgili tüm yerel ve ulusal elektrik kodu 
şartlarına ve yürürlükteki diğer düzenlemelere uygunluğundan sorumludur. 

 Baskılı devre kartları da dahil olmak üzere ürünün bir çok bileşeni, şebeke gerilimi ile çalışır. Temas 
etmeyin. 

 Yalnızca, elektriksel olarak düzgün biçimde yalıtılmış aletler ve ölçüm ekipmanları kullanın. 
 Korunmayan bileşenlere veya gerilim altındaki terminallere dokunmayın. 
 Motorların mili döndürüldüğü zaman gerilim oluşabilir. Sürücü sisteminde herhangi bir çalışma 

yapmadan önce, dönüşü önlemek için motor milini bloke edin. 
 AC gerilimi, motor kablosundaki kullanılmayan iletkenlere gerilim bağlayabilir. Motor kablosundaki 

kullanılmayan iletkenlerin her iki ucunu da izole edin. 
 DC bus terminalleri veya DC bus kondansatörleri veya fren direnci terminalleri arasında kısa devre 

yapmayın. 
 Sürücü sisteminde çalışmaya başlamadan önce: 

− Mevcut olabilecek harici kontrol gücü de dahil olmak üzere tüm gücü kesin. 
Devre kesicinin veya ana şalterin, tüm devrelerin enerjisini kesmediğini göz önünde bulundurun. 

− Sürücü sistemi ile ilgili tüm güç anahtarlarına bir "Açma!" etiketi yerleştirin. 
− Tüm güç anahtarlarını açık konumda kilitleyin. 
− DC bus kondansatörlerinin boşalmasına izin vermek için 15 dakika bekleyin. 
− "Gerilim Yokluğunun Doğrulanması" bölümünde verilen talimatları uygulayın. 

 Sürücü sistemine gerilim uygulamadan önce: 
− İşin tamamlandığını ve toplam kurulumun tehlikelere neden olamayacağını doğrulayın. 
− Şebeke giriş terminalleri ve motor çıkış terminalleri topraklanmış ve kısa devre yapılmışsa, 

şebeke giriş terminalleri ve motor çıkış terminalleri üzerindeki topraklamayı ve kısa devreleri 
çıkarın. 

− Tüm ekipmanın topraklandığından emin olun. 
− Kapaklar, kapılar, ızgaralar gibi tüm koruyucu ekipmanların takıldığından ve/veya kapalı 

olduğundan emin olun. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ölüme veya ağır yaralanmaya yol açar. 
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Güç Sürücü Sistemleri (PDS), güçlü yerel elektrik ve manyetik alanlar oluşturabilir. Bu durum, 
elektromanyetik olarak hassas cihazlarda parazite neden olabilir. 

 

 UYARI 
ELEKTROMANYETİK ALANLAR 
 Kalp pili gibi elektronik tıbbi implantlarla donatılmış kişileri ekipmandan uzak tutun. 
 Elektromanyetik olarak hassas cihazları ekipmanın yakınına koymayın. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanda maddi hasara yol 
açabilir. 

 

 

Sürücü sistemleri hatalı kablo döşeme, hatalı ayarlar, hatalı veriler veya diğer hatalar yüzünden 
beklenmedik hareketlere yol açabilir. 

 

 UYARI 
İSTEM DIŞI EKİPMAN ÇALIŞMASI 
 Kabloları, EMC şartlarına uygun olarak dikkatlice kurun. 
 Ürünü, bilinmeyen veya uygun olmayan ayarlarla veya verilerle çalıştırmayın. 
 Kapsamlı bir devreye alma testi yapın. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanda maddi hasara yol 
açabilir. 

 

 
 

 UYARI 
KONTROL KAYBI 
 Herhangi bir kontrol şemasının tasarımcısı, kontrol yollarının potansiyel arıza modlarını dikkate 

almalı ve kritik kontrol fonksiyonları için, bir yol arızası sırasında ve sonrasında güvenli bir durum 
elde etmek için bir araç sağlamalıdır. Kritik kontrol işlevlerine örnek olarak acil durdurma, aşırı 
hareket durdurma, elektrik kesintisi ve yeniden başlatma verilebilir. 

 Kritik kontrol işlevleri için ayrı veya yedekli kontrol yolları sağlanmalıdır. 
 Sistem kontrol yolları, iletişim bağlantılarını içerebilir. Beklenmedik iletim gecikmelerinin veya 

bağlantı hatalarının sonuçları dikkate alınmalıdır. 
 Tüm kaza önleme yönetmeliklerine ve yerel güvenlik talimatlarına uyun. 
 Ürünün her uygulaması, düzgün bir şekilde çalışması amacıyla, hizmete alınmadan önce bireysel 

ve kapsamlı olarak test edilmelidir. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanda maddi hasara yol 
açabilir. 

 

Fanlar, ürünün gücü kesildikten sonra da belirli bir süre çalışmaya devam edebilir. 

 

 DİKKAT 
ÇALIŞAN FANLAR 
Fanların üzerinde çalışmadan önce, bunların tamamen durduğundan emin olun. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir. 
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Bu kılavuzda açıklanan ürünlerin sıcaklığı, çalışma sırasında 100 °C (212 °F) üzerine çıkabilir. 

 

 UYARI 
SICAK YÜZEYLER 
 Sıcak yüzeyler ile herhangi bir temastan kaçının. 
 Sıcak yüzeylerin hemen yakınında, yanıcı veya ısıya hassas parçalara izin vermeyin. 
 Ürünün üzerinde çalışmadan önce soğumasını sağlayın. 
 Maksimum yük koşullarında test çalışması yaparak, ısı dağılımının yeterli olduğundan emin olun. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanda maddi hasara yol 
açabilir. 

 

Gerilim yokluğunun doğrulanması 

DC bus gerilim seviyesi, PA/+ ve PC/- DC bus terminalleri arasındaki gerilimin ölçülmesi ile belirlenir. 

