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UYARI

1. Bu kullan›m k›lavuzunun, sürücü ünitesinin son kullan›c›s›na
verilmesini sa¤lay›n.

2. Sürücü ünitesini monte etmeden veya çal›flt›rmadan önce bu
k›lavuzu okuyun ve gerekti¤inde baflvurmak üzere güvenli bir
yerde saklay›n.
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1-fazl› 240V s›n›f›   0.2 – 2.2kW
3-fazl› 240V s›n›f›   0.4 – 15kW
3-fazl› 500V s›n›f›   0.4 – 15kW
3-fazl› 600V s›n›f›   0.75 – 15kW
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Bu bölümde ve sürücü üzerinde yer alan aç›klamalar, sürücü’yü güvenli flekilde kullanabilmeniz, kendinizi ve
etraf›n›zdaki insanlar› yaralanmaya karfl› koruman›z ve ayn› zamanda maddi hasara meydan vermemeniz için
çok önemlidir. Afla¤›da aç›klanan sembol ve göstergeleri iyice ö¤renin ve daha sonra k›lavuzu okumaya devam
edin. Verilen tüm uyar›lara riayet etti¤inizden emin olun.

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

‹flaretlerin aç›klamas›

Sembollerin anlamlar›

� Kullan›m kapsam›
Bu sürücü, genel endüstriyel kullan›mda üç-fazl› indüksiyon motorlar›n›n h›zlar›n› kontrol etmek için üretilmifltir.

‹flaret

‹flaret

‹flaretin anlam›

‹flaretin anlam›

Güvenlik önlemleri

Çal›flt›rma hatalar›n›n ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilece¤ini belirtir.

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

Yasaklama belirtir  (Yapmay›n).
Yasaklanan ifllem, sembolün içinde veya yan›nda, metinle veya flekille aç›klanacakt›r.

Zorunlu bir ifllemi belirtir (yap›lmal›).
Zorunlu ifllem, sembolün içinde veya yan›nda, metinle veya flekille aç›klanacakt›r.

Tehlike belirtir.
Tehlike, sembolün içinde veya yan›nda, metinle veya flekille aç›klanacakt›r.

Uyar› belirtir.
Uyar›n›n neyle ilgili oldu¤u, sembolün içinde veya yan›nda, metinle veya flekille aç›klanacakt›r.

� Bu sürücü, insan vücudu için tehlike oluflturabilecek cihazlarda veya bir çal›flma hatas›n›n veya ar›zas›-
n›n insan hayat› için do¤rudan tehdit teflkil edebilece¤i (nükleer güç kontrol cihaz›, uçak ve uzay uçufl
kontrol cihaz›, trafik cihaz›, yaflam destek veya kontrol sistemi, güvenlik cihaz›, vb.) cihazlarda kullan›la-
maz. E¤er sürücü herhangi bir özel amaç için kullan›lacaksa, ilk önce tedarikçiyle irtibata geçin.

� Bu ürün en s›k› kalite kontrolleri alt›nda üretilmifltir. Bununla birlikte, e¤er kritik öneme sahip cihazlarda
(örne¤in, ar›za sinyal ç›k›fl sistemindeki hatalar›n büyük bir kazaya neden olabilece¤i bir cihazda) kullan›-
lacaksa, cihaza güvenlik ayg›tlar› tak›lmal›d›r.

� Bu sürücü’yü, genel sanayi kullan›m›nda do¤ru flekilde uygulanan üç-fazl› indüksiyon motorlar›n›n yükleri
haricinde yükler için kullanmay›n. (Uygun flekilde uygulanm›fl üç-fazl› indüksiyon motorlar› haricinde kul-
lan›m, bir kazaya neden olabilir.)

Tehlike

Uyar›
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� Genel ‹flletim

� Kesinlikle sökmeyin, de¤ifltirmeyin 
Bu, elektrik çarpmas›na, yang›na veya yaralanmaya yol açabilir. Tamir için distribütörünüzü aray›n.

� Kesinlikle güç aç›kken ön kapa¤› ç›karmay›n veya cihaz bir dolap içerisinde muhafaza ediliyorsa kapa¤›n› açmay›n.
Cihaz çok say›da yüksek gerilimli parça içerir; bunlara dokunulmas› elektrik çarpmas›na neden olacakt›r.

� Parmaklar›n›z› kablo yolu deli¤i ve so¤utucu fan kapaklar› gibi aç›kl›klara sokmay›n. Bu, elektrik çarpmas›na
veya baflka flekilde yaralanman›za neden olabilir.

� Sürücü’nün içine herhangi bir nesne yerlefltirmeyin veya sokmay›n (elektrik kablosu parçalar›, çubuklar, teller,
vb.). Bu, elektrik çarpmas›na veya yang›na neden olabilir.

� Su veya baflka bir s›v›n›n sürücü’ye temas etmesine izin vermeyin. Bu, elektrik çarpmas›na veya yang›na ne-
den olabilir.

� Gücü sadece ön kapa¤› takt›ktan veya e¤er cihaz bir dolap içerisinde muhafaza ediliyorsa kap›y› kapatt›ktan
sonra aç›n.
E¤er ön kapa¤› takmadan veya e¤er cihaz bir dolap içerisinde muhafaza ediliyorsa, kap›y› kapatmadan güç
aç›l›rsa, elektrik çarpmas› veya yaralanma meydana gelebilir.

� E¤er sürücü duman veya de¤iflik bir koku veya s›ra d›fl› sesler ç›karmaya bafllarsa, derhal gücü kapat›n.
E¤er cihaz böyle bir durumda çal›flmaya devam ederse yang›n ç›kabilir. Tamir için bölgenizdeki sat›fl temsilci-
sini aray›n.

� Sürücü uzun bir süre kullan›lmayacaksa; s›z›nt›lar, toz ve di¤er malzemelerin neden olabilece¤i ar›zaya meydan
vermemek için daima gücü kapat›n. E¤er sürücü bu durumdayken güç aç›k b›rak›l›rsa, yang›n meydana gelebilir.

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

� Afla¤›daki çözücülerin veya di¤er kimyasal maddelerin do¤rudan püskürtüldü¤ü ortamlarda cihaz› çal›flt›rmaktan
kaç›n›n.
Plastik parçalar, flekillerine ba¤l› olarak belirli bir dereceye kadar hasar görebilir ve plastik kapak lar›n ç›kma olas›l›-
¤› söz konusudur.
E¤er kimyasal madde veya çözücü afla¤›da verilenlerden baflka ise, lütfen önce bize dan›fl›n.

(Tablo 1) Uygulanabilir kimyasal madde
ve çözücü örnekleri

(Tablo 2) Uygulanamaz kimyasal madde
ve çözücü örnekleri

Asetik asit (%10 veya daha az yo¤unluk)
Hidroklorik asit (%10 veya daha az yo¤.)
Sülfürik asit (%10 veya daha az yo¤.)
Sodyum klorür
Hegzan
Trietilen glikol

Aseton
Benzen
Kloroform
Etilen klorür
Etil asetat
Gliserin
Tetrakloretilen
Trikloretilen
Ksilen

Sökülemez

Yasak

Zorunlu

Yasak

Sak›n 
dokunmay›n

Tehlike

Uyar›
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� Tafl›ma ve montaj

� Kablo ba¤lant›s›

Tehlike

Tehlike

Uyar›

Yasak

Yasak

Yasak

Zorunlu

Zorunlu

� Sürücü hasar görmüflse veya herhangi bir bilefleni eksikse monte etmeyin veya çal›flt›rmay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na veya yang›na neden olabilir. Lütfen, tamir için bölgenizdeki sat›fl temsilcisine dan›fl›n.
Tamir için bölgenizdeki sat›fl temsilcisini aray›n.

� Cihaz›n yak›n›na herhangi bir yan›c› nesne koymay›n.
Ar›za nedeniyle ç›kabilecek bir alev yang›na yol açabilir.

� Sürücü’yü suyla veya baflka s›v›larla temas edebilece¤i bir yere monte etmeyin. 

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

� Cihaz› fliddetli titreflime maruz kalabilece¤i bir bölgeye monte etmeyin. 
Bu, cihaz›n düflmesine neden olarak yaralanmaya yol açabilir.

� Ana ünite, ünitenin a¤›rl›¤›n› tafl›yabilen bir temel üzerine monte edilmelidir.
E¤er cihaz, a¤›rl›¤›na dayanamayan bir temel üzerine monte edilirse, düflerek yaralanmaya yol açabilir.

� E¤er (motor milini tutmak için) frenleme gerekliyse, bir mekanik fren tak›n.
Sürücü üzerindeki fren, bir mekanik tutucu olarak çal›flmayacakt›r; bu amaç için kullan›lmas› halinde yaralan-

� Girifl gücünü ç›k›fl (motor taraf›) terminallerine (U/T1,V/T2,W/T3) ba¤lamay›n. 
Bu, sürücü’yü imha edece¤i gibi, yang›na da neden olabilir.

� Dirençleri (PA-PC veya PO-PC aras›nda) DC terminallerine ba¤lamay›n. 
Bu, yang›na yol açabilir.

� Girifl gücünü açt›ktan sonra on dakika içinde sürücü’nün girifl taraf›na ba¤lanan cihazlar›n (MCCB) kab-
lolar›na dokunmay›n.
Bu, elektrik çarpmas›na yol açabilir.

� Cihaz, bu kullan›m k›lavuzunda tan›mlanan ortam koflullar›nda kullan›lmal›d›r. 
Cihaz›n baflka herhangi bir koflulda kullan›lmas› ar›zaya yol açabilir.

� Sürücü’yü bir metal levha üzerine monte edin.
Arka panel çok ›s›n›r. Cihaz› yan›c› bir nesne içine yerlefltirmeyin; bu, yang›na yol açabilir.

� Cihaz› ön panel kapa¤› ç›kar›lm›fl olarak çal›flt›rmay›n. Bu, elektrik çarpmas›na yol açabilir. Aksi takdirde,
elektrik çarpma riski oluflabilir ve ölüme veya ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir.

� Cihaza sistem spesifikasyonlar›na uygun bir acil durdurma ayg›t› tak›lmal›d›r (örne¤in, girifl gücünü kapama
ve ard›ndan mekanik fren kavramas›). Çal›flma, tek bafl›na sürücü taraf›ndan hemen durdurulamaz; dolay›s›y-
la kaza veya yaralanma riski söz konusudur.

� Sadece Toshiba taraf›ndan belirtilen opsiyonlar kullan›lmal›d›r. 
Baflka herhangi bir opsiyonun kullan›lmas› kazaya neden olabilir.
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Tehlike

Tehlike

Uyar›

Zorunlu

Zorunlu

Yasak

Yasak

Topraklay›n

� Elektrik tesisat› uzman bir kifli taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Girifl gücünün uzman olmayan bir kifli taraf›ndan ba¤lanmas›, yang›na veya elektrik çarpmas›na yol aça-
bilir.

� Ç›k›fl terminallerini (motor taraf›) do¤ru flekilde ba¤lay›n.
E¤er faz s›ras› yanl›flsa, motor ters yönde çal›flacakt›r. Bu durum yaralanmaya yol açabilir.

� Kablo ba¤lant›lar› montajdan sonra yap›lmal›d›r.
E¤er kablo ba¤lant›s› kurulumdan önce yap›l›rsa, yaralanma veya elektrik çarpmas›na yol açabilir.

� Kablolar› ba¤lamadan önce afla¤›daki ifllemler uygulanmal›d›r. (1) Girifl gücünü tamamen kapat›n.
(2) En az on dakika bekleyin ve flarj lambas›n› kontrol ederek söndü¤ünden emin olun.
(3) DC gerilimi ölçebilen (800 VDC veya üzeri) bir test cihaz› kullanarak, DC ana devrelerine (PA-PC ara-

s›nda) verilen gerilimin 45V veya daha az oldu¤undan emin olun.
E¤er bu ifllemler do¤ru flekilde yap›lmazsa, kablo ba¤lant›s› elektrik çarpmas›na yol açacakt›r.

� Terminal  tablosu üzerindeki vidalar› belirtilen tork de¤erinde s›k›n.
Vidalar›n belirtilen tork de¤erinde s›k›lmamas› yang›na yol açabilir.

� Girifl gücü geriliminin, anma de¤erleri etiketi üzerinde yazan nominal güç geriliminin +%10, -%15 aral›¤›n-
da oldu¤undan emin olun (sürekli iflletimde yük %100 oldu¤unda ±%10).
E¤er girifl gücü gerilimi, nominal girifl geriliminin +%10, -%15 (sürekli iflletimde yük %100 iken ±%10 ara-
l›¤›nda de¤ilse, yang›n oluflabilir.

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

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

� Motor durdurulsa bile, sürücü’ye elektrik gücü giderken sürücü terminallerine dokunmay›n.
Güç ba¤lant›s› varken sürücü terminallerine dokunulmas› elektrik çarpmas›na yol açabilir.

� Elleriniz ›slakken dü¤melere dokunmay›n ve sürücü’yü ›slak bir bezle temizlemeye çal›flmay›n. Bu tür uy-
gulamalar elektrik çarpmas›na yol açabilir.

� Yeniden deneme fonksiyonu seçildi¤inde alarm-durma halindeki motora yaklaflmay›n. Motor aniden tekrar
çal›flabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
Örne¤in, motora bir kapak takmak suretiyle, motor beklenmedik flekilde çal›flt›¤›nda kazalara karfl› güven-
lik önlemleri al›n.

� Girifl gücünü ön kapa¤› takt›ktan sonra aç›n.
Cihaz bir dolap içine monte edildi¤inde ve ön kapak ç›kar›lm›fl olarak kullan›ld›¤›nda, daima ilk olarak do-
lap kapaklar›n› kapat›n ve daha sonra gücü aç›n. E¤er ön kapak veya dolap kapaklar› aç›kken güç aç›l›r-
sa, elektrik çarpmas› meydana gelebilir.

� Ar›zadan sonra sürücü’yü tekrar ayarlamadan önce iflletim sinyallerinin kapal› oldu¤undan emin olun.
E¤er iflletim sinyali kapat›lmadan önce sürücü tekrar ayarlan›rsa, motor aniden tekrar çal›flarak yaralan-
maya neden olabilir.
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Uyar›

Uyar›

Uyar›

Tehlike

Yasak

Yasak

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

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

� Motorlardan ve mekanik ekipmandan uzak durun.
E¤er geçici güç kesilmesi nedeniyle motor durursa, güç geri kazan›ld›ktan sonra cihaz aniden
çal›flacakt›r. Bu durum beklenmedik bir yaralanmaya neden olabilir.