 
 

  TEHLİKE 
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA KIVILCIM TEHLİKESİ 
 Sadece, bu kılavuza ve diğer ilgili ürün belgelerine aşina olan ve bunların içeriğini anlayan, 

tehlikeleri tanıyan ve bunları önlemek için güvenlik eğitimi almış ve ilgili konularda eğitilmiş kişiler, 
bu sürücü sistemi ile ve ürün üzerinde çalışmak için yetkilendirilmiştir. Kurulum, ayarlama, bakım ve 
onarım işleri, kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. 

 Sistem kurulumcusu, toplam sürücü sistemi topraklamasının ilgili tüm yerel ve ulusal elektrik kodu 
şartlarına ve yürürlükteki diğer düzenlemelere uygunluğundan sorumludur. 

 Baskılı devre kartları da dahil olmak üzere ürünün bir çok bileşeni, şebeke gerilimi ile çalışır. Temas 
etmeyin. 

 Yalnızca, elektriksel olarak düzgün biçimde yalıtılmış aletler ve ölçüm ekipmanları kullanın. 
 Korunmayan bileşenlere veya gerilim altındaki terminallere dokunmayın. 
 Motorların mili döndürüldüğü zaman gerilim oluşabilir. Sürücü sisteminde herhangi bir çalışma 

yapmadan önce, dönüşü önlemek için motor milini bloke edin. 
 AC gerilimi, motor kablosundaki kullanılmayan iletkenlere gerilim bağlayabilir. Motor kablosundaki 

kullanılmayan iletkenlerin her iki ucunu da izole edin. 
 DC bus terminalleri veya DC bus kondansatörleri veya fren direnci terminalleri arasında kısa devre 

yapmayın. 
 Sürücü sisteminde çalışmaya başlamadan önce: 

− Mevcut olabilecek harici kontrol gücü de dahil olmak üzere tüm gücü kesin. 
Devre kesicinin veya ana şalterin, tüm devrelerin enerjisini kesmediğini göz önünde bulundurun. 

− Sürücü sistemi ile ilgili tüm güç anahtarlarına bir "Açma!" etiketi yerleştirin. 
− Tüm güç anahtarlarını açık konumda kilitleyin. 
− DC bus kondansatörlerinin boşalmasına izin vermek için 15 dakika bekleyin. 
− "Gerilim Yokluğunun Doğrulanması" bölümünde verilen talimatları uygulayın. 

 Sürücü sistemine gerilim  uygulamadan önce: 
− İşin tamamlandığını ve toplam kurulumun tehlikelere neden olamayacağını doğrulayın. 
− Şebeke giriş terminalleri ve motor çıkış terminalleri topraklanmış ve kısa devre yapılmışsa, 

şebeke giriş terminalleri ve motor çıkış terminalleri üzerindeki topraklamayı ve kısa devreleri 
çıkarın. 

− Tüm ekipmanın topraklandığından emin olun. 
− Kapaklar, kapılar, ızgaralar gibi tüm koruyucu ekipmanların takıldığından ve/veya kapalı 

olduğundan emin olun. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ölüme veya ağır yaralanmaya yol açar. 
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Adım İşlem 
1 Tehlikeli bir gerilimin mevcut olmadığını doğrulamak için fazlar arasındaki ve toprağa giden 

her faz arasındaki şebeke giriş terminallerinde ve motor çıkış terminallerinde gerilimi 
(AC modunda ve DC modunda) ölçün. 

2 DC bus terminalleri (PA/+ ve PC/-) arasındaki DC bus geriliminı, gerilimin 10 Vdc'den 
düşük olduğunu doğrulamak için ölçün. 

3 Terminallerde hala gerilim mevcutsa veya DC bus kondansatörleri düzgün şekilde deşarj 
olmuyorsa, yerel Schneider Electric temsilcinize başvurun. Ürünü onarmaya veya 
kullanmaya çalışmayın. 

4 Sürücü sisteminde başka gerilim olmadığını doğrulayın. 

5 Şebeke giriş terminallerini ve motor çıkış terminallerini topraklayın ve kısa devre yapın. 
 

 

 
 

 

file://wsat00265/Data/ORG/V/VP/docuglobe/Drawings/Ger%C3%A4te/Klemmen_DC-Messung_V00.cdr
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Kitap Hakkında 
 

 

Bir Bakışta 

Belgenin Kapsamı 

Altivar Process Sürücü Sistemi hakkında mekanik & elektrik bilgileri ile montaj, kablolama, devreye alma 
ve bakım talimatları sağlamak. 

Geçerlilik Notu 

Bu kılavuzda verilen orijinal talimatlar ve bilgiler İngilizce olarak yazılmıştır (isteğe bağlı çeviri öncesi). 

Bu dokümantasyon, Altivar Process Sürücü Sistemleri için geçerlidir. 

Bu belgede açıklanan cihazların teknik özellikleri çevrim içi olarak da görünür. Bu bilgiye çevrim içi 
erişim için: 

Adım İşlem 
1 Schneider Electric Ana sayfasına git www.schneider-electric.com.  

2 Search kutusuna, bir ürünün referansını veya bir ürün grubunun adını yazın. 
 Referans veya ürün grubunun içinde boşluk bırakmayın. 
 Benzer modülleri gruplama hakkında bilgi almak için yıldız işaretlerini kullanın (*). 

3 Bir referans girdiyseniz, Product Datasheets arama sonuçlarına gidin ve sizi ilgilendiren 
referansa tıklayın. 
Bir ürün grubunun adını girdiyseniz, Product Ranges arama sonuçlarına gidin ve sizi 
ilgilendiren ürün grubuna tıklayın. 

4 Products arama sonuçlarında birden fazla referans görünüyorsa, sizi ilgilendiren 
referansa tıklayın. 

5 Ekranınızın boyutuna bağlı olarak, veri sayfasını görmek için aşağı kaydırmanız 
gerekebilir. 

6 Bir veri sayfasını yazdırmak veya .pdf dosyası olarak kaydetmek istiyorsanız, Download 
XXX product datasheet üzerine tıklayın. 

Bu kılavuzda sunulan özellikler, çevrim içi olarak görünen özelliklerle aynı olmalıdır. Sürekli geliştirme 
politikamız uyarınca, netlik ve doğruluğun iyileştirilmesi için içeriği zaman içinde değiştirebiliriz. Kılavuz 
ile çevrim içi bilgiler arasında bir fark görürseniz, çevrim içi bilgileri referans olarak kullanın. 

  

http://www.schneider-electric.com/
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İlgili Belgeler 

www.schneider-electric.com web adresinde tüm ürünlerimiz hakkında detaylı ve kapsamlı bilgiye hızla 
erişmek için, tabletinizi veya bilgisayarınızı kullanın. 

İnternet sitesi, ürünler ve çözümler için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar: 

 Ayrıntılı özellikler ve seçim kılavuzları için kataloğun tamamı 
 Kurulumunuza yardımcı olacak CAD dosyaları, 20'den fazla farklı dosya formatında mevcuttur 
 Sürücünüzü güncel tutmak için yazılım ve ürün yazılımı 
 Elektrik sistemlerimizi, ekipmanlarımızı veya otomasyonumuzu daha iyi anlamak için çok sayıda 

rapor, çevre dokümanları, uygulama çözümleri, özellikler... 
 Ve son olarak, sürücünüzle ilgili Kullanıcı Kılavuzları aşağıda listelenmiştir: 
 

Doküman başlığı Referans numarası 
ATV660 El kitabı NHA37110 (Almanca), NHA37111 (İngilizce) 

ATV680 El kitabı NHA37112 (Almanca), NHA37113 (İngilizce) 

ATV960 El kitabı NHA37114 (Almanca), NHA37115 (İngilizce) 

ATV980 El kitabı NHA37116 (Almanca), NHA37117 (İngilizce) 

Sürücü sistemleri – Kurulum kılavuzu NHA37118 (Almanca), NHA37119 (İngilizce), 
NHA37121 (Fransızca), 
NHA37122 (İspanyolca), 
NHA37123 (İtalyanca), NHA37126 (Lehce), 
NHA37127 (Portekizce), NHA37128 (Rusca), 
NHA37129 (Türkçe), NHA37130 (Çince)  

ATV6●● Programlama kılavuzu EAV64318 (İngilizce), EAV64320 (Fransızca), 
EAV64321 (Almanca), 
EAV64322 (İspanyolca), 
EAV64323 (İtalyanca), EAV64324 (Çince) 

ATV6●● Modbus seri bağlantı kılavuzu (yerleşik) EAV64325 (İngilizce) 

ATV6●● Ethernet kılavuzu (yerleşik) EAV64327 (İngilizce) 

ATV6●● Ethernet IP - Modbus TCP kılavuzu 
(VW3A3720, 721) 

EAV64328 (İngilizce) 

ATV6●● PROFIBUS DP kılavuzu (VW3A3607) EAV64329 (İngilizce) 

ATV6●● PROFINET kılavuzu (VW3A3627) EAV64331 (İngilizce) 

ATV6●● CANopen kılavuzu (VW3A3608, 618, 628) EAV64333 (İngilizce) 

ATV6●● Haberleşme parametreleri EAV64332 (İngilizce) 

ATV6●● Güvenlik fonksiyonu kılavuzu EAV64334 (İngilizce) 

ATV6●● & ATV9●● ATEX kılavuzu NVE42416 (İngilizce) 

SoMove: FDT SoMove_FDT (İngilizce, Fransızca, 
Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince) 

Altivar Process ATV6●●: DTM ATV6xx_DTM_Library_EN (İngilizce), 
ATV6xx_DTM_Library_FR (Fransızca), 
ATV6xx_DTM_Library_DE (Almanca), 
ATV6xx_DTM_Library_SP (İspanyolca), 
ATV6xx_DTM_Library_IT (İtalyanca), 
ATV6xx_DTM_Library_CN (Çince),  

http://www.schneider-electric.com/
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37110
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37111
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37112
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37113
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37114
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37115
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37116
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37117
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37118
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37119
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37121
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37122
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37123
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37126
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37127
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37128
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37129
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA37130
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64318
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64320
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64321
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64322
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64323
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64324
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64325
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64327
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64328
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64329
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64331
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64333
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64332
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV64334
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NVE42416
http://www.schneider-electric.com/en/download/document/SoMove_FDT/
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV6xx_DTM_Library_EN
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV6xx_DTM_Library_FR
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV6xx_DTM_Library_DE
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV6xx_DTM_Library_SP
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV6xx_DTM_Library_IT
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV6xx_DTM_Library_CN
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Doküman başlığı Referans numarası 
ATV9●● Programlama kılavuzu NHA80757 (İngilizce), NHA80758 (Fransızca), 

NHA80759 (Almanca), 
NHA80760 (İspanyolca), 
NHA80761 (İtalyanca), NHA80762 (Çince) 

ATV9●● Modbus seri bağlantı kılavuzu (yerleşik) NHA80939 (İngilizce) 

ATV9●● Ethernet kılavuzu (yerleşik) NHA80940 (İngilizce) 

ATV9●● PROFIBUS DP kılavuzu (VW3A3607) NHA80941 (İngilizce) 

ATV9●● DeviceNet kılavuzu (VW3A3609) NHA80942 (İngilizce) 

ATV9●● PROFINET kılavuzu (VW3A3627) NHA80943 (İngilizce) 

ATV9●● CANopen seri bağlantı kılavuzu 
(VW3A3608, 618, 628) 

NHA80945 (İngilizce) 

ATV9●● EtherCAT kılavuzu (VW3A3601) NHA80946 (İngilizce) 

ATV9●● Haberleşme parametreleri NHA80944 (İngilizce) 

ATV9●● Güvenlik fonksiyonu kılavuzu NHA80947 (İngilizce) 

ATV6●● & ATV9●● ATEX kılavuzu NVE42416 (İngilizce) 

SoMove: FDT SoMove_FDT (İngilizce, Fransızca, 
Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince) 

Altivar Process ATV9●●: DTM ATV9xx_DTM_Library_EN (İngilizce), 
ATV9xx_DTM_Library_FR (Fransızca), 
ATV9xx_DTM_Library_DE (Almanca), 
ATV9xx_DTM_Library_SP (İspanyolca), 
ATV9xx_DTM_Library_IT (İtalyanca), 
ATV9xx_DTM_Library_CN (Çince),  

Bu teknik yayınları ve diğer teknik bilgileri, www.schneider-electric.com web sitemizden indirebilirsiniz. 