� Kazalara meydan vermemek için, sürücü’ler, motorlar ve cihazlar üzerine geçici güç ar›zas›ndan sonra
aniden tekrar çal›flma konusunda uyar›lar ilifltirin.

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

� Cihaz her gün kontrol edilmelidir.
E¤er cihaz kontrol edilmez ve bak›m› yap›lmazsa, hatalar ve ar›zalar fark edilemeyebilir ve bu du-
rum kazalara neden olabilir.

� Kontrolden önce afla¤›daki ifllemleri uygulay›n: (1)  Sürücü’ye güç gririflini tamamen kapat›n.
(2) En az on dakika bekleyin ve flarj lambas›n›n söndü¤ünden emin olun.
(3) DC gerilimi (800 VDC veya üzeri) ölçebilen bir test aleti kullanarak, DC ana devrelerine (PA-PC

aras›nda) verilen gerilimin 45V veya daha az oldu¤undan emin olun.
E¤er ilk önce bu ifllem ad›mlar›n› uygulamadan kontrol yap›l›rsa, elektrik çarpmas› meydana gelebilir.

� Parçalar› de¤ifltirmeyin.
Bu, elektrik çarpmas›na, yang›na veya yaralanmaya neden olabilir. Parça de¤ifltirmek için bölgeniz-
deki sat›fl temsilcisini aray›n.

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

Yeniden deneme fonksiyonu seçildi¤inde (sürücü)

Bak›m ve kontrol
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Sürücü Tipi Sürücü
nominal ç›k›fl kapasi-
tesi
Güç kayna¤›
‹lgili girifl ak›m›
‹lgili ç›k›fl ak›m›

Tip gösterge etiketi

Bu k›lavuz

Motor kapasitesi
Uyar› etiketi

‹sim plakas›

Ürün etiketi Sürücü ana ünitesi

Karton kutu

Kullan›m k›lavuzu

‹sim plakas› Uyar› etiketi

EMC plakas›

Sat›n ald›¤›n›z ürünü kullanmadan önce kontrol edin ve tam olarak siparifl verdi¤iniz ürün oldu¤undan emin olun.

1.1 Sat›n al›nan ürünün kontrolü

Toshiba “TOSVERT VF-S11” endüstriyel sürücü’yü sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz. 
Bu k›lavuz basitlefltirilmifl versiyondur.
E¤er ayr›nt›l› bir aç›klama istiyorsan›z, tam versiyon ‹ngilizce k›lavuza bak›n (E6581158).

Bu, Ver. 108 / Ver. 109 CPU versiyon sürücü’dür.
CPU versiyonu s›k s›k güncellenecektir.

VF-S11
1PH-200/240V-0.75kW/1HP

Seri ad›

Güç kayna¤›
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Kullan›m k›lavuzunun elektronik kopyas›n› içerir.
Bu CD-ROM baz› modellerde verilmez.

[Sistem gereklilikleri]
‹flletim Sistemi: Microsoft Windows 
98/NT/2000/XP Taray›c›: Internet 
Explorer 4.0 veya üzeri CPU: Pentium 
100MHz veya üzeri Bellek: 32MB veya üzeri
DOS/V-tabanl› PC

[Taray›c› program›n›n bafllat›lmas›]
Bu CD-ROM’u CD-ROM sürücüye yerlefltirdi¤inizde, kök dizindeki “index.htm” program› otomatik olarak çal›fl›r. Taray›c›
program›n› kapatmak istedi¤inizde veya program otomatik olarak çal›flmazsa, Windows Explorer’› aç›n ve üst pencereyi
görüntülemek için “CD-ROM drive” alt›ndaki “\index.htm”yi t›klay›n.

[Göz atmak için gerekli yaz›l›m]
Adobe Acrobat Reader 4.0J veya üzeri

[Ticari adlar ve markalar]
� Microsoft Windows ve Windows logolar›, ABD’deki Microsoft Corporation firmas›n›n markalar› veya tescilli markalar›d›r.
� Adobe Acrobat, Adobe Systems Incorporated firmas›n›n markas›d›r.
� Bu k›lavuzda bahsedilen di¤er firma ve ürün adlar›, ticari adlar ve tescilli markalard›r.

[Telif hakk›]
Bu k›lavuz ve Sürücü ile birlikte verilen di¤er dokümanlar Toshiba Schneider Inverter Corporation firmas›n›n
yay›nlar›d›r ve telif hakk› dahil olmak üzere bu yay›nlar›n tüm haklar› bu firmaya aittir.

[Kopyalama]
Bu CD-ROM içeri¤inin herhangi bir k›sm›, Toshiba Schneider Inverter Corporation’dan yaz›l› izin almadan kop-
yalanamaz.

[Sorumluluklar›n reddi]
Toshiba Schneider Inverter Corporation, bu CD- ROM’un kullan›m›ndan kaynaklanan herhangi türde bir hasar için
sorumluluk kabul etmez.

Çok yüksek gürültüler nedeniyle iflitme kayb›ndan veya CD çalar›n hasar görmesinden kaç›nmak için,
bu CD-ROM’u müzik CD’si çalan bir cihazda oynatmay›n.

Yasak

Uyar›
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‹sim plakas› etiketinin aç›klamas› afla¤›da verilmifltir. Daima ilk önce gücü kapat›n ve ard›ndan bir dolap içerisin-
de tutulan sürücü’nün anma de¤erleri etiketini kontrol edin.

* Bu kod, fabrika varsay›lan mant›k ayar›n› temsil eder. SW1 sürgülü anahtar›n› kullanarak bir girifl/ç›k›fl mant›k
devresinden di¤erine geçebilirsiniz.

Tip

Model ad›

TOSVERT
VF-S11serisi

Güç faz›
say›s›

En az 10 cm

En az 5 cm

En az 10 cm En az 10 cm

Üst k›s›mdaki contalar› ç›kar›n
En az 10 cm

En az 5 cm

S: tek-fazl›
Yok: üç-fazl›

Girifl (AC) gerilimi

2 : 200V ila 240V
4 : 380V ila 500V
6 : 525V ila 600V

Uygulanabilir
motor kapasitesi

‹lave fonksiyonlar

Yok: ‹çerde filtre yok
M: Yerleflik ana filtre
L: Yerleflik yüksek 

zay›flatmal›
EMI filtre

Kumanda 
paneli

P: Sa¤lan›r

Vars. arayüz 
mant. devr*

WN, AN : Negatif
WP : Positive

Özel spesifikasyon kodu

A��:�� say›d›r

‹lave fonksiyon II

Yok: Standart ürün
E:  Muhafazal› tip

U:  Aç›k tip
R:  Bir yerleflik RS-485 
devre kart›yla birlikte

002 :    0.2kW
004 :    0.4kW
005 :  0.55kW
007 :  0.75kW
015 :    1.5kW
022 :    2.2kW
037 :    3.7kW
055 :    5.5kW
075 :    7.5kW
110 :    11kW
150 :    15kW

Form

1.3 Montaj

Sürücüyü iyi havaland›r›lan bir pano içine yerlefltirin ve dikey yönlendirme ile düz bir metal levha üzerine monte
edin.
E¤er birden fazla sürücü monte ediyorsan›z, sürücü’ler aras›ndaki mesafe en az 5 santimetre olmal› ve cihazlar
yatay s›ralar halinde düzenlenmelidir. E¤er sürücü’ler, aralar›nda mesafe b›rakmadan yerlefl tirilirse (yan yana
montaj), sürücü’nün üst k›sm›ndaki havaland›rma contalar›n› ç›kar›n. E¤er sürücü 50°C’nin üzerinde çal›flt›r›l›r-
sa, ak›m› azaltmak gereklidir.

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

etmeyin.

� Standart montaj � Yan yana montaj
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Bu flema, ana devrenin standart kablo ba¤lant›s›n› göstermektedir.

Standart ba¤lant› flemas› - SINK (Negatif) (ortak:CC)

DC reaktör (DCL)
*2 (opsion)

Ana devre güç kayna¤›
240V s›n›f›: üç-fazl› 200-240V

-50/60Hz

500V s›n›f›: üç-fazl› 380-500V
-50/60Hz

600V s›n›f›: üç-fazl› 525-600V
-50/60Hz

Güç devresifiltresi 

*5

Kontrol
devresi

Kumanda paneli 

Ortak seri ileti    
flimler için
konektör

Motor

Koruma fonksiyonu
aktivasyon ç›k›fl›

Düflük-h›z

24Vdc girifl

*1: T/L3 terminali tek-faz modellerde
yoktur. R/L1 ve S/L2 terminallerini
kullanın.

*2: Sürücü, bir k›sa devre çubu¤u va-
s›tas›yla k›sa devre yapt›r›lan PO
ve PA/+ terminallerine sahiptir. 

DC reaktörü (DCL) takmadan ön-
ce çubu¤u ç›kar›n.

*3: OUT ç›k›fl terminalini eksi sinyal
modunda kullan›rken, NO ve CC
terminallerini k›sa devre yap›n.

*4: E¤er 600V’luk bir model kullan›-
yorsan›z, bir girifl reaktörü (ACL)
ba¤lad›¤›n›zdan emin olun.

*5: 600V modellerin içinde gürültü filt-
resi yoktur.

‹leri 

Geri

S›f›rlama

Ön-ayarl› h›z 1

Ön-ayarl› h›z 2

Ön-ayarl› h›z 3

Ortak

H›za ulaflma
sinyal ç›k›fl›

Gerilim sinyali: 0-10V
(Ak›m sinyali: 4-20mA)

Harici potansiyometre (1~10kΩ)
(veya VIB-CC terminalleri aras›nda girifl gerilim sinyali: 0-10V)

Frekansölçer

7.5V-1mA
(veya 4-20mA)

Ölçüm aleti

Frenleme direnci (opsion)

2.1.1 Standart ba¤lant› flemas› 1

Güç kayna¤›
1ø200~240V
-50/60Hz
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2.1.2 Standart ba¤lant› flemas› 2

Standart ba¤lant› flemas› - SOURCE (Pozitif) (ortak:P24)

DC reaktör (DCL)
*2 (opsion)

Ana devre güç kayna¤›
240V s›n›f›: üç-fazl› 200-240V

-50/60Hz
500V s›n›f›: üç-fazl› 380-500V

-50/60Hz
600V s›n›f›: üç-fazl› 525-600V

-50/60Hz

Düflük h›zl›
sinyal ç›k›fl›  

24Vdc girifl

1: T/L3 terminali tek-faz model-
lerde yoktur. R/L1 ve S/L2 ter-
minallerini kullanın.

*2: Sürücü, bir k›sa devre çubu¤u
vas›tas›yla k›sa devre yapt›r›-
lan PO ve PA/+ terminallerine
sahiptir. çubu¤u ç›kar›n.

*3: NO ç›k›fl terminalini art› sinyal
modunda
P24 ve OUT terminallerini k›sa
devre yap›n.

*4: E¤er 600V’luk bir model kulla-
n›yorsan›z, bir girifl reaktörü
(ACL) ba¤lad›¤›n›zdan emin
olun.

*5: 600V modellerin içinde gürültü
filtresi yoktur.

Motor

Gürültü
filtresi 

*5
Güç devresi

Kontrol
devresi

Kumanda paneli 

Ortak seri
haberleflmeler
için konektör

‹ler

Geri

S›f›rlama

Ön-ayarl› h›z 1

Ön-ayarl› h›z 2

Ön-ayarl› h›z 3

H›z ulaflma
sinyal ç›k›fl›

Gerilim sinyali: 0-10V

(Ak›m sinyali: 4-20mA)

Harici potansiyometre (1~10kW)
(veya VIB-CC terminalleri aras›nda girifl gerilim sinyali: 0-10V)

7.5V-1mA
(veya 4-20mA)

Ölçüm aleti

Frenleme direnci (opsion)

Frekansölçer 

Koruma fonksiyonu
aktivasyon ç›k›fl›

Güç kayna¤›
1ø200~240V
-50/60Hz
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Mandall› konektör kullan›lmas› durumunda, mandall› konektörü yal›t›lm›fl boru ile kapat›n veya yal›t›lm›fl man-
dall› konektör kullan›n.

Gerilim s›n›f›

Tek- fazl› 
240V s›n›f›

Uygulanabilir
motor kapa-
sitesi (kW)

Sürücü modeli Güç devresi
(mm2) (Not 1.)

DC reaktör
(opsiyonel) (mm2)

Frenleme direnci /
Frenleme ünitesi
(opsiyonel) (mm2)

Toprak 
kablosu
(mm2)

Kablo ölçüsü (Bkz: Not 4)

Üç- fazl› 
240V s›n›f›

� Güç devresi

s›kma torku

Terminal sembolü Terminal fonksiyonu

Bir (üç fazl›) indüksiyon motoruna ba¤lay›n.

Sürücü’yü ba¤lamak için toprak terminali. Toplam 3 terminal vard›r: terminal tablosunda 2
terminal ve so¤utma kanatç›¤›nda 1 terminal.

240V s›n›f›: tek-fazl› 200 ila 240V-50/60Hz
üç-fazl› 200 ila 240V-50/60Hz

500V s›n›f›: üç-fazl› 380 ila 500V-50/60Hz
600V s›n›f›: üç-fazl› 525 ila 600V-50/60Hz
* Tek-faz girifli: R/L1 ve S/L2 terminalleri

Vida ölçüsü

M3.5 vida

M4 vida

M5 vida

M6 vida

2.2.1 Güç devresi terminalleri

2.2.2 Kablo malzemelerinin seçilmesi

Frenleme dirençlerine ba¤lay›n.
E¤er gerekirse F304, F305, F308, F309 parametrelerini de¤ifltirin.
Bu, iç DC ana devresindeki negatif potansiyle terminalidir. DC ortak güç, PA terminalleri
boyunca girilebilir (pozitif potansiyel).
Bir DC reaktör (DCL: opsiyonel harici cihaz) ba¤lamak için kullan›lan terminaller. Fabrikadan, k›sa
bir çubukla k›sa devre yap›lm›fl olarak sevk edilir. DCL’yi monte etmeden önce bu çubu¤u ç›kar›n.
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Not 1: Her bir kablonun uzunlu¤u 30 m’yi aflmad›¤›nda R/L1, S/L2 ve T/L3 girifl terminallerine ve U/T1, V/T2 ve
W/T3 ç›k›fl terminallerine ba¤lanan kablolar›n ölçüleri.
Parantez içindeki nümerik de¤erler, bir DC reaktör ba¤lant›¤›nda kullan›lacak kablolar›n boyutlar›n›
göstermektedir.