Terminoloji 

Bu el kitabındaki teknik terimler, terminoloji ve karşılık oluşturan açıklamalar, ilgili standartlardaki terimler 
veya tanımlardan esinlenmiştir. 

Sürücü sistemleri alanı error, error message, failure, fault, fault reset, protection, safe state, safety 
function, warning, warning message vb. terimleri de içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. 

Diğerlerinin yanı sıra bu standartlar da yer alır: 

 IEC 61800 serisi: Hızı ayarlanabilir elektrikli güç sürücü sistemleri 
 EN 61439 serisi: Alçak gerilim şalt ve kumanda grupları 
 IEC 61508, Ed. 2 serisi: Elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik, güvenlikle ilgili fonksiyonel 

güvenlik 
 EN 954-1 Makinelerin güvenliği - Kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili parçaları 
 EN ISO 13849-1 ve 2 Makinelerin güvenliği - Kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili parçaları 
 IEC 61158 serisi: Endüstriyel haberleşme ağları – Fieldbus spesifikasyonları 
 IEC 61784 serisi: Endüstriyel haberleşme ağları – Profiller 
 IEC 60204-1: Makinelerin güvenliği – Makinelerin elektrikli ekipmanları – Bölüm 1: Genel şartlar 

Buna ek olarak zone of operation terimi, belirli tehlikelerin tanımlanması ile birlikte kullanılır ve AT 
Makine Direktifi (2006/42/EC) ve ISO 12100-1’de hazard zone veya danger zone için olduğu şekliyle 
tanımlanır. 

 

http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80757
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80758
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80759
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80760
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80761
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80762
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80939
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80940
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80941
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80942
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80943
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80945
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80946
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80944
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NHA80947
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NVE42416
http://www.schneider-electric.com/en/download/document/SoMove_FDT/
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_EN
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_FR
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_DE
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_SP
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_IT
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_CN
http://www.schneider-electric.com/
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Bölüm 1 
  

Taşıma 
 
 

Bu Bölümde Neler Var? 

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır: 

Başlık Sayfa 

Taşıma 13 

Depolama 14 

Teslimat Kapsamındakilerin Kontrol Edilmesi 15 
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Taşıma 

Taşıma  
Kurulumdan önce; Altivar Process Sürücü Sistemi'ni korumaya yardımcı olmak için, cihazı ambalajında 
taşıyıp depolayın. 

 

 
 

Depolama ve taşıma için, el kitabında belirtilen ortam koşullarının sağlandığından emin olun. 

 

 UYARI 
DEVRİLME 
 Ekipman üzerinde işlem yaparken, ağırlık merkezinin yüksekliğini dikkate alın. 
 Ekipmanı sadece, uygun bir forklift kullanarak palet üzerinde taşıyın. 
 Ekipman nihai kurulum konumuna taşınmadan önce, palet üzerindeki sapanları ve cıvataları çıkarmayın. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanda maddi hasara yol 
açabilir. 

 

Depolama 
Sürücü uzun süre şebekeye bağlı değilse, motor çalıştırılmadan önce kondansatörler tam performansa 
getirilmelidir.  

 

DUYURU 
AZALTILMIŞ KONDANSATÖR PERFORMANSI 
 Sürücü aşağıdaki sürelerde şebekeye bağlanmadıysa, motoru çalıştırmadan önce sürücüye bir saat 

şebeke gerilimi uygulayın: 
 +50°C (+122°F) maksimum saklama sıcaklığında 12 ay 
 +45°C (+113°F) maksimum saklama sıcaklığında 24 ay 
 +40°C (+104°F) maksimum saklama sıcaklığında 36 ay 

 Bir saatlik süre dolmadan hiçbir Çalıştır komutunun uygulanamayacağından emin olun. 
 Sürücü ilk defa çalıştırılıyorsa, üretim tarihini kontrol edin ve üretim tarihinin üzerinden 12 aydan 

fazla geçmiş ise, belirtilen özel prosedürü uygulayın. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ekipmanda maddi hasara yol açabilir. 

 

Belirtilen özel prosedür dahili şebeke kontaktörü kontrolü nedeniyle bir Çalıştır komutu olmadan 
gerçekleştirilemiyorsa, güç kademesi etkin halde iken bu prosedürü uygulayın; ancak kapasitesinde 
kayda değer bir şebeke akışı olmaması için motor durur. 
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Teslimat Kapsamındakilerin Kontrol Edilmesi 
Ambalajı çıkarın ve Altivar Process Sürücü Sistemi'nin nakliye sırasında hasar görmediğinden emin 
olun. 

Hasarlı ürünler veya aksesuarlar, elektrik çarpmasına veya istem dışı ekipman çalışmasına neden olabilir. 

 

  TEHLİKE 
ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA İSTEM DIŞI EKİPMAN ÇALIŞMASI 
Hasarlı ürünleri veya aksesuarları kullanmayın. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ölüme veya ağır yaralanmaya yol açar. 

 

Herhangi bir hasar tespit etmeniz halinde, yerel Schneider Electric satış ofisine başvurun. 

 

İsim plakasındaki teknik özelliklerin siparişe uyumlu olup olmadığını kontrol edin. 