Not 2: Kontrol devresi için çap› 0.75 mm2 veya daha büyük olan blendajl› kablolar kullan›n.
Not 3: Topraklama için, yukar›da belirtilen ölçüde veya daha büyük ölçülü bir kablo kullan›n.
Not 4: Yukar›daki tabloda belirtilen kablo ölçüleri, 50°C veya daha düflük ortam s›cakl›¤›nda kullan›lan HIV

kablolar› (75°C maksimum izin verilebilir s›cakl›¤a sahip bir yal›tkanla blendajlanm›fl bak›r kablolar) için
geçerlidir

Not 5: E¤er sürücü’nün UL uygunlu¤unu sa¤lamak gerekiyorsa, Bölüm 6’da belirtilen kablolar› kullan›n.

2.2.3 Kontrol devresi terminalleri

SW1: SINK (Negatif) taraf (WN, AN tipi)
SOURCE (Pozitif) taraf (WP tipi)

FM: V taraf›
VIA: V taraf›

Kablo ölçüsü
Tek damarl› kablo: 0.3 ~ 1.5 (mm2)
Çok damarl› kablo: 0.3 ~ 1.5 (mm2)

(AWG 22 ~ 16)
K›l›f flerit uzunlu¤u: 6 (mm)

Tornavida:Küçük boyutlu düz uçlu tornavida
(Uç kal›nl›¤›: 0.4 mm veya daha az,
uç geniflli¤i: 2.2 mm veya daha az)

Sürgülü anahtarlar›n fabrika varsay›lan ayarlar›
SOURCE

SINK

Kontrol devresi terminal
kartı tüm cihazlar için
ortakt›r.

M3 vida
(0.5N* m)

Opsiyonel konektör
(RJ45)

Sürücü modeli Güç devresi
(mm2) (Not 1.)

DC reaktör
(opsiyonel) (mm2)

Frenleme direnci /
Frenleme ünitesi
(opsiyonel) (mm2)

Toprak 
kablosu
(mm2)

Kablo ölçüsü (Bkz: Not 4)Uygulanabilir
motor kapa-
sitesi (kW)

Üç- fazl›
600V s›n›f›

Gerilim s›n›f›

Üç- fazl› 500V
s›n›f›
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Fabrika varsay›lan ayar›
WN, AN tipi : SINK taraf›
WP tipi : SOURCE taraf›

Voltage 
conversion

SOURCE

Terminal
sembolü

Girifl/ç›k›fl Fonksiyon Elektrik 
spesifikasyonlar› Sürücü iç devreleri

24VDC
(‹zolasyon direnci:

DC50V)

10Vdc
(izin verilebilir yük

ak›m›: 10mA)

10Vdc
(izin verilebilir yük

ak›m›: 10mA)

10Vdc
(iç empedans: 

30k Ω)

4-20mA
(iç empedans: 

250 Ω)

Kontak girifli 
24Vdc-5mA

veya daha az

* SW1 kullan›larak
Sink/Source/PLC
seçilebilir

Ç
ok

 fo
nk

si
yo

nl
u 

pr
og

ra
m

la
na

bi
lir

 k
on

ta
k 

gi
rifl

i

Girifl

F-CC aras›ndaki k›sa devre ileri
do¤ru dönmeye neden olur; açma,
yavafllamaya ve durmaya neden
olur. (ST daima AÇIK iken)

R-CC aras›ndaki k›sa devre ters
yönde dönmeye neden olur; açma,
yavafllamaya ve durmaya neden
olur. (ST daima AÇIK iken)

E¤er RES ve CC ba¤lan›rsa, sürücü
koruma fonksiyonu devreden ç›kar›l›r.
RES ve CC’nin k›sa devre yap›lma-
s›, sürücü normal durumdayken et-
kiye sahip de¤ildir.

S1-CC aras›nda k›sa devre yap›lmas›
ön-ayarl› h›zda çal›flmaya neden olur.
S2-CC aras›nda k›sa devre yap›lmas›
ön-ayarl› h›zda çal›flmaya neden olur.

S3-CC aras›nda k›sa devre yap›lmas›
ön-ayarl› h›zda çal›flmaya neden olur.

Harici 24Vdc güç girifli
Kaynak mant›k devresi kullan›ld›¤›nda,
bir ortak terminal ba¤lan›r.

Kontrol devresinin eflpotansiyel terminali
(3 terminal)

Analog güç kayna¤› ç›k›fl›

Çok fonksiyonlu programlanabilir analog girifl
Fabrika varsay›lan ayar›: 0~10Vdc ve
0~60Hz (0~50Hz) frekans girifli.
Fonksiyon, selektörü 1 konumuna getir-
mek suretiyle 4~20mAdc (0~20mA) ak›m
girifline ayarlanabilir.

Parametre ayar›n› de¤ifltirmek suretiyle,
bu terminal ayn› zamanda bir çok fonksi-
yonlu programlanabilir kontak girifl termi-
nali olarak kullan›labilir Sink mant›k dev-
resi kullan›ld›¤›nda, P24-VIA aras›na bir
direnç (4.7 kΩ -1/2 W) yerlefltirdi¤inizden
emin olun. Ayr›ca, VIA selektörünü V ko-
numuna getirin.

Girifl

Girifl

Girifl

Girifl
(ortak)

Ç›k›fl

Girifl/ç›k›fl
için ortak

Girifl

Girifl

Girifl

� Kontrol devresi terminalleri
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* PTC (Pozitif S›cakl›k Katsay›s›): Afl›r› ak›m korumas› için s›f›rlanabilir ›s› koruyucu direnç. 

Çok fonksiyonlu programlanabilir analog girifl.
Standart varsay›lan ayar: 0~10Vdc girifl ve
0~60Hz (0~50Hz) frekans

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

10Vdc
(iç empedans: 

30k Ω)

1mAdc tam ölçekli
amprermetre veya
7.5Vdc (10Vdc)1mA
tam ölçekli voltmetre

0-20mA (4-20mA)
DC ampermetre

‹zin verilebilir yük
direnci:
750Ω veya daha az

Aç›k kolektör ç›k›fl›
24Vdc-50mA

Ç›k›fl darbe katarlar›
için 10mA veya üzeri
bir ak›m›n geçirilmesi
gerekir.

Darbe frekans
aral›¤›:
38~1600Hz

250Vac-1A
(cosφ=1)
: direnç yükünde
30Vdc-0.5A
250Vac-0.5A
(cosφ=0.4)

24Vdc-100mA

Çok fonksiyonlu programlanabilir analog
ç›k›fl. Standart varsay›lan ayar: Ç›k›fl
frekans›.
Fonksiyon, FM sürgülü anahtar›n› I konu-
muna getirmek suretiyle 0-20mAdc 
(4-20mA) ak›m ç›k›fl›na ayarlanabilir.

24Vdc güç ç›k›fl›

Çok fonksiyonlu programlanabilir aç›k kolek-
tör ç›k›fl›. Standart varsay›lan ayarlar h›z
ulaflma sinyali ç›k›fl frekanslar›n› alg›lar ve
ç›k›fl verir.
‹ki farkl› fonksiyonun atanabilece¤i çok fonk-
siyonlu ç›k›fl terminalleri.
NO terminali, bir izoelektrik ç›k›fl terminali-
dir. CC terminalinde izole edilir.

Parametre ayarlar›n› de¤ifltirmek suretiyle,
bu terminaller ayn› zamanda çok fonksiyon-
lu programlanabilir darbe katar› ç›k›fl termi-
nalleri olarak ta kullan›labilir.

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

Terminal
sembolü

Girifl/ç›k›fl Fonksiyon
Elektrik 

spesifikasyonlar›
Sürücü iç devreleri

Girifl

Ç›k›fl

Ç›k›fl

Ç›k›fl

Ç›k›fl
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250Vac-1A
(cosφ=1)
: direnç yükünde
30Vdc-0.5A
250Vac-0.5A
(cosφ=0.4)

� SINK (Negatif) mant›k devresi / SOURCE (Pozitif) mant›k
devresi (sürücü’nün dahili güç kayna¤› kullan›ld›¤›nda)
Geçen ak›m, kontrol girifl terminallerini açar. Bunlara sink mant›k devresi terminalleri ad› verilir. (Tip: -AN/-WN).
Avrupa’da genel olarak kullan›lan yöntem, girifl terminaline akan ak›m›n terminali açt›¤› source mant›k
devresidir (Tip: -WP).
Bazen sink mant›k devresinden negatif mant›k devresi ve source mant›k devresinden pozitif mant›k dev-
resi olarak bahsedilir.
Her bir mant›k devresinin elektri¤i, sürücü’nün dahili güç kayna¤›ndan veya bir harici güç kayna¤›ndan
sa¤lan›r ve devrenin ba¤lant›lar›, kullan›lan güç kayna¤›na ba¤l› olarak de¤iflir.

<Sürücü’nün dahili güç kayna¤› kullan›ld›¤›nda ba¤lant› örnekleri>

Programlanabilir
denetleyici

SürücüDönüfltürücüProgramlanabilir
denetleyici

NO NO

Ç›k›fl

Ç›k›fl

Girifl Girifl

Girifl

Ç›k›fl

OUT OUT

Ç›k›fl

Ortak

Ortak

Ortak

Girifl

Ortak

Sürgülü anahtar SW1:SINK

Sink (Negatif) 
mant›k devresi

Sürgülü anahtar SW1:SOURCE

Source (Pozitif) 
mant›k devresi

Terminal
sembolü

Girifl/ç›k›fl

Ç›k›fl

Çok fonksiyonlu programlanabilir röle kon-
tak ç›k›fl›.
Standart varsay›lan ayarlar düflük h›z sinya-
li ç›k›fl frekanslar›n› alg›lar ve ç›k›fl verir.
‹ki farkl› fonksiyonun atanabilece¤i çok
fonksiyonlu ç›k›fl terminalleri.

Fonksiyon
Elektrik 

spesifikasyonlar›
Sürücü iç devreleri
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� SINK (Negatif) mant›k devresi / SOURCE (Pozitif) mant›k devresi (Bir harici güç
kayna¤› kullan›ld›¤›nda) 

PLC terminali, bir harici güç kayna¤› ba¤lamak veya bir terminali di¤er girifl veya ç›k›fl terminallerinden
yal›tmak için kullan›l›r. Girifl terminalleri için, SW1 sürgülü anahtar›n› PLC konumuna getirin.

<Bir harici güç kayna¤› kullan›ld›¤›nda ba¤lant› örnekleri>

� Analog girifl ve kontak girifli aras›nda VIA ve VIB terminallerinin fonksiyonlar›n›n
seçilmesi

VIA ve VIB terminallerinin fonksiyonlar›, parametre ayarlar›n› de¤ifltirmek suretiyle (F109) analog girifl ve kontak girifli
aras›nda seçilebilir. (Fabrika varsay›lan ayar›: Analog girifl)

Bu terminalleri eksi sinyal devresi içinde kontak girifl terminalleri olarak kullan›rken, P24 ve VIA terminalleri aras›na
veya P24 ve VIB terminalleri aras›na bir direnç yerlefltirmeyi unutmay›n. (Tavsiye edilen direnç: 4.7KΩ-1/2W)

VIA terminalini bir kontak girifl terminali olarak kullan›rken, VIA anahtar›n› V konumuna getirdi¤inizden emin olun.
E¤er direnç yerlefltirilmezse veya VIA sürgülü anahtar› V konumuna getirilmezse, kontak girifli daima çok tehlikeli
olan AÇIK durumda kalacakt›r.

Terminalleri kontrol devresi terminallerine ba¤lamadan önce analog girifl ve kontak girifli aras›nda geçifl yap›n. Aksi
takdirde sürücü veya sürücü’ye ba¤l› cihazlar hasar görebilir.

Programlanabilir
denetleyici

Programlanabilir
denetleyici

Sürücü Sürücü

Ortak

Ortak

OUT

OUT

NO

NO

Girifl

Girifl

Girifl

Ç›k›fl

Ç›k›fl Ç›k›fl

Ç›k›fl

Ortak

Ortak

Sink (Negatif) 
mant›k devresi

Source (Pozitif) 
mant›k devresi

Sürgülü anahtar SW1:PLC Sürgülü anahtar SW1:PLC
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� Mant›k devresi anahtarlama / Gerilim-ak›m ç›k›fl› anahtarlama (sürgülü anahtar)

(1) Mant›k devresi anahtarlama
Mant›k devreleri aras›nda geçifl yapmak için SW1’i kullan›n.
Sürücü’ye kablo ba¤lant›s› yapmadan önce ve elektrik beslemesi yapmadan mant›k devreleri aras›nda
geçifl yap›n. E¤er anahtarlama iflleminden sonra güç aç›ld›¤›nda veya sürücü’ye güç verildi¤inde sink,
source ve PLC aras›nda geçifl yap›l›rsa sürücü hasar görebilir. Elektrik vermeden önce durumu onay-
lay›n.

(2) Gerilim-ak›m ç›k›fl› anahtarlama
Gerilim ç›k›fl› ile ak›m ç›k›fl› aras›nda geçifl yapmak için FM anahtar›n› kullan›n.
Sürücü’ye kablo ba¤lant›s› yapmadan önce veya elektrik beslemesi yapmadan FM terminalinin gerilim-
ak›m ç›k›fl›n› anahtarlay›n.

Sürgülü anahtarlar›n fabrika varsay›lan ayarlar›

SW1 : SINK (Negatif) taraf (WN, AN tipi)
SOURCE (Pozitif) taraf (WP tipi)

FM : V taraf›
VIA : V taraf›

SINK

SOURCE
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‹flletim frekans›n› ve iflletim yöntemlerini ayarlamak için prosedürler afla¤›daki flekilde seçilebilir:

cn0d (‹flletim komutu mod seçimi) ve Fn0d (H›z ayar› mod seçimi) temel
parametrelerini kullan›n.

*Fn0d=4, 5 ve 6 için E6581158 k›lavuzuna bak›n.

(1) Kumanda paneli tufllar›n› kullanarak bafllatma ve durdurma
(2) Terminal kart› giriflleri ile çal›flt›rma ve durdurma

(1) Sürücü ana ünitesi üzerindeki potansiyometreyi kullanarak ayarlama
(2) kumanda panelinin ok tufllar›n› kullanarak ayarlama
(3) Terminal tablosuna giden d›fl sinyalleri kullanarak ayarlama (0-10Vdc,

4-20mAdc)

Çal›flt›rma / 
Durdurma

Frekans›n ayarlanmas›

0: ‹ç potansiyometre ayar›
1: VIA
2: VIB
3: Ok tufllar›
4: Seri haberleflme
5: D›fl kontak yukar›/afla¤›
6: VIA+VIB (Devreden ç›karma)

0: Terminal kartı
1: Panel

Bafll›k Fonksiyon Ayarlama aral›¤› Varsay›lan ayar

Komut mod seçimi

Frekans ayarlama modu
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3.1.1 Bafllatma ve durdurma

(1) Kumanda paneli tufllar›n› kullanarak bafllatma ve durdurma (cnod=1))
Motoru çal›flt›rmak ve durdurmak için kumanda paneli üzerindeki          ve         tufllar›n› kullan›n.

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

(3) Serbest dönüfl
Yavafllayarak durma için standart varsay›lan ayar. Motora
serbest dönüfl yapt›rmak için, programlanabilir terminal
fonksiyonunu kullanarak bir "1(ST)" terminal fonksiyonu
atay›n.
f110=0’a ayarlay›n.
Serbest dönüfl için, motoru solda aç›klanan durumda dur-
durdu¤unuzda ST-CC’yi aç›n. Sürücü üzerindeki monitör-
de bu s›rada OFF (KAPALI) mesaj› görüntülenecektir.

Motor h›z›

F-CC

ST-CC

Frekans
Yavafllama
ve durma

Serbest dönüfl

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

AÇIK
KAPALI

F-CC

K Kontrol panelinden ileri çal›flma ve geri çal›flma aras›nda geçifl yapmak için, fr parametresinin (ileri/geri
çal›flma seçimi) 2 veya 3’e ayarlanmas› gerekir.

: Motor çal›fl›r. : Motor durur.

‹flletim frekans›n› görüntüler (çal›flma durur).
(Standart monitör ekran seçimi f710=0 oldu¤unda [‹flletim frekans›])

‹lk temel parametreyi görüntüler [Tarihçe (auh)].

� veya � tufluna basarak “cn0d”’yi seçin.

Parametre ayar›n› görüntülemek için ENTER tufluna bas›n. (Varsay›lan ayar: 1).

� tufluna basarak parametreyi 0’a ayarlay›n (terminal tablosu).

De¤ifltirilen parametreyi kaydetmek için ENTER tufluna bas›n. Cnod ve
parametre ayar de¤eri s›ras›yla görüntülenir.

Çal›flt›r›lan tufl LED ekran ‹fllem

[Bir cn0d ayarlama prosedürü örne¤i]

RUN STOP

RUN STOP

K›sa devre             ve                 terminalleri: ileri yönde çal›fl›r

K›sa devre             ve                  terminalleri: yavafllar ve durur
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(1) Sürücü ana ünitesi üzerindeki potansiyometreyi kullanarak frekans›
ayarlama (fn0d  =0)
Potansiyometre üzerindeki çentiklerle frekans› ayarlay›n.

(2) Sürücü ok tufllar› kullan›larak frekans›n ayarlanmas› (fnod=3)
Kumanda paneliyle frekans› ayarlay›n.

� Panelden bir çal›flma yürütme örne¤i

: Frekans› art›r›r : Frekans› azalt›r

Potansiyometre histeresiz özelli¤ine sahiptir. Bu nedenle, sürücü kapat›l›p
daha sonra tekrar aç›ld›¤›nda ayarl› de¤er bir miktar de¤iflebilir.

Frekans› art›rmak için saat yönünde çevirin.

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

‹flletim frekans›n› görüntüler (çal›flma durur).
(Standart monitör ekran seçimi f710=0 oldu¤unda [‹flletim frekans›])

‹lk temel parametreyi görüntüler [Tarihçe (auh)].

� veya � tufluna basarak “fnod”’yi seçin.

Parametre ayar›n› görüntülemek için ENTER tufluna bas›n.
(Varsay›lan ayar: 0).

� tufluna basarak parametreyi 3’e ayarlay›n (Kumanda paneli).

De¤ifltirilen parametreyi kaydetmek için ENTER tufluna bas›n. fnod ve
parametre ayar de¤eri s›ras›yla görüntülenir.

[Bir fn0d ayarlama prosedürü örne¤i]

3.1.2 Frekans›n ayarlanmas›

Çal›flt›r›lan tufl LED ekran ‹fllem

Çal›flt›r›lan tufl LED ekran ‹fllem

‹flletim frekans›n› görüntüler.
(Standart monitör ekran seçimi f710=0 oldu¤unda [‹flletim frekans›])

‹flletim frekans›n› ayarlay›n.

‹flletim frekans›n› kaydetmek için ENT tufluna bas›n. FC ve frekans,
s›ras›yla görüntülenir.

� veya � tufluna bas›lmas›, çal›flma s›ras›nda bile iflletim frekans›n›
de¤ifltirecektir.
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(3) Terminal kart›ndaki giriflleri kullanarak frekans›n ayarlanmas› (fnod  =  1 veya 2)

� Frekans ayar›
1) Harici potansiyometre kullan›larak frekans›n ayarlanmas›

Not: VIA sürgülü anahtar›n› I (ak›m) konumuna çevirdi¤inizden emin olun.

: Ak›m sinyali 4-20mAdc

3) Ak›m giriflini kullanarak frekans›n ayarlanmas› (4~20mA)

Not: VIA sürgülü anahtar›n› V (gerilim) konumuna çevirdi¤inizden emin olun.

*Girifl terminal VIB ayn› flekilde kullan›labilir.
fn0d =1: VIA etkili, fn0d = 2: VIB etkili

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

: Gerilim sinyali 0-10mAdc

2) Girifl gerilimini kullanarak frekans›n ayarlanmas› (0~10V)

*Girifl terminali VIA ayn› flekilde kullan›labilir.
fn0d =1: VIA etkili, fn0d = 2: VIB etkili

Frekans

Frekans

Frekans

M‹N MAKS

� Potansiyometre
Potansiyometre kullanarak frekans›n ayarlanmas›
(1-10kΩ, 1/4W)

� Gerilim sinyali
Gerilim sinyallerini kullanarak frekans›n

� Ak›m Sinyali
Ak›m sinyallerini kullanarak frekans›n ayarlanmas›

: Potansiyometre kullanarak
frekans›n ayarlanmas›
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(3) ‹flletim
çal›flt›rma/durdurma: Panel üzerindeki          ve         tufllar›na bas›n.

Frekans ayar›: Potansiyometre üzerindeki çentiklerin ayar konumlar›n› ayarlay›n.

* 600V modellerinin içinde gürültü filtresi yoktur.

Komut mod seçimi
Frekans ayar› mod seçimi 1

Bafll›k Fonksiyon Programlanan de¤er

Parametre ayar› (varsay›lan ayar)

Gürültü
filtresi

Güç devresi

Durdurma
devresi

Motor

(1) Kablo ba¤lant›s›

Yerleflik potansiyometreyi kullanarak iflletim frekans›n› ayarlama
ve kumanda panelini kullanarak çal›flt›rma ve durdurma.

Örn.1

Basit örneklerle Sürücü’nün çal›flt›r›lmas›na genel bak›fl.

3.2 VF-S11’in çal›flt›r›lmas›

RUN STOP
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(3) ‹flletim

çal›flt›rma/durdurma: Panel üzerindeki          ve         tufllar›na bas›n.

Frekans ayar›: Kumanda paneli üzerindeki                   tufllar›yla ayarlay›n.

Ayarlanan frekanslar› haf›zaya kaydetmek için,           tufluna bas›n.

“FC” ve ayarlanan frekans s›ras›yla yan›p sönecektir.

* 600V modellerinin içinde gürültü filtresi yoktur.

Komut mod seçimi

Frekans ayar› mod seçimi 1

(2) Parametre ayar›

ENT

� �

RUN STOP

(1) Kablo ba¤lant›s›

Ok tufllar›n› kullanarak iflletim frekans›n›n ayarlanmas› ve kuman-
da panelini kullanarak çal›flt›rma ve durdurma.

Örn.2

Gürültü
filtresi

Güç devresi

Durdurma
devresi

Motor

Bafll›k Fonksiyon Programlanan de¤er
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(3) ‹flletim
çal›flt›rma/durdurma: F-CC, R-CC’ye AÇMA/KAPAMA girifli. (SW1’i eksi sinyale ayarlay›n)
Frekans ayar›: Potansiyometre üzerindeki çentiklerin ayar konumlar›n› ayarlay›n.

* 600V modellerinin içinde gürültü filtresi yoktur.

‹leri çal›flt›rma
sinyali

Geri çal›flt›rma
sinyali

Ortak

(1) Kablo ba¤lant›s›

Yerleflik potansiyometreyi kullanarak iflletim frekans›n› ayarlama
ve d›fl sinyalleri kullanarak çal›flt›rma ve durdurma.

Örn.3

Gürültü
filtresi

Güç devresi

Durdurma
devresi

Motor

Komut mod seçimi

Frekans ayar› mod seçimi 

(2) Parametre ayar›

Bafll›k Fonksiyon Programlanan de¤er
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(3) ‹flletim
çal›flt›rma/durdurma: F-CC, R-CC’ye AÇMA/KAPAMA girifli. (SW1’i eksi sinyale ayarlay›n)
Frekans ayar›: VIA ve VIB: 0-10Vdc (Harici potansiyometre)

VIA: Girifl 4-20mAdc.
Not) VIA terminaline verilen gerilim ve ak›m aras›nda geçifl yapmak için VIA sürgülü anahtar›n›

kullan›n.
Gerilim girifli: V taraf›
Ak›m girifli: I taraf›

* 600V modellerinin içinde gürültü filtresi yoktur.

‹leri çal›flt›rma sinyali

Geri çal›flt›rma sinyali

Ortak

Ak›m sinyali: 4-20mA

Gerilim sinyali: 0-10V

Harici potansiyometre

(Aksi takdirde, terminaller VIA-CC aras›nda girifl gerilim sinyali (0~10V))

(1) Kablo ba¤lant›s›

D›fl sinyalleri kullanarak iflletim frekans› ayar›, çal›flt›rma ve dur-
durma.

Örn.4

Gürültü
filtresi

Güç devresi

Durdurma
devresi

Motor

Komut mod seçimi

Frekans ayar› mod seçimi 

(2) Parametre ayar›

Bafll›k Fonksiyon Programlanan de¤er

1 ya da 2
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MODE

Durum izleme modu

Standart izleme modu Ayar izleme modu

Panel jog modunu kullanmak için f262 parametresini 1’e ayarlay›n.

Ayarl› frekanslar›n, ç›k›fl ak›m›n›n/geriliminin ve terminal bilgilerinin izlenmesine
olanak verir.

Parametrelerin ayarlanmas› ⇒ bkz: 4.2

Monitörün kullan›m› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için ⇒ bkz: 5.1

: Sürücü parametrelerini ayarlama modu.

: Tüm sürücü durumlar›n› izleme modu.

: Bu mod, iflletimi kumanda panelinden kontrol etmek suretiyle
motoru harekete geçirmenize olanak verir.
Bu mod, varsay›lan ayar olarak gizlidir.

� Belirtilen frekans de¤erlerinin ayarlanmas› - bkz: 3.1.2
� Durum alarm›

E¤er sürücü’de bir ar›za varsa, LED ekranda alarm sinyali ve frekans s›rayla
yan›p sönecektir.

C: Ak›m afl›r› ak›m koruma seviyesinde ya da bu seviyenin üzerinde ise.

P: Voltaj afl›r› voltaj koruma seviyesinde ya da bu seviyenin üzerinde ise.

L: Yük afl›r› yük ar›za de¤erinin %50'si ya da daha yukar›s›nda ise.

H: S›cakl›k, afl›r› ›s›nma koruma alarm› düzeyine ulaflt›¤›nda.

Bu mod, ç›k›fl frekans›n› izlemek ve belirtilen frekans de¤erini ayarlamak için
kullan›l›r. Bu modda ayr›ca, çal›flma ve ar›za s›ras›nda durum alarmlar› hakk›nda
bilgi görüntülenir.

: Standart sürücü modu. Bu mod, sürücü’nün gücü aç›ld›¤›nda
etkinleflir.

Standart izleme modu

Ayar izleme modu

Durum izleme modu

Panel jog modu

VF-S11, afla¤›daki dört izleme moduna sahiptir.

4. Temel VF-S11 fonksiyonlar›

tufluna bas›ld›¤›nda sürücü modlar aras›nda geçifl yapar.
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Durum izleme modu

Not: Orijinal ekran moduna geri dönmek için, 
tufluna bas›n.

Geçmifl ar›za kayd› izleme modu
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Standart izleme modu

Ayar izleme modu

Ekran modu

10 tür veri 4 defal›k
veri.

28 tür veri
CALISMA

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

4.1 Durum izleme modunun ak›fl›
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: ‹lk kullan›mdan önce programlanmas› gereken temel
parametreler. (Bkz: 4.2.1)

: Ayr›nt›l› ve özel ayar gerektiren parametreler. (Bkz:
4.2.2)

: Standart varsay›lan ayar parametrelerinden farkl› olan
parametreleri belirtir. Bu parametreleri ayardan sonra
kontrol yapmak veya ayar› de¤ifltirmek için kullan›n.
(Parametre bafll›¤›: gr.u). (Bkz: 4.2.3)

: Bu parametre, en son de¤ifltirilen befl parametreyi ters
kronolojik s›rada görüntüleme fonksiyonuna sahiptir. Bu
fonksiyon, ayn› parametreyi kullanarak sürücü’yü ard
arda ayarlad›¤›n›zda çok kullan›fll›d›r. (Parametre ad›:
auh). (Bkz: 4.2.4)

HI: Programlanabilir aral›ktan daha yüksek olan bir de¤er atama teflebbüsünde bulunuldu. Veya
di¤er parametreleri de¤ifltirmenin bir sonucu olarak, flimdi seçilen parametrenin programlanan
de¤eri üst limiti afl›yor.