 
İsim plakası örneği: 

 

Ürün tipi 
 Referans numarası 

 Nominal güç 

  

  

 Seri numarası 

 

 

Aksesuarlar ve Opsiyonlar 

Altivar Process Sürücü Sistemleri, farklı tasarım varyasyonlarında ve işlevselliğini artırmak için birçok 
seçenekle sipariş edilebilir. Ayrıntılı bir açıklama, www.schneider-electric.com web adresindeki ilgili El 
Kitabından elde edilebilir. 

Tüm seçenekler fabrikada önceden kurulmuş ve panonun dokümantasyonunda dikkate alınmıştır. 

  

http://www.schneider-electric.com/
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Bölüm 2 
   

Mekanik kurulum 
 
 

Bu Bölümde Neler Var? 

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır: 

Başlık Sayfa 

Genel montaj talimatı 18 

Panonun kurulumu 19 
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Mekani k kur ulum 

Genel montaj talimatı 
Altivar Process Sürücü Sistemleri, elektrik odalarında ve üretim tesislerinde dikey montaj için uygundur. 

 

 Belirtilen minimum mesafelere dikkat edin. Sürücü sistemlerinin yan 
yana veya arka arkaya monte edilmesine izin verilir. 

 Altivar Proses Sürücü Sistemini yanıcı olmayan, sağlam ve 
titreşimsiz bir zemine dikey olarak monte edin. 

 Ortam koşullarına uygunluğa dikkat edin. 
 Hava akışının, çalışma sırasında kaybedilen ısının dağıtılması için 

yeterli olmasına dikkat edin. 
 
 
 
 Hava giriş sıcaklığı: -10...+50 °C (14...122 °F) 

(0 °C (32 °F) altında ilave pano ısıtıcısı ile,  
+40 °C (104 °F) üzerinde indirgeme ile) 

 

 

Bu ekipman, herhangi bir tehlikeli yerin dışında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipmanı yalnızca, 
tehlikeli atmosferden arındırılmış bölgelerde kurun. 

 

 TEHLİKE 
PATLAMA OLASILIĞI 
Bu ekipmanı yalnızca, tehlikeli olmayan yerlerde kurun ve kullanın. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ölüme veya ağır yaralanmaya yol açar. 
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Panonun kurulumu 
Panolar, bir vinç ile optimum kullanım için taşıma pabuçları veya kaldırma rayları ile birlikte teslim edilir.  

 

 
 

 
Ayrı bir ambalaj içinde verilmiş olan taşıma 
pabuçlarını bağlayın.  

 Nihai yerleştirmeden sonra kaldırma raylarını çıkarın. 
Daha sonra, ayrı bir ambalaj içinde verilmiş olan 
cıvataları (M12 x 22 / 6 Nm) kullanarak çatıyı 
sabitleyin. 

 

 
 

 UYARI 
DEVRİLME 
Ekipmanı nihai montaj pozisyonunda, bu belgede verilen talimatlara uygun biçimde sabitleyin. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanda maddi hasara yol 
açabilir. 
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Panonun sabitlenmesi 
 

Panonun baza olmadan sabitlenmesi Panonun baza ile sabitlenmesi 

  

 Panonun duvara sabitlenmesi 

 Panonun zemine sabitlenmesi 
 

 Panonun duvara sabitlenmesi  

 

 

 Panonun zemine sabitlenmesi  

Bazası  olmayan bir panonun cıvata bağlantısı 
 

 

Bazası olan bir panonun cıvata bağlantısı 
 

Dış görünüm 
 

 
   

 

İç görünüm 
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Bölüm 3 
  

Kablo Bağlantısı 
 
 

Bu Bölümde Neler Var? 

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır: 

Başlık Sayfa 

Kablo döşeme talimatları 22 

Koruyucu Topraklama 22 

EMC Topraklaması 23 

Motor Kablosu Blendajı 23 

Güç Kablolarının Bağlanması 24 

Kontrol Kablolarının Bağlanması 26 
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Kablo Bağlantısı  

Kablo döşeme talimatları 
 

  TEHLİKE 
YETERSİZ TOPRAKLAMA NEDENİYLE ELEKTRİK ÇARPMASI 
 Toplam sürücü sistemi topraklamasının, ilgili tüm yerel ve ulusal elektrik kodu şartlarına ve 

yürürlükteki diğer düzenlemelere uygunluğundan emin olun. 
 Gerilim uygulamadan önce sürücü sistemini topraklayın. 
 Koruyucu topraklama iletkeninin kesiti, geçerli standartlara uygun olmalıdır. 
 Kanalları koruyucu topraklama iletkenleri olarak kullanmayın; kanalın içinde koruyucu bir 

topraklama iletkeni kullanın. 
 Kablo kalkanlarını koruyucu topraklama iletkenleri olarak düşünmeyin. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ölüme veya ağır yaralanmaya yol açar. 

 
 

 

Ürünün kaçak akımı 3,5 mA'den büyüktür. Koruyucu topraklama bağlantısının kesilmesi, ürüne 
dokunulduğunda tehlikeli bir temas akımının akmasına neden olabilir. 

 

  TEHLİKE 
YÜKSEK KAÇAK AKIMI NEDENİYLE ELEKTRİK ÇARPMASI 
Toplam sürücü sistemi topraklamasının, ilgili tüm yerel ve ulusal elektrik kodu şartlarına ve yürürlükteki 
diğer düzenlemelere uygunluğundan emin olun. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ölüme veya ağır yaralanmaya yol açar. 

 
 

 
 

  TEHLİKE 
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA KIVILCIM TEHLİKESİ 
Ürüne gerilim uygulamadan ve ürünün yapılandırılmasından önce, cihazın doğru şekilde 
kablolandığından emin olun. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ölüme veya ağır yaralanmaya yol açar. 

 
 

 

Koruyucu Topraklama 
Koruyucu iletkeni bağlamak için, panonun içinde işaretlenmiş bir terminal (bara) bulunur. Ayrıca, 
motorun koruyucu topraklamasını bağlamak için işaretlenmiş bir terminal (bara) bulunur. 