LO: Programlanabilir aral›ktan daha düflük olan bir de¤er atama teflebbüsünde bulunuldu. Veya
di¤er parametreleri de¤ifltirmenin bir sonucu olarak, flimdi seçilen parametrenin programlanan
de¤eri alt limiti afl›yor.

E¤er yukar›daki alarm yan›p sönüyorsa, “HI” de¤erine eflit veya daha büyük veya “LO” de¤erine eflit
veya daha düflük de¤erlerle ayar yap›lamaz.

Parametrelerin ayar aral›¤›

(otomatik düzenleme fonksiyonu)

Temel Parametreler

Geniflletilmifl parametreler

Kullan›c› parametreleri

Tarihçe parametresi

Standart varsay›lan parametreler, cihaz fabrikadan sevk edilmeden önce programlan›r. Parametreler 4 ana kate-
goriye ayr›labilir. De¤ifltirilecek veya aran›p eriflilecek parametreyi seçin.

4.2 Parametrelerin ayarlanmas›
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4.2.1 Temel parametrelerin ayarlanmas›

* Parametreler sevk›yattan
önce fabrikada
ayarlanm›flt›r.

* De¤ifltirlecek parametreyi
“Parametre tablosu"ndan
seçin.

* E¤er ifllem s›ras›nda anla-
mad›¤›n›z bir fley olursa,
MODE tufluna basarak
“0.0” göstergesine geri
dönün.

* Temel parametreler için
7.2’ye bak›n.

Ayn› programlanm›fl
parametreyi 
görüntüler.

Durum izleme
modundaki
ekrana geçer.

Di¤er parametre-
lerin adlar›n›
görüntüler.

Bundan
sonra,

‹flletim frekans›n› görüntüler (çal›flma durur).
(Standart monitör ekran seçimi f710=0 oldu¤unda [‹flletim frekans›])

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

� veya � tufluna basarak “FH”’y› seçin.

ENTER tufluna bas›ld›¤›nda maksimum frekans okunur.

Maksimum frekans› 60 Hz’e ayarlamak için � tufluna bas›n.

Maksimum frekans› kaydetmek için ENT tufluna bas›n. FH ve frekans,
s›ras›yla görüntülenir.

Çal›flt›r›lan tufl LED ekran ‹fllem

Ayarlama ifllem ad›mlar› afla¤›da verilmifltir (maksimum frekans› 80 Hz’den 60 Hz’e de¤ifltirme örne¤i).

[Temel parametreler için tufllama ad›mlar›]

Ayar izleme moduna geçer.

De¤ifltirilecek parametreyi seçer.

Programlanan parametre ayar›n› okur.

Parametre ayar›n› de¤ifltirir.

Parametre ayar›n›n de¤ifltirilen de¤erini kaydeder.

Temel parametrelerin tamam› ayn› ifllem ad›mlar›yla ayarlanabilir.
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4.2.2 Geniflletilmifl parametrelerin ayarlanmas›

: ayar izleme moduna geçer. (auh mesaj› görüntülenir)

: Temel parametrelerden "f - - -"i seçer.

: ‹lk geniflletilmifl parametre “f100” (düflük h›z sinyali ç›k›fl frekans›) görüntülenir.

: Ayar›n›n de¤ifltirilmesi gereken geniflletilmifl parametreyi seçer.

: Programlanan parametre ayar›n› okur.

: Parametre ayar›n› de¤ifltirir.

Geniflletilmifl parametre ayar›n›n de¤ifltirilen de¤erini kaydeder.

tuflu yerine          tufluna bas›ld›¤›nda bir önceki duruma dönülür.

* Geniflletilmifl parametreler
için 7.3’ye bak›n.

[Geniflletilmifl parametreler için tufllama ad›mlar›]

MODE tufluna bir defa bas›n ve �� tuflunu
kullanarak temel parametrelerden F --- ’i seçin.

Ayarlanan de¤eri de¤ifltirmek için
� veya � tufluna bas›n. ENTER
tufluna bas›ld›¤›nda, parametre
ayar› okunabilir.

Temel Parametreler

VF-S11, fonksiyonlar›n› tamamen kullanman›za izin veren geniflletilmifl parametrelere sahiptir.
Tüm geniflletilmifl parametreler F ve üç rakamla ifade edilir.

ENTMODE
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� Parametre ayarlama örne¤i
Ayarlama ifllem ad›mlar› afla¤›daki gibidir.
(Dinamik frenleme seçimi f304’ü 0’dan 1’e de¤ifltirme örne¤i.)

� Parametrelerin aranmas› ve tekrar programlanmas›
Parametrelerin arama ve tekrar ayarlama ifllemleri afla¤›daki gibidir.

Çal›flt›r›lan tufl LED ekran

‹flletim frekans›n› görüntüler (çal›flma durur).
(Standart monitör ekran seçimi f710=0 oldu¤unda [‹flletim frekans›])

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

� veya � tufluna basarak Gr.u’yu seçin.

‹fllem

‹fllem hakk›nda notlar
� E¤er bir parametreyi fabrika varsay›lan ayar›na geri döndürürseniz, bu parametre art›k Gr.u içinde gö-

rünmeyecektir.
� fn, f470-f473, de¤erlerinin de¤ifltirilmesi durumunda görünmezler.

Sadece standart varsay›lan ayardan farkl› de¤erlerle programlanan parametreler için otomatik arama yapar
ve bunlar› kullan›c› parametre grubu Gr.u içinde görüntüler. Parametre ayar› bu grup içinde de de¤ifltirilebilir.

4.2.3 De¤ifltirilen parametrelerin aranmas› ve tekrar ayarlanmas› (Gr.u)

Parametrelerin fonksiyonlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için tam versiyon ‹ngilizce k›lavuza bak›n (E6581158).

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

f - - - parametre grubuna geçmek için � veya � tufluna bas›n.

Dinamik frenleme seçimi f304’e geçifl yapmak için � tufluna bas›n.

ENTER tufluna bas›ld›¤›nda, parametre ayar› okunabilir.

ENTER tufluna bas›ld›¤›nda parametre ve de¤ifltirilen de¤er s›rayla
yan›p söner ve de¤erin keydedilmesine izin verilir.

E¤er ifllem s›ras›nda anlamad›¤›n›z bir fley olursa, tekrar RUH ekran› ad›m›ndan bafllamak için MODE
tufluna birkaç kez bas›n.

Dinamik frenleme seçimini 0’dan 1’e de¤ifltirmek için � tufluna bas›n.

‹lk geniflletilmifl parametre f 100’ü görüntülemek için ENTER tufluna
bas›n.

‹flletim frekans›n› görüntüler (çal›flma durur).
(Standart monitör ekran seçimi f710=0 oldu¤unda [‹flletim frekans›])

Çal›flt›r›lan tufl LED ekran ‹fllem
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Tarihçe fonksiyonu (auh):

Sadece standart varsay›lan ayardan farkl› de¤erlerle programlanan en son 5 parametre için otomatik arama
yapar ve bunlar› auh içinde görüntüler. Parametre ayar› bu grup  auh içinde de de¤ifltirilebilir.

‹fllem hakk›nda notlar

� E¤er kay›tl› tarihçe bilgisi yoksa, bu parametre atlan›r ve bir sonraki parametre olan “au1” görüntülenir.

� “head ve “end” s›ras›yla de¤ifliklikler tarihçesindeki ilk ve son parametrelere ilave edilir.

4.2.4 Tarihçe fonksiyonunu (AUH) kullanarak de¤ifliklikler tarihçesi
arama

E¤er ifllem s›ras›nda anlamad›¤›n›z bir fley olursa, tekrar auh ekran› ad›m›ndan bafllamak için           tufluna
birkaç kez bas›n.

Kullan›c› parametre otomatik düzenleme fonksiyonunu etkinlefltirmek için
ENTER tufluna bas›n.

De¤eri standart varsay›lan ayardan farkl› olan parametreler için arama
yapar ve bu parametreleri görüntüler. Görüntülenen parametreyi de¤ifltir-
mek için ENTER tufluna veya � tufluna bas›n. (� tufluna bas›ld›¤›nda
arama ters yönde ilerler)

Ayarlanan de¤eri görüntülemek için ENTER tufluna bas›n.

Ayarlanan de¤eri de¤ifltirmek için � ve � tufluna bas›n.

Aramak istedi¤iniz parametreleri görüntülemek için yukar›da verilen ad›mla-
r›n ayn›s›n› uygulay›n veya � ve � tufllar›n› kullanarak ayar› de¤ifltirin.

Gr.u tekrar göründü¤ünde arama sona erer.

Bir arama, MODE tufluna basarak iptal edilebilir. Arama devam ederken
parametre ayar modu ekran›na geri dönmek için MODE tufluna bir kez
bas›n.
Daha sonra, durum izleme moduna veya standart izleme moduna (iflle-
tim frekans› görüntüsüne) geri dönmek için MODE tufluna basabilirsiniz.

De¤ifltirilen de¤eri kaydetmek için ENTER tufluna bas›n. Parametre ad›
ve programlanan de¤er s›rayla yan›p sönecektir.
De¤ifliklik kaydedildikten sonra, “u ---“ mesaj› görüntülenir.

Çal›flt›r›lan tufl LED ekran ‹fllem

MODE
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Yukar›dakiler d›fl›ndaki parametrelerin ayar› çal›flma s›ras›nda bile de¤ifltirilebilir.
Bununla birlikte, f700 parametresinin (parametre ayarlar›n› de¤ifltirme yasa¤›) “1”e ayarland›¤›nda (yasak ayar›)
hiçbir parametrenin ayarlanamayaca¤›na veya de¤ifltirilemeyece¤ine dikkat edin.

* f736, “cmod” ve “fmod” ayar› sürücü çal›fl›rken de¤ifltirilebilir.

[Temel parametreler]

[Geniflletilmifl parametreler]

Güvenlik nedenleriyle afla¤›daki parametreler sürücü çal›fl›rken tekrar programlanamayacak flekilde
ayarlanm›flt›r. Parametre ayarlar›n› de¤ifltirmeden önce çal›flmay› durdurun (“0.0” veya “off” görüntülenir).

4.2.5 Çal›flma s›ras›nda de¤ifltirilemeyen parametreler

Not)  Parametre f700 (Parametre ayarlar›n› de¤ifltirme yasa¤›) bu “auh” ekran›nda görüntülenmez.

‹flletim frekans›n› görüntüler (çal›flma durur).
(Standart monitör ekran seçimi f710=0 oldu¤unda [‹flletim frekans›])

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

En son ayarlanan veya de¤ifltirilen parametre görüntülenir.

Ayarlanan de¤eri görüntülemek için ENTER tufluna bas›n.

Ayarlanan de¤eri de¤ifltirmek için � ve � tufluna bas›n.

De¤ifltirilen de¤eri kaydetmek için ENTER tufluna bas›n.
Parametre ad› ve programlanan de¤er s›rayla yan›p sönecektir.

Aramak istedi¤iniz parametreleri görüntülemek için yukar›da verilen ad›m-
lar›n ayn›s›n› uygulay›n veya � ve � tufllar›n› kullanarak ayar› de¤ifltirin.

“Head”: ‹lk tarihçe kayd›
“end”: Son tarihçe kayd›

Parametre ayar modu “auh”a dönmek için MODE tufluna bas›n.
Daha sonra, durum izleme moduna veya standart izleme moduna
(iflletim frekans› görüntüsüne) geri dönmek için MODE tufluna
basabilirsiniz.

Parametre
ekran›

� Tarihçe fonksiyonunun kullan›lmas›
Çal›flt›r›lan tufl LED ekran ‹fllem
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4.2.6 Tüm parametrelerin standart varsay›lan ayara döndürülmesi

‹fllem hakk›nda notlar

� Bu ifllemden önce bu parametrelerin de¤erlerini bir ka¤›da not alman›z tavsiye edilir; çünkü typ=3
ayar›n› yaparken de¤erleri de¤ifltirilen tüm parametreler standart fabrika ayarlar›na geri dönecektir.

� fn, fnsl, f109, f470-f473, f669 ve f880’ün kendi fabrika ayarlar›na dönmeyeceklerine dikkat edin.

Standart ayar modu seçme parametresi typ ’yi 7 ’ye ayarlamak suretiyle tüm parametrelerin geçerli ayarlar›
bir defada haf›zaya kaydedilebilir.
Ayr›ca, typ’yi 8’e ayarlamak suretiyle, haf›zada kay›tl› tüm parametre ayarlar› geri yüklenebilir.
Yani, bu parametreyi (typ=7 ve 8) kendi bafllang›ç ayarlar›n›z (varsay›lan ayarlar) için kullanabilirsiniz.

E¤er ifllem s›ras›nda anlamad›¤›n›z bir fley olursa, tekrar “auh” ekran› ad›m›ndan bafllamak için
tufluna birkaç kez bas›n.

‹flletim frekans›n› görüntüler (çal›flmay› durdurarak yap›n).

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

“typ” parametresine geçmek için � veya � tufluna bas›n.

ENTER tufluna bas›ld›¤›nda, programlanan parametreler görüntülenir.
(“typ” ekran›nda daima sa¤da "0 (s›f›r)", solda bir önceki ayar görüntülenir.)

Ayarlanan de¤eri de¤ifltirmek için � veya � tufluna bas›n.
Standart fabrika ayar›na dönmek için, “3” e ayarlay›n.

ENTER tufluna bas›ld›¤›nda tüm parametreler fabrika ayar›na döner
ve ekranda "1n1t" mesaj› görüntülenir.

Monitör, tekrar kurulum parametrelerini görüntüler

� Tüm parametrelerin standart varsay›lan ayara döndürülmesi için ifllem ad›mlar›

4.2.7 Kullan›c› ayar parametrelerinin kaydedilmesi/yüklenmesi

Standart varsay›lan ayar parametresinin ayarlanmas›yla (typ=3), tüm parametreler fabrika ayarlar›na geri
döndürülebilir.
Not: Standart varsay›lan ayar parametresi typ hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için, bkz: 5.6.

MODE

Çal›flt›r›lan tufl LED ekran ‹fllem
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Sürücü girifl (DC) gerilimi (%/V) görüntülenir.

Sürücü ç›k›fl gerilimi (%/V) görüntülenir.

Tork (%) görüntülenir.

Tork ak›m› (%/A) görüntülenir.

Sürücü yük faktörü (%) görüntülenir.

Frenleme direncinin kümülatif yük faktörü (%) görüntülenir.

Sürücü girifl gücü (kW) görüntülenir.

Sürücü ç›k›fl gücü (kW) görüntülenir.

‹flletim frekans› (Hz/bofl ünite) görüntülenir.

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

‹lk temel parametre “AUH” (tarihçe fonksiyonu) görün-
tülenir.
Dönme yönü görüntülenir.
(Fr-F: ileri çal›flma, Fr-r: ters çal›flma)

Sürücü ç›k›fl ak›m› (yük ak›m›) (%/A) görüntülenir.

‹flletim frekans› komut de¤eri (Hz/bofl ünite) görün-
tülenir.

Görüntülenen madde
Çal›flt›r›lan

tufl
LED ekran Haberleflme

No.
Aç›klama

Parametre ayar modu

Dönme yönü

‹flletim frekans›
komutu

Yük ak›m›

Girifl gerilimi

Ç›k›fl gerilimi

Tork

Tork ak›m›

Sürücü yük faktörü

PBR kümülatif yük
faktörü

Girifl gücü

Ç›k›fl gücü

‹flletim frekans›

Not 1

Not 2

Not 3

tufluna iki defa bas›n.

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

Bu modda, sürücü’nün çal›flma durumunu izleyebilirsiniz.
Normal iflletim s›ras›nda çal›flma durumunu görüntülemek için:

5.1.1 Normal koflullar alt›nda durum izleme

5.1 Durum izleme modu
‹zleme ak›fl› için 4.1’e bak›n.

MODE
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CPU1’in versiyonu görüntülenir.

CPU2’nin versiyonu görüntülenir.

Monte edilen haf›zan›n versiyonu görüntülenir.

PID geri besleme de¤eri görüntülenir. (Hz / bofl ünite)

Sürücü’nün nominal ak›m› (A) görüntülenir.

Eski arıza 1 (s›ra ile görüntülenir)

Eski arıza 2 (s›ra ile görüntülenir)

Eski arıza 3 (s›ra ile görüntülenir)

AÇIK: 1
KAPALI: ,

AÇIK: 1
KAPALI: ,

PID-hesaplanan frekans komut de¤eri görüntülenir.
(Hz / bofl ünite)

Sürücü’ye verilen tümleflik güç miktar› (kWh) görüntülenir.
(0.01=1kWh, 1.00=100kWh)

Sürücü’den sa¤lanan tümleflik güç miktar› (kWh)
görüntülenir.
(0.01=1kWh, 1.00=100kWh)

Her bir kontrol sinyali girifl terminalinin (F, R, RES,
S1, S2, S3, VIB ve VIA) AÇMA/KAPAMA durumu bit
format›nda görüntülenir.

Her bir kontrol sinyali ç›k›fl terminalinin (RY, OUT ve
FL) AÇMA/KAPAMA durumu bit format›nda görün-
tülenir.

Görüntülenen madde Çal›flt›r›lan
tufl LED ekran Haberleflme

No.
Aç›klama

Not 4 Girifl terminali

Ç›k›fl terminali

Frekans komut
de¤eri
(PID-hesaplanan)

Tümleflik girifl gücü

Tümleflik ç›k›fl
gücü

Not 5

Not 6

Not 6

Not 7

Not 7

Not 7

Nominal ak›m

Eski arıza 1

Eski arıza 2

Eski arıza 3

CPU1 versiyonu

CPU2 versiyonu

Haf›za versiyonu

PID geri beslemesi

(Devam)
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So¤utucu fan
Kontrol devre kart› kondansatörü
Ana devre kondansatörü

Kümülatif
çal›flma süresi

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

Not 7

Not 9

Not 8

Görüntülenen madde

Eski arıza 4

Kümülatif çal›flma
süresi

Varsay›lan ekran
modu

Parça de¤ifltirme
alarm bilgisi

Çal›flt›r›lan
tufl LED ekran Haberleflme

No. Aç›klama

Eski arıza 4 (s›ra ile görüntülenir)

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

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

(Devam)

AÇIK: 1
KAPALI: ,
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Eski bir arıza (arazalar 1 ila 4) hakk›nda ayr›nt›lar, afla¤›daki tabloda görüldü¤ü gibi, durum izleme modunda
ar›za kayd› seçildi¤inde          tufluna basmak suretiyle görüntülenebilir.

5.2.2’deki “Bir ar›za olufltu¤unda ayr›nt›l› ar›za bilgisinin görüntülenmesi”nden farkl› olarak, bir geçmifl ar›za
hakk›ndaki ayr›nt›lar, sürücü kapat›ld›ktan veya s›f›rland›ktan sonra bile görüntülenebilir.

Eski arıza 1

Sürekli ar›zalar

‹flletim frekans›

Dönme yönü

Yük ak›m›

Girifl gerilimi

Ç›k›fl gerilimi

Not 11

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 9

ENT

Görüntülenen madde Çal›flt›r›lan
tufl LED ekran

‹flletim frekans›
komutu

Girifl terminali

Ç›k›fl terminali

Kümülatif çal›flma
süresi

Eski arıza 1

Aç›klama

Eski arıza 1 (s›ra ile görüntülenir)

Ayn› ar›zan›n ard arda oluflma say›s› görüntülenir.
(Birim: oluflma say›s›)

Ar›zan›n olufltu¤u andaki dönme yönü görüntülenir. 
(Fr-F: ‹leri çal›flma, Fr-r: Ters çal›flma)

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

Ar›zan›n olufltu¤u andaki sürücü ç›k›fl ak›m› 
görüntülenir. (%/A)
Ar›zan›n olufltu¤u andaki sürücü girifl gerilimi (DC) görün-
tülenir. (%/V).

Ar›zan›n olufltu¤u andaki sürücü ç›k›fl gerilimi 
görüntülenir. (%/V)

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

Eski arıza 1’e dönmek için bu tufla bas›n.

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

AÇIK: 1
KAPALI: ,

AÇIK: 1
KAPALI: ,

Kontrol girifl terminallerinin (F, R, RES, S1, S2, S3, VIB ve
VIA) AÇMA/KAPAMA durumlar› bit format›nda görüntülenir.

Kontrol ç›k›fl terminallerinin (RY, OUT ve FL) AÇMA/KAPA-
MA durumlar› bit format›nda görüntülenir.
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5.2.1 Ar›za kodu görüntüleme
E¤er sürücü ar›zalan›rsa, ar›za nedenini belirten bir hata kodu görüntülenir. Ar›za kay›tlar› tutuldu¤undan, du-
rum izleme modunda herhangi bir zamanda her bir ar›za hakk›nda bilgi görüntülenebilir.
Bir ar›za durumunda belirtilebilecek nedenler hakk›nda bilgi için k›s›m 9.1’e bak›n.

5.2.2 Bir ar›za olufltu¤unda ar›za bilgisinin görüntülenmesi
Bir ar›za olufltu¤unda, e¤er sürücü kapat›lmam›fl veya s›f›rlanmam›flsa, 5.1.1, "Normal koflullar alt›nda durum
izleme"de aç›klanan modda görüntülenen bilgilerin ayn›s› afla¤›daki tabloda görüldü¤ü gibi görüntülenebilir.
Sürücü’yü kapatt›ktan veya s›f›rlad›ktan sonra ar›za bilgisini görüntülemek için, 5.1.2, "Geçmifl bir ar›za hakk›n-
da ayr›nt›l› bilgi görüntüleme"’de aç›klanan ad›mlar› takip edin.

Not 1

Not 2

Not 3

� Ar›za bilgisini ça¤›rma örne¤i

Görüntülenen madde

Ar›zan›n nedeni

Parametre ayar modu

Dönme yönü

‹flletim frekans›
komutu

PBR kümülatif yük
faktörü

Yük ak›m›

Girifl gerilimi

Ç›k›fl gerilimi

Tork

Tork ak›m›

Sürücü yük faktörü

Girifl gücü

Ç›k›fl gücü

‹flletim frekans›

Çal›flt›r›lan
tufl LED ekran

Haberleflme
No. Aç›klama

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

Bir ar›za olufltu¤unda dönme yönü görüntülenir. (Fr-F:
ileri çal›flma, Fr-r: ters çal›flma).

Bir ar›za olufltu¤unda iflletim frekans› komut de¤eri
(Hz/bofl ünite) görüntülenir.

Bir ar›za olufltu¤unda sürücü’nün ç›k›fl gücü
(%/A) görüntülenir.
Bir ar›za olufltu¤unda sürücü girifl (DC) gerilimi (%/V)
görüntülenir.
Bir ar›za olufltu¤unda sürücü’nün ç›k›fl gerilimi (%/V)
görüntülenir.

Bir ar›za olufltu¤unda sürücü ç›k›fl frekans› (Hz/bofl
ünite) görüntülenir.

Bir ar›za olufltu¤unda sürücü ç›k›fl gücü (kW) görün-
tülenir.

Bir ar›za olufltu¤unda sürücü girifl gücü (kW) görün-
tülenir.

Bir ar›za olufltu¤unda direncin kümülatif yük 
faktörü (%) görüntülenir.

Bir ar›za olufltu¤unda sürücü yük faktörü (%A) görün-
tülenir.

Bir ar›za olufltu¤unda tork ak›m› (%A) 
görüntülenir.

Bir ar›za olufltu¤unda tork (%) görüntülenir.

‹lk temel parametre “AUH” (tarihçe fonksiyonu) görüntülenir.
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CPU1’in versiyonu görüntülenir.

CPU2’nin versiyonu görüntülenir.

Monte edilen haf›zan›n versiyonu görüntülenir.

Eski arıza 1 (s›ra ile görüntülenir)

Eski arıza 2 (s›ra ile görüntülenir)

Eski arıza 3 (s›ra ile görüntülenir)

Eski arıza 4 (s›ra ile görüntülenir)

Kontrol girifl terminallerinin (F, R, RES, S1, S2,
S3, VIB ve VIA) AÇMA/KAPAMA durumlar› bit
format›nda görüntülenir.

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

(Devam)

Görüntülenen madde

Not 4 Girifl terminali

Ç›k›fl terminali

Frekans komut
de¤eri 
(PID-hesaplanan)

Tümleflik girifl
gücü

Tümleflik ç›k›fl
gücü

Bir ar›za olufltu¤unda PID geri besleme de¤eri
görüntülenir. (Hz / bofl ünite)

Bir ar›za olufltu¤unda PID-hesaplanan frekans
komut de¤eri görüntülenir. (Hz / bofl ünite)

Sürücü’ye verilen tümleflik güç miktar› (kWh)
görüntülenir.
(0.01=1kWh, 1.00=100kWh)

Sürücü’den sa¤lanan tümleflik güç miktar› (kWh)
görüntülenir.
(0.01=1kWh, 1.00=100kWh)

Bir ar›za olufltu¤unda sürücü anma ak›m› (A)
görüntülenir.

CPU1 versiyonu

CPU2 versiyonu

Haf›za versiyonu

PID geri beslemesi

Nominal ak›m

Eski arıza 1

Eski arıza 2

Eski arıza 3

Eski arıza 4

Not 5

Not 7

Not 7

Not 7

Not 7

Çal›flt›r›lan
tufl LED ekran

Haberleflme
No. Aç›klama

AÇIK: 1
KAPALI: ,

AÇIK: 1
KAPALI: ,
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Not 1: Her bir izleme modunda görüntülenen maddeler          veya         tufluna basarak de¤ifltirilebilir.

Not 2: F701 (ak›m/gerilim birim seçimi) parametresini kullanarak % ve A (amper) / V (volt) aras›nda geçifl yapa-
bilirsiniz.

Not 3: Görüntülenen girifl (DC) gerlimini, do¤rultulmufl DC girifl geriliminin 1√2 kat›d›r.
Not 4: Görüntülenen çubuklar›n say›s›, F109’un ayar›na (analog girifl/dijital girifl fonksiyon seçimine) ba¤l› ola-

rak de¤ifliklik gösterir. VIA veya VIB’i temsil eden çubuk, sadece s›ras›yla VIA veya VIB terminaline diji-
tal girifl fonksiyonu atand›¤›nda görüntülenir.
E¤er F109 = 0 ise: VIA’y› veya VIB’yi temsil eden çubuk görüntülenmez.
E¤er F109 = 1 veya 2 ise: VIA’y› temsil eden çubuk görüntülenmez.

VIB’yi temsil eden çubuk görüntülenir.
E¤er F109 = 3 veya 4 ise: Hem VIA’y› hem VIB’yi temsil eden çubuk görüntülenir.

Not 5: Görüntülenen çubuklar›n say›s›, F669’un ayar›na (dijital ç›k›fl / darbe katar› ç›k›fl seçimine) ba¤l› olarak
de¤ifliklik gösterir. OUT-NO terminalini temsil eden çubuk, sadece kendisine dijital ç›k›fl fonksiyonu
atand›¤›nda görüntülenir.
E¤er F669 = 0 ise: OUT-NO’yu temsil eden çubuk görüntülenir.
E¤er F669 = 1 ise: OUT-NO’yu temsil eden çubuk görüntülenmez.

Not 6: Güç kapal›yken veya girifl terminal fonksiyonu CKWH (girifl terminal fonksiyonu: 51) aç›kken veya gö-

rüntülenirken          tufluna 3 saniye veya daha uzun süre basarsan›z, girifl ve ç›k›fl gücünün toplam

miktarlar› s›f›rlanacakt›r.

Not 7: Eski arıza kay›tlar› flu s›rayla görüntülenir: 1 (en yeni ar›za kayd›) ⇔2⇔3⇔4 (en eski ar›za kayd›).