Her bir invertörü doğrudan koruyucu topraklamaya, aşağıda gösterildiği gibi bağlayın. 
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EMC Topraklaması 
Koruyucu topraklamaya ek olarak, sarı-yeşil koruyucu topraklama PE'ye paralel olarak düzenlenmiş olan 
geniş yüzey ile topraklama bağlantıları yapın. Topraklama pabuçları en az 40 mm genişliğinde olmalıdır 
(1,57 inç). 

 

 

Bu ürün, bu kılavuzda açıklanan önlemlerin kurulum sırasında uygulanması durumunda, IEC 61800-3 
standardına göre EMC gereksinimlerini karşılamaktadır. 

Seçilen bileşim (ürünün kendisi, şebeke filtresi, diğer aksesuarlar ve önlemler) C1 kategorisinin 
gereksinimlerini karşılamıyorsa, aşağıdaki bilgiler IEC 61800-3'de olduğu gibi geçerlidir: 

 

 UYARI 
RADYO PARAZİTİ 
Ev ortamında bu ürün radyo parazitlerine neden olabilir ve bu durumda ilave azaltıcı önlemlerin 
alınması gerekebilir. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanda maddi hasara yol 
açabilir. 

 
 

 

Motor Kablosu Blendajı 
Motor kablosunun blendajı parazit akımlarını frekans invertörünün şebeke filtresine geri döndürür. 

Ayrıca motor kablosu blendajı, komşu hatlara kuplaj gibi yayılan emisyonları azaltır. 

Dolayısıyla, blendajlı 4 kutuplu motor kabloları kullanılması ve blendajın geçerli HF kurallarına uygun 
olarak her iki uçtan bağlanması önerilir. Blendaj malzemesi (bakır veya çelik) her iki uçtan yapılacak 
düzgün bağlantının kendisinden daha az önemlidir. Alternatif olarak, sürekli bağlanan metalik, kapalı ve 
iyi iletken olan bir kablo borusu kullanılabilir. 
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Güç Kablolarının Bağlanması 
 

  TEHLİKE 
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA KIVILCIM TEHLİKESİ 
Kabloların, belirtildiği gibi doğru kurulduğundan emin olun. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ölüme veya ağır yaralanmaya yol açar. 

 
 

 
 

Adım İşlem 
1 Şebeke kablosunu L1/R, L2/S, L3/T terminallerine ve motor kablosunu U/T1, V/T2, W/T3 

terminallerine ve ayrıca PE iletkenini topraklama barasına bağlayın. 
 

 
 
Her montaj deliği için gereken 
malzeme 

Şebeke ve motor 
terminalleri 

Topraklama barası 

1 adet somun (1) M12, maks. 47 Nm / 
415 lb.inç 

M10, maks. 24 Nm / 
212 lb.inç 

2 adet tırtıklı konik yaylı rondela (2) M12  M10  

1 adet cıvata (1) M12x35 M10x25 
 

 

 

Somun 

Tırtıklı konik yaylı rondela 

Tırtıklı konik yaylı rondela 

Cıvata 

        

(1) ISO 4017 veya DIN 933 uyarınca malzeme sınıfı 8.8 

(2) ISO 4032 veya DIN 934 uyarınca 
     

Boyut Mesafe a 
1p…3p 
1a…3a 

40 mm (1,57 inç) 

4p…5p 
4a…5a 

42 mm (1,65 inç) 
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Adım İşlem 
2 Şimdi şebeke kablosunu, ilgili baraya bir metal kablo kelepçesi (AC tipi) ile sabitleyin. Alt 

EMC koruma barasına giden motor kablosu yalıtılmış parçasını, bir metal kablo kelepçesi 
kullanarak motor kablosuna takın. 
 
NOT: Kablonun hasar görmesini önlemek için, motor kablosu ile metal kablo kelepçesi 
arasına küçük plastik bir plaka sıkıştırın. 

 

 

 

3 Motor kablosunun üst kısmını (kablo kalkanı) üst EMC koruma çubuğuna, bir metal kablo 
kelepçesi (AC tipi) kullanarak sabitleyin. 
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Kontrol Kablolarının Bağlanması 
Sinyal kabloları, dahili kablo kanalı/borusu içerisinde geçerek terminallere bağlanır. 

 

 

 

 

Kontrol bloğu 
 

Opsiyonel X200, X205 terminalleri 
 

Kablo borusu/kanalı 
 

Sinyal kabloları 

 
 

 
 

  TEHLİKE 
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA KIVILCIM TEHLİKESİ 
 Motordaki sıcaklık sensörlerinin PELV gereksinimlerini karşıladığından emin olun. 
 Motor enkoderinin PELV gereksinimlerini karşıladığından emin olun. 
 Sinyal kablolarıyla bağlı diğer ekipmanların PELV gereksinimlerini karşıladığından emin olun. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ölüme veya ağır yaralanmaya yol açar. 

  

 

Sinyal paraziti, sürücünün ve çevresindeki diğer ekipmanların beklenmeyen tepkilerine neden olabilir. 