E¤er geçmiflte bir ar›za oluflmam›flsa, “nErr” mesaj› görüntülenir. Eski arıza 1, 2, 3 veya 4 görüntülendi-

¤inde         tufluna basmak suretiyle 1, 2, 3 veya 4 geçmifl ar›za kayd› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi görüntüle-

nebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: 5.1.2.
Not 8: Parça de¤ifltirme alarm›; y›ll›k ortalama ortam s›cakl›¤›, sürücü’yü AÇMA zaman›, motorun çal›flma sü-

resi ve F634 kullan›l›rken tan›mlanan ç›k›fl ak›m› (yük faktörü) parametrelerinden hesaplanan de¤er esas
al›narak görüntülenir. Kaba bir kestirime dayand›¤›ndan, bu alarm› sadece bir k›lavuz olarak kullan›n.

Kümülatif
çal›flma süresi So¤utucu fan

Kontrol devre kart› kondansatörü
Ana devre kondansatörü

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

Ar›zan›n sebebi görüntülenir.

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

Not 8

Not 9

ENT

ENT

� �

(Devam)

Görüntülenen madde

Kümülatif çal›flma
süresi
Varsay›lan ekran
modu

Parça de¤ifltirme
alarm bilgisi

Çal›flt›r›lan
tufl LED ekran

Haberleflme
No. Aç›klama

AÇIK: 1
KAPALI: ,
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Not 9: Kümülatif çal›flma süresi, sadece makine çal›fl›rken artar.
Not 10: Bir ar›za olufltu¤unda, alg›lama süresinden kaynaklanan nedenlerden dolay› maksimum de¤erler her zaman

kaydedilmez ve görüntülenmez.

Not 11: E¤er bir ar›za kayd› yoksa, nErr mesaj› görüntülenir.

� Monitörde görüntülenen maddelerden, yüzde olarak ifade edilen maddelerin referans de¤erleri afla¤›da listelenmifltir.

�   Yük ak›m›: ‹zlenen ak›m görüntülenir. Referans de¤er (%100 de¤er), isim plakas› üzerinde
belirtilen nominal ç›k›fl ak›m›d›r. Yani, PWM tafl›y›c› frekans›n›n (f300) 4kHz veya
daha az oldu¤u zamandaki nominal ak›ma karfl›l›k gelir. Ünite, A (amper) birimine
geçirilebilir.

�   Girifl gerilimi: Görüntülenen gerilim, DC k›sm›nda ölçülen gerilimin AC gerilime dönüfltürülmesi
suretiyle belirlenen gerilimdir. Referans de¤er (%100 de¤er), 240V modeller için
200 volt, 500V modeller için 400 volt ve 600V modeller için 575 volt’tur. Ünite, V
(volt) birimine geçirilebilir.

�   Tork: Tahrik motoru taraf›ndan üretilen tork görüntülenir. Referans de¤er (%100 de¤er),
motorun nominal torkudur.

�   Tork ak›m›: Tork üretmek için gerekli ak›m, vektör ifllemleriyle yük ak›m›ndan hesaplan›r. Bu
flekilde hesaplanan de¤er görüntülenir. Referans de¤er (%100 de¤er), yük ak›m›-
n›n %100 oldu¤u zamandaki de¤erdir.

�   Sürücü’nün yük faktörü: PWM tafl›y›c› frekans› (f300) ayar›na, v.b. ba¤l› olarak, gerçek nominal ak›m, isim
plakas› üzerinde belirtilen nominal ç›k›fl ak›m›ndan daha küçük olabilir. Bu s›rada-
ki gerçek nominal ak›m (bir indirgemeden sonra) %100 al›narak, yük ak›m›n›n
nominal ak›ma oran› yüzde olarak belirtilir. Yük faktörü ayn› zamanda afl›r› yük
ar›zas› (0L 1) için koflullar› hesaplamak için de kullan›l›r.

�   PBR kümülatif yük faktörü: Bir afl›r› yük ar›zas›n›n (0Lr) olufltu¤u seviyeye gelebilen frenleme direncinin yük
faktörü yüzde olarak belirtilir. Bu de¤er %100’e ulaflt›¤›nda bir afl›r› yük ar›zas›
oluflur.
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Avrupa’da s›ras›yla 1996 ve 1997’de yürürlü¤e giren EMC direktifi ve alçak gerilim direktifi, ilgili her ürünün üzeri-
ne bu direktiflere uygun oldu¤unu kan›tlamak üzere CE iflareti konmas›n› zorunlu k›lm›flt›r.
Sürücü’ler tek bafl›na çal›flmayan cihazlard›r ve bir kumanda paneline monte edilmek ve daima kendilerini kontrol
eden baflka makinelerle veya sistemlerle birlikte kullan›lmak üzere tasarlan›rlar. Dolay›s›yla bu cihazlar›n EMC di-
rektifine tabi olduklar› düflünülmez. Bununla birlikte, alçak gerilim direktifine tabi olmalar› nedeniyle tüm sürücü’-
lerin üzerine CE iflareti konmal›d›r.

CE iflareti, yerleflik sürücü’lere sahip olan tüm makinelere ve sistemlere konmal›d›r; çünkü bu makineler ve sis-
temler yukar›da belirtilen direktiflere tabidir. Bu nihai ürünlere CE iflareti konmas›, bu ürünlerin imalatç›lar›n›n so-
rumlulu¤undad›r. Ürünler, “nihai” ürünler” olmalar› halinde makineyle ilgili baflka direktiflere de tabi olabilir.
Bu nihai ürünlere CE iflareti konmas›, bu ürünlerin imalatç›lar›n›n sorumlulu¤undad›r. Bu bölümde, yerleflik
sürücü’lere sahip makinelerin ve sistemlerin EMC direktifiyle ve alçak gerilim direktifiyle uyumlulu¤unu sa¤lamak
için sürücü’lerin nas›l monte edilece¤i ve hangin önlemlerin al›naca¤› aç›klanm›flt›r.

Bu k›lavuzun ilerleyen sayfalar›nda aç›kland›¤› gibi monte edilen temsili modeller, EMC direktifine uygunluk için ta-
raf›m›zdan test edilmifltir. Ancak, EMC yönergesine uygun olup olmad›klar› montajlar›n›n ve ba¤lant›lar›n›n nas›l
yap›ld›¤›na ba¤l› oldu¤undan, tüm sürücü’leri uygunluk için kontrol etmemiz mümkün de¤ildir. Baflka bir ifadeyle,
EMC direktifinin uygulanmas› yerleflik sürücü(ler)le birlikte kumanda panelinin bileflimine, di¤er yerleflik elektronik
bileflenlerle olan iliflkiye, kablo ba¤lant›s›na, montaj kofluluna, v.b. ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Dolay›s›yla, lütfen
makinenizin veya sisteminizin EMC direktifine uygun olup olmad›¤›n› kendiniz denetleyin.

CE iflareti, bir veya daha çok sürücü ve motor(lar) içeren her nihai ürün üzerinde bulunmal›d›r. VF-S11 serisi
sürücü’ler, Toshiba taraf›ndan tavsiye edilen bir EMI (elektromanyetik giriflim) filtresi tak›lmas› ve kablo ba¤lant›s›-
n›n do¤ru flekilde yap›lmas› halinde EMC direktifine uygundur.

� EMC direktifi 89/336/EEC

EMC standartlar›, genel olarak ba¤›fl›kl›kla ve emisyonla ilgili standartlar olmak üzere iki kategoriye ayr›l›r ve bu iki
kategorinin her biri tek tek makinelerin çal›flma ortamlar›na göre ayr›ca s›n›fland›r›l›r. Sürücü’ler sanayi ortamlar›n-
da endüstriyel sistemlerle kullan›m için tasarland›klar›ndan, afla¤›da Tablo 1’de listelenen EMC kategorilerine gi-
rerler. Nihai ürünler olarak makineler ve sistemler için gereken testler, sürücü’ler için gereken testlerle hemen
hemen ayn›d›r.

Sürücü’lerin kendileri CE iflareti onay›na tabi de¤ildir.

6.1.1 EMC direktifi hakk›nda

6.1 CE direktifinin karfl›lanmas›
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Bu alt bölümde, EMC direktifini karfl›lamak için hangi önlemlerin al›nmas› gerekti¤i aç›klanm›flt›r.
(1) Girifl kablolar›ndan gelen iletim parazitini ve radyasyon parazitini azaltmak için tavsiye edilen EMI filtresini

sürücü’lerin girifl taraf›na tak›n (Tablo 2).
Sürücü’ler, iletim paraziti standartlar›na uygun olup olmad›klar›n› görmek için Tablo 2’de listelenen kombi-
nasyonlarda test edilir. Japonyada kullan›lan sürücü’ler için NF serisi gürültü filtreleri kullan›lmas› tavsiye
edilir.
Tablo 2’de, sürücü’ler için tavsiye edilen gürültü filtreleri listelenmifltir.

Tablo 2 Sürücü ve EMI filtresi kombinasyonlar›

Üç- fazl› 240V s›n›f›

‹letim paraziti
EN55011 S›n›f A Grup 1

Uygulanabilir filtreler
(Motor ba¤lant› kablosunun uzunlu¤u:

Maks. 5 m)

‹letim paraziti
EN55011 S›n›f B Grup 1

Uygulanabilir filtreler
(Motor ba¤lant› kablosunun uzunlu¤u:

Maks. 1 m)

Sürücü

Sürücü ve filtre kombinasyonu

6.1.2 EMC direktifini karfl›lamak için önlemler

Ticari, fakat endüstriyel olmayan bir ortamda kullan›ld›klar›nda, sürücü’lere yukar›dakilerden baflka emisyon stan-
dartlar› uygulan›r.

S›n›f A Grup 1
S›n›f A Grup 1

S›n›f B Grup 1

S›n›f B Grup 1

Radyasyon paraziti
‹letim paraziti
Statik deflarj

Radyasyon paraziti

‹letim paraziti

‹lk geçici ço¤uflma
Y›ld›r›m flok dalgas›

Kategori

Kategori

Ürün standartlar›

Ürün standartlar›

Test standard› ve düzeyi

Test standard› ve düzeyi

Emisyon

Emisyon

Ba¤›fl›kl›k

Radyoaktif radyo-frekans manyetik
kontaktör alan›

Radyo-frekans indüksiyonu / iletim
giriflimi
Gerilim düflmesi / gücün kesilmesi

Alt kategori

Alt kategori

Tablo 1 EMC standartlar›
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Not: EU standartlar›na uygun 600V modeleri için, en yak›n›n›zdaki Toshiba sürücü distribütörünü aray›n.

(2) Sürücü ç›k›fl kablolar› ve ekranl› kontrol kablolar› gibi blendajl› elektrik kablolar› kullan›n. Kablolar› ve tel-
leri uzunluklar›n› en aza indirecek flekilde geçirin. Elektrik kablosu ile kontrol kablosu aras›nda ve elektrik
kablosunun girifl ve ç›k›fl telleri aras›nda bir mesafe b›rak›n. Bunlar› paralel olarak geçirmeyin veya birbiri-
ne ba¤lamay›n; dik aç›yla geçirin.

(3) Sürücü’yü ve filtreyi ayn› metal plaka üzerine monte edin. sürücü’nün izolasyonlu bir dolap içine monte
edilmesi, radyasyon parazitini s›n›rland›rmada daha etkilidir. Mümkün oldu¤u kadar kal›n ve k›sa teller
kullanmak suretiyle, toprak kablosuyla güç kablosu aras›nda bir mesafe b›rakarak metal plakay› ve ku-
manda panelini emniyetli flekilde topraklay›n.

(4) EMI filtresi girifl ve ç›k›fl tellerini birbirinden ayr› olarak geçirin.
(5) Kablolardan gelen radyasyon parazitini bast›rmak için, tüm blendajl› kablolar› bir parazit kesme plakas›

yoluyla topraklay›n.
Sürücü’nün, dolab›n ve filtrenin etraf›ndaki (her birinden 10 cm yar›çap mesafesindeki) blendajl› kablolar›
topraklamak etkilidir. Blendajl› kablolara bir ferrit göbek yerlefltirmek, radyasyon parazitini s›n›rland›rmada
daha da etkilidir.

(6) Radyasyon parazitini daha fazla s›n›rland›rmak için, sürücü ç›k›fl hatt›na bir s›f›r-faz reaktör tak›n ve metal
plakan›n ve dolab›n toprak kablolar›na ferrit göbekler yerlefltirin.

Tek- fazl› 240V s›n›f›

Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile

Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile
Bir yerleflik filtre ile

Sürücü

Sürücü

‹letim paraziti
EN55011 S›n›f A Grup 1

Uygulanabilir filtreler
(Motor ba¤lant› kablosunun 

uzunlu¤u: Maks. 5 m)

‹letim paraziti
EN55011 S›n›f A Grup 1

Uygulanabilir filtreler
(Motor ba¤lant› kablosunun 

uzunlu¤u: Maks. 5 m)

‹letim paraziti
EN55011 S›n›f B Grup 1

Uygulanabilir filtreler
(Motor ba¤lant› kablosunun 

uzunlu¤u: Maks. 20 m)

‹letim paraziti
EN55011 S›n›f A Grup 1

Uygulanabilir filtreler
(Motor ba¤lant› kablosunun 

uzunlu¤u: Maks. 50 m)

‹letim paraziti
EN55011 S›n›f B Grup 1

Uygulanabilir filtreler
(Motor ba¤lant› kablosunun 

uzunlu¤u: Maks. 20 m)

‹letim paraziti
EN55011 S›n›f A Grup 1

Uygulanabilir filtreler
(Motor ba¤lant› kablosunun 

uzunlu¤u: Maks. 50 m)

Sürücü ve filtre kombinasyonu

Sürücü ve filtre kombinasyonu

Üç- fazl› 500V s›n›f›
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Kabloyu soyun ve elektrik iflleri için uygun bir metal kovan
vas›tas›yla metal plakaya tespit edin.

Alçak gerilim direktifi, makinelerin ve sistemlerin güvenli¤inin sa¤lanmas›yla ilgilidir. Tüm Toshiba sürücü’ler, alçak
gerilim direktifinde tan›mlanan EN-50178 standard›na uygun olarak CE-iflaretine sahiptir ve dolay›s›yla makinelere
veya sistemlere monte edilebilir ve problemsiz flekilde Avrupa ülkelerine ithal edilebilirler.