 

 UYARI 
SİNYAL VE EKİPMAN PARAZİTİ 
 Kabloları, bu dokümanda belirtilen EMC şartlarına uygun olarak kurun. 
 Bu dokümanda belirtilen EMC şartlarına uyulduğundan emin olun. 
 Ürünün çalıştırılacağı ülkedeki tüm EMC yönetmeliklerine ve gereksinimlerine ve kurulum yerinde 

geçerli tüm EMC yönetmeliklerine ve gereksinimlerine uygunluğu doğrulayın. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanda maddi hasara yol 
açabilir. 
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ATV6●● Kontrol bloğundaki kontrol terminalleri  

 
Vidalı terminaller 

Tüm terminaller için maksimum kablo kesiti: 1,5 mm² (AWG 16), 0,25 Nm (2,2 lb.inç) 

Minimum kablo kesiti: 

 Röle terminalleri için 0,75 mm² (AWG 18) 
 Diğer tüm terminaller için 0,5 mm² (AWG 20) 
 Soyma uzunluğu: 10 mm (0,39 inç) 

Sinyal kablolarının maksimum uzunluğu: 50 m (164 ft) 
 

  

file://viesh-win0032/data/org/v/vp/docuglobe/Drawings/Verdrahtung/Steueranschl%C3%BCsse_V05.cdr
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ATV9●● Kontrol bloğundaki kontrol terminalleri  

 
Vidalı terminaller 

Tüm terminaller için maksimum kablo kesiti: 1,5 mm² (AWG 16), 0,25 Nm (2,2 lb.inç) 

Minimum kablo kesiti: 

 Röle terminalleri için 0,75 mm² (AWG 18) 
 Diğer tüm terminaller için 0,5 mm² (AWG 20) 
 Soyma uzunluğu: 10 mm (0,39 inç) 

Sinyal kablolarının maksimum uzunluğu: 50 m (164 ft) 
 
  

file://viesh-win0032/data/org/v/vp/docuglobe/Drawings/Verdrahtung/Steueranschl%C3%BCsse_V05.cdr
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Opsiyonel "Lojik ve Analog I/O Kartı" 

Kontrol bloğunun kontrol giriş ve çıkışlarını genişletme seçeneği. Genişletme kartında iki analog giriş, altı 
dijital giriş ve iki dijital çıkış bulunur. 

 

 
 

 

Yaylı terminaller 

Maksimum kablo kesiti: 1 mm² (AWG 16) 
Soyma uzunluğu: 10 mm (0,39 inç) 

Sinyal kablolarının maksimum uzunluğu: 50 m (164 ft) 
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Opsiyonel  "Röle Çıkış Kartı" 
 

 
 

 

 

 
 

 

Vidalı terminaller 

 

Maksimum kablo kesiti: 1,5 mm² (AWG 16) 
Maksimum sıkma momenti: 0,5 Nm (4,4 lb.in) 
Minimum kablo kesiti: 0,75 mm² (AWG 18) 
Soyma uzunluğu: 10 mm (0,39 inç) 
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Bölüm 4 
  

Devreye Alma 
 
 

Bu Bölümde Neler Var? 

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır: 

Başlık Sayfa 

Kullanıma geçme 32 
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Devreye Al ma 

Kullanıma geçme 
 

  TEHLİKE 
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA KIVILCIM TEHLİKESİ 
"Güvenlik Bilgileri" bölümündeki talimatları, bu bölümdeki herhangi bir prosedürü yerine getirmeden 
önce okuyun ve anlayın. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ölüme veya ağır yaralanmaya yol açar. 

 

Kontrol 

Güç kablolarının kontrolü 

Adım Eylem  
1 Güç kaynağı şebeke gerilimi için sağlanan terminallere bağlanmış mı?  

2 Pano insanların korunması amacıyla düzgün olarak topraklanmış mı?  

3 Önceki sigortaların boyutunu kontrol edin.  

4 Motor kablosunun uzunluğu izin verilen sınırlara uyuyor mu?  
 

EMC önlemlerinin kontrolü 

Adım Eylem  
1 Motor ve frekans invertörü arasındaki motor kablosu blendajının düzgün bir HF 

bağlantısı olup olmadığını kontrol edin.  

2 Tüm düşük akım sinyal kablolarının (ayrıca dijital girişlerin) blendajlanması ve 
motor kablolarından ayrı olması gerekir.  

3 Pano, izin verilen parazit sınırlarını korumak için geniş yüzeyli bir toprak bağlantısı 
gerektirir.  

 

ACİL DURDURMA sistemi 

Adım Eylem  
1 Altivar Process Sürücü Sistemi'nin tüm ACİL DURDURMA işlevlerini kontrol edin.  

2 Güç kaynağının (şebeke) ACİL DURDURMA işlevini kontrol edin.  
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Cihazı, Motoru Çalıştırmadan enerjilendirme 
 

Adım Eylem  
1 

STOA
_____

 ve STOB
_____

 girişlerinin devre dışı (0 durumunda) olduğundan emin olun.  

2 Varsa harici kontrol gerilimini kontrol edin ve sorumlu kişiden gerilimi vermesini 
isteyin.  

3 Tüm faz gerilimlerinin mevcut ve simetrik olup olmadığı kontrol ölçümleriyle 
denetleyin.  

4 Şebeke verilerinin sistem etiketindeki teknik özelliklere uyup uymadığını kontrol 
edin: 
 Ana besleme gerilimi 
 Şebeke türü 
 Şebeke frekansı 
 Şebeke kısa devre gücü 

Bundan sonra sorumlu kişiden şebeke gerilimini vermesini isteyin. 

 

5 Ana besleme ayırıcısı veya devre kesicisini kapatın.  

6 Devre kesicisinin kumanda ve ayarlarını verilen devre şemalarına göre kontrol edin 
ve devreye alın.  

 
 

 
 

DUYURU 
YANLIŞ ŞEBEKE GERILIMINDEN KAYNAKLANAN HASAR 
Ürüne gerilim uygulamadan ve yapılandırılmasından önce, şebeke gerilimi için onaylandığından emin 
olun. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması, ekipmanda maddi hasara yol açabilir. 

 
 

 

Uygun olmayan ayarlar veya uygun olmayan veriler veya uygun olmayan kablo döşeme, istem dışı 
hareketleri ve sinyalleri tetikleyebilir, parçalara hasar verebilir ve izleme işlevlerini devre dışı bırakabilir. 