Uygulanabilir standart: EN50178
Elektrik tesisatlar›nda kullan›m için elektronik cihazlar
Elektrik tesisatlar›nda kullan›m için elektronik cihazlar

Kirlilik düzeyi: 2 (5.2.15.2)
Afl›r› gerilim kategorisi: 3

240V s›n›f› - 3.0mm (5.2.16.1)
500V s›n›f› - 5.5mm (5.2.16.1)

6.1.3 Alçak gerilim direktifi hakk›nda

Blendajl› kablo

Not 1: fiekilde gösterilen örne¤i takip ederek blendajl› kabloyu soyun ve topraklay›n.

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

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

FL röle kablo ba¤lant›s›

Röleye

(Not 1)

EMC plakas›

Toprak terminali vidas›

Güç kayna¤› kablo ba¤lant›s›

Frenleme direnci kablo ba¤lant›s› (Blendajl› kablolar)

[Kablo ba¤lant›s› örne¤i]
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EN 50178, özellikle elektrik tesisatlar›nda kullan›m amac›yla tasarlanan elektrikli cihazlara uygulan›r ve elektrik
tesisatlar›nda kullan›m için elektronik cihazlar› tasarlarken, test ederken, üretirken ve monte ederken elektrik
çarpmas›n› önlemek için uyulacak koflullar› tan›mlar.

Sürücü’yü bir makineye veya sisteme dahil ederken, sürücü’yü alçak gerilim direktifini karfl›lamas› için afla¤›da-
ki önlemler al›nmal›d›r.

(1) Sürücü’yü bir dolap içerisine monte edin ve sürücü muhafazas›n› topraklay›n. Bak›m yaparken, bir kablo
deli¤inden parmaklar›n›z› sürücü’nün içine sokmamaya ve kullan›lan sürücü’nün modeline ve kapasitesi-
ne ba¤l› olarak aktif hale geçebilecek yüklü bir parçaya dokunmamaya son derece dikkat edin.

(2) Sürücü’nün ana devre toprak terminaline iki veya daha fazla kablo ba¤lamay›n. E¤er gerekirse, üzerine
sürücü’nün monte edilldi¤i metal levhan›n üstüne ilave bir toprak terminali monte edin ve buna baflka bir
kablo ba¤lay›n.
Veya (standart olarak tak›lan) EMC plakas›n› ve baflka bir kablo ba¤lant›s›n› EMC plakas› üzerindeki top-
rak terminaline tak›n. Toprak kablosu ölçüleri için tablo 10’a bak›n.

(3) Sürücü’nün girifl taraf›na bir sigortas›z devre kesici veya bir sigorta tak›n.

UL Standard›na ve CSA Standard›na uyan VF-S11 modellerinde, isim plakas›n›n üzerinde UL/CSA iflareti var-
d›r.

6.2.1 Tesisata uygunluk

VF-S11 sürücü, bir panoya monte edilmeli ve ortam s›cakl›¤› spesifikasyonu dahilinde kullan›lmal›d›r. 
(Bkz: k›s›m 1.4.4)

6.2.2 Ba¤lant›ya uygunluk

Ana devre terminalleri (R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, PA/+, PB, PC/-, PO) için UL uyumlu kablolar kulla-
n›n (nominal s›cakl›k 75 °C veya üzeri).
Kablo ölçüleri için yan sayfadaki tabloya bak›n.

6.2.3 Çevrebirim ayg›tlar›na uygunluk

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

6.2 UL Standard›na ve CSA Standard›na uygunluk

6.1.4 Alçak gerilim direktifini karfl›lamak için önlemler
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CC/J 6A maks.

CC/J 10A maks.

CC/J 15A maks. 

CC/J 20A maks. 

CC/J 30A maks.

CC/J 6A maks.

CC/J 10A maks.

CC/J 10A maks.

CC/J 15A maks. 

CC/J 20A maks.

J 35A maks.

J 50A maks.

J 60A maks. 

J 80A maks.

J 110A maks.

CC/J 3A maks.

CC/J 6A maks.

CC/J 10A maks.

CC/J 15A maks. 

CC/J 20A maks. 

CC/J 30A maks.

J 35A maks. 

J 50A maks.

J 70A maks.

CC/J 6A maks.

CC/J 6A maks.

CC/J 10A maks.

CC/J 15A maks.

CC/J 20A maks.

CC/J 25A maks.

J 30A maks. 

J 45A maks.

Gerilim
s›n›f›

Uygulanabilir
motor kapasitesi

(kW)

AIC (A)
(Kesme kapasitesi)

Sigorta s›n›f› ve ak›m 
(A)

Güç devresinin
kablo ölçüleriSürücü modeli

Tek- fazl›
240V s›n›f›

Üç- fazl›
240V s›n›f›

Üç- fazl› 
500V s›n›f›

Üç- fazl› 
600V s›n›f›

6.2.4 Termal motor koruma

Motorun nominal de¤erlerine ve özelliklerine uygun elektronik termal koruma özelliklerini seçer. Bir sürücü ile
çok say›da motor çal›flt›r›lmas› durumunda, her bir motora ›s›l röle ba¤lanmal›d›r.

� AIC, Sigorta ve Kablo Ölçüleri
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� Dört gezinme fonksiyonu

� Temel parametreler

Bafll›k

Bafll›k Haberleflme
No.

Fonksiyon

Birim

Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan ayar

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

Ayarlama aral›¤›

Bafll›k Haberleflme
No.

Fonksiyon Birim
Minimum ayar 
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

Fonksiyon

Kumanda panelinin
çal›flma frekans›

Tarihçe fonksiyonu

Otomatik kalk›fl ve
durufl rampas›

Tork art›rma ayar›
makro fonksiyonu

Parametre ayar›
makro fonksiyonu

Komut mod seçimi

Frekans ayar›
mod seçimi 1

Parametreleri, ayarlar›n›n de¤ifltirilme
s›ras›n› tersine çevirerek befllik gru-
plar hainde görüntüler.
* (Düzenlenebilir)
0: Devre d›fl› (manuel)
1: Otomatik
2: Otomatik (sadece hızlanmada)

0: Devre d›fl›
1: Otomatik tork art›rma + otomatik

ayar (auto-tuning).
2: Vektör kontrolü + otomatik ayar (auto-tuning).
3: Enerji tasarrufu + otomatik ayar (auto-tuning).

0: Devre d›fl›
1: Serbest durufl
2: 3 kablolu çal›flma
3: Harici girifl ARTIRMA/AZALTMA ayar›
4: 4-20 mA ak›m girifli ifllemi

0: Terminal kart›
1: Kumanda paneli
0: Yerleflik potansiyometre
1: VIA
2: VIB
3: Kumanda paneli
4: Seri haberleflme
5: D›fl kontaktan ARTIRMA/AZALTMA
6: VIA + VIB 

7.1 Kullan›c› parametreleri

7.2 Temel parametreler

Parametrelerin fonksiyonlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için tam versiyon ‹ngilizce k›lavuza bak›n (E6581158).
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0: Ç›k›fl frekans›
1: Ç›k›fl ak›m›
2: Ayarlanan frekans
3: DC gerilim
4: Ç›k›fl gerilimi komut de¤eri
5: Girifl gücü
6: Ç›k›fl gücü
7: Tork
8: Tork ak›m›
9: Motor kümülatif yük faktörü
10: Sürücü kümülatif yük faktörü
11: PBR (frenleme reaktörü) kümülatif

yük reaktörü
12: Frekans ayar de¤eri (PID’den

sonra)
13: VIA girifl de¤eri
14: VIB girifl de¤eri
15: Sabit ç›k›fl 1 (Ç›k›fl ak›m›: %100)
16: Sabit ç›k›fl 2 (Ç›k›fl ak›m›: %50)
17: Sabit ç›k›fl 3 (Ç›k›fl ak›m› d›fl›nda:

%100)
18: Seri haberleflme verisi
19: Ayarlar için (Fn ayar de¤eri görün-

tülenir.)

0: -
1: 50Hz varsay›lan ayar
2: 60Hz varsay›lan ayar
3: Varsay›lan ayar (bafllatma)
4: Ar›za kayd› silme
5: Kümülatif çal›flma süresi silme
6: Tip bilgisini bafllatma
7: Kullan›c›n›n ayarlad›¤› parametreleri

kaydetme
8. Kullan›c›n›n ayarlad›¤› parametreleri

yükleme
9. Kümülatif fan çal›flma süresi kayd›n› silme

0: ‹leri çal›flma
1: Geri çal›flma
2: ‹leri çal›flma (‹leri/Geri geçifli

yap›labilir)
3: Geri çal›flma (‹leri/Geri geçifli

yap›labilir)

50-330 (240V s›n›f›)
50-660 (500/600V s›n›f›)

* 3: 230 (240V s›n›f›), 460 (500V s›n›f›), 575V (600V s›n›f›)

H›zlanma süresi 1

Yavafllama süresi 1

Maksimum frekans

Analog ç›k›fl kalibrasyonu

Varsayılan ayarlar

Analog ç›k›fl verisi

Üst limit frekans›

Alt limit frekans›

Temel frekans 1

Temel frekans gerilimi 1

‹leri/geri çal›flma
seçimi
(Kumanda paneli)

Bafll›k Haberleflme
No.

Fonksiyon Birim
Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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Standart
motor

VF
motor

Ayar OL ar›zaAfl›r› yük korumas›

0: V/F sabiti
1: De¤iflken tork
2: Otomatik tork art›rma kontrolü
3: Vektör kontrolü
4: Enerji tasarrufu
5: Dinamik enerji tasarrufu (fanlar ve

pompalar için)
6: PM motor kontrolü

V/F kontrol modu
seçimi

Motor elektronik-ter-
mal koruma düzeyi 1

Elektronik-termal
koruma karakteris-
tik seçimi *2

Ön ayarl› h›z
iflletim frekans› 1

Ön ayarl› h›z
iflletim frekans› 2

Ön ayarl› h›z
iflletim frekans› 3

Ön ayarl› h›z
iflletim frekans› 4

Ön ayarl› h›z
iflletim frekans› 5

Ön ayarl› h›z
iflletim frekans› 6

Ön ayarl› h›z
iflletim frekans› 7

Geniflletilmifl para-
metreler

Otomatik düzen-
leme fonksiyonu

Tork art›rma de¤eri 1

*1 : Varsay›lan de¤erler kapasiteye ba¤l› olarak de¤iflir. Sayfa 64’deki tabloya bak›n.
*2 : �: geçerli, x: geçersiz

Bafll›k Haberleflme
No.

Fonksiyon Birim
Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

efesotomasyon.com -Toshiba inverter,drive,servo,plc



I. Güvenlik

E6581160

7

53

0-255 (Daima AÇIK)

0-255 (Daima AÇIK)

0: Geri
1: Yavafllayarak Durma

0-65 (‹fllevsiz)

Düflük h›z sinyali
ç›k›fl frekans›

H›z ulaflma ayar
frekans›

Daima aktif fonksi-
yon seçimi 1

0: Haberleflme için analog girifl
VIB - analog girifl

1: VIA - analog girifl
VIB – kontak girifli (Sink)

2: VIA - analog girifl
VIB – kontak girifli (Source)

3: VIA - kontak girifli (Sink)
VIB – kontak girifli (Sink)

4: VIA - kontak girifli (Source)
VIB – kontak girifli (Source)

Daima aktif fonksi-
yon seçimi 2
Girifl terminali 
seçimi 1 (F)
Girifl terminali 
seçimi 2 (R)
Girifl terminali 
seçimi 3 (RES)
Girifl terminali 
seçimi 4 (S1)
Girifl terminali 
seçimi 5 (S2)
Girifl terminali 
seçimi 6 (S3)
Girifl terminali 
seçimi 7 (VIB)
Girifl terminali 
seçimi 8 (VIA)

Ç›k›fl terminali 
seçimi 3 (FL)

Ç›k›fl terminali 
seçimi 1A
(RY-RC)

Ç›k›fl terminali 
seçimi 2A
(OUT-NO)

Ç›k›fl terminali 
seçimi 1B
(RY-RC)

Ç›k›fl terminali 
seçimi 2B
(OUT-NO)

Analog/kontak girifl
fonksiyon seçimi
(VIA/VIB terminali)

H›z ulaflma
alg›lama band›
Öncelik seçimi
(Hem F-CC hem R-CC
AÇIK konumdad›r)

� Girifl/ç›k›fl parametreleri 1

7.3 Geniflletilmifl parametreler

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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Frekans öncelik
seçimi

� Frekans Parametreleri

*1 : Varsay›lan de¤erler kapasiteye ba¤l› olarak de¤iflir. Sayfa 64’deki tabloya bak›n.
*3 : 230 (240V s›n›f›), 460 (500V s›n›f›), 575 (600V s›n›f›)

ve
ve

veya
ve

ve
veya

veya
veya

Ç›k›fl terminali
mant›k devresi
seçimi (RY-RC,
OUT-NO)

Frekans komutu
uygunluk alg›lama
aral›¤›

Temel frekans 2

Temel frekans 
gerilimi 2

50-330 (240V s›n›f›)
50-660 (500/600V s›n›f›)

10-199,
200 (devre d›fl›)

Tork art›rma 
de¤eri 2
Motor elektronik-
termal koruma
düzeyi 2

ar›zaya geçifl
önleme düzeyi 2

VIA girifli nokta 
1 ayar›
VIA girifli nokta 
1 frekans›
VIA girifli nokta 
2 ayar›

0: FN0d (Terminal girifli ile F207’ye
geçilebilir)

1: FN0d (1.0Hz’den küçük belirlenmifl
frekansta F207’ye geçilebilir)

0: Yerleflik potansiyometre
1: VIA
2: VIB
3: Kumanda paneli
4: Seri haberleflme
5: D›fl kontaktan ARTIRMA/AZALTMA
6: VIA + VIB

VIA girifli nokta 

2 frekans›

Frekans ayar› 
mod seçimi 2

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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VIB girifli nokta 1
ayar›

VIB girifli nokta 1
frekans›

VIB girifli nokta 2
ayar›
VIB girifli nokta 2
frekans›

Bafllatma frekans
ayar›

‹flletim bafllatma
frekans›

DC frenleme
bafllang›ç frekans›

Motor mili sabitleme
kontrolü

Alt limit frekans iflleti-
mi için süresi limiti

Jog çal›flma frekans›

Panel