 

 UYARI 
İSTEM DIŞI EKİPMAN ÇALIŞMASI 
 Sistemi yalnızca, çalışma bölgesinde herhangi bir kişi veya engel yoksa başlatın. 
 Fonksiyonel olan bir acil stop durdurma düğmesine, operasyona katılan herkes tarafından 

ulaşılabileceğini doğrulayın. 
 Sürücü sistemini, bilinmeyen ayarlar veya verilerle çalıştırmayın. 
 Kablo döşemenin, ayarlar için uygun olduğundan emin olun. 
 Parametreyi ve modifikasyonların tüm etkilerini tam olarak anlamadıkça, bir parametreyi asla 

değiştirmeyin. 
 Devreye alırken tüm çalışma durumları, çalışma koşulları ve olası hata durumlarıyla ilgili testleri 

dikkatlice yapın. 
 İstem dışı doğrultulardaki hareketleri veya motorun salınımını önceden tahmin edin. 
Bu önlemlerin dikkate alınmaması ölüme, ağır yaralanmaya veya ekipmanda maddi hasara yol 
açabilir. 
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Parametrelerin girilmesi 

Operatör panelinde temel ayar 

Adım Eylem  
1 Talebe göre tarih, saat ve dili ayarlayın.  

2 Ana besleme gerilimi parametresini kontrol edin ve gerekirse kullanılan şebeke 
gerilimine ayarlayın. 

 

3 Parametreleri uygulamanın gereklerine göre ayarlayın.  
 

Motordaten erfassen 

Adım Eylem  
1 Kolay Çalıştırma [Simply start] menüsünde aşağıdaki parametreleri motorun 

etiketindeki teknik özelliklere göre ayarlayın. 
 

Parametre Açıklama Fabrika 
ayarı 

[Basit Frekans] 
[Basic Frequency] bFr 

Motorun temel frekansı (Hz) [50 Hz IEC] 
50 

[Nominal Motor Gücü] 
[Nominal motor power] nPr:  

Motor etikerinde belirtilen nominal 
motor gücü (kW) 

Tipe göre 
değişir 

[Nom. Motor Gerilimi] 
[Nom Motor Voltage] unS 

Motor etiketinde belirtilen nominal 
motor gerilimi (VAC) 

Tipe göre 
değişir 

[Nom. Motor Akımı] 
[Nom Motor Current] nCr  

Motor etiketinde belirtilen nominal 
motor akımı (A) 

Tipe göre 
değişir 

[Nominal Motor Frek.] 
[Nominal Motor Freq] FrS 

Motor etiketinde belirtilen nominal 
motor frekansı (Hz) 

50 

[Nominal Motor Hızı] 
[Nominal Motor Speed] nSP 

Motor etiketinde belirtilen nominal 
motor hızı (rpm) 

Tipe göre 
değişir 

[Maks. Frekans] 
[Max Frequency] tFr  

Maksimum motor frekansı (Hz) 60 

[Motor Th Akımı] 
[Motor Th Current] itH 

Motor etiketinde belirtilen termal 
motor akımı (A) 

Tipe göre 
değişir 

[2/3-telli kontrol] 
[2/3-Wire Control] tCC 

2 telli veya 3 telli kontrol 
kumandası 

2C 

    

 

2 [Oto Tanıma] [Autotuning] tun parametresini [Oto Tanıma Uyg.] [Apply 
Autotuning] YES-EVET olarak ayarlayarak otomatik motor ölçümünü 
gerçekleştirin. Otomatik tanıma hemen devreye girecektir.  
NOT: Otomatik tanıma yapılırken motorun duruyor olması ve soğuk olması gerekir. 

 

 

  TEHLİKE 
ELEKTRİKSEL ŞOK, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ 
 [Oto Tanıma] [Autotuning] tun sırasında motordan nominal akım geçer ancak motor dönmez. 
 [Oto Tanıma] [Autotuning] tun sırasında motorun normal çalıştırılması sırasında alınan önlemlerin 

aynısının alındığından emin olun (motor kılavuzuna bakın). 
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ağır yaralanmalara neden olur. 
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Hız Kontrol Cihazının Başlatılması 
 

Adım Eylem  
1 Devreye almadan önce yazılı izin isteyin.  

2 Operatör panelini lokal kontrolüne çevirin (yani [HMI cmd.] BMP parametresi [Stop] 
StoP olarak ayarlanmalıdır). 

 

3 RUN düğmesine basın ve motorun dönüş yönünü kontrol edin.  

4 Farklı hızları deneyin ve hız kontrol cihazının yükünü kontrol edin.  

5 Uzaktan çalıştırmaya geri dönmeden önce aktif referans değerlerini ve kumanda 
komutlarını kontrol edin. 

 

6 Uzaktan çalıştırmaya dönün ve kumanda komutlarının tepkisini kontrol edin.  
 

Son Görevler 
 

Adım Eylem  
1 İzin verilmeyen çalıştırma modlarını, parametreleri gerektiği gibi ayarlayarak 

kilitleyin.  

2 Tüm uygulama parametrelerini kaydedin.  

3 Tüm parametreleri bilgisayar kullanarak okuyun ve yapılabiliyorsa tüm listeyi 
yazdırın.  
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Bölüm 5 
  

Bakım 
 
 

Bu Bölümde Neler Var? 

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır: 

Başlık Sayfa 

Bakım Aralıkları 38 
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Bakı m 

Bakım Aralıkları 
Aşağıdaki tabloda, sürücü sisteminin özgün bileşenlerini korumak için önerilen zaman aralıkları yer 
almaktadır.  

Bileşenler Önerilen bakım aralıkları (1) 
Güç kısmı fanı 35.000 çalışma saatinde veya 6 yılda bir 

Pano kapağındaki fan 35.000 çalışma saatinde veya 6 yılda bir 

Filtre keçeleri Kirliliğe bağlı olarak, ancak en az yılda bir kez kontrol edin ve en 
azından 4 yılda bir değiştirin 

Elektrikli ve mekanik vidalı 
bağlantılar 

Yılda bir kontrol edin 

(1) Devreye girme tarihinden itibaren 
 

NOT: Gerçekte gerekli bakım aralıkları ortam koşullarına bağlıdır. 
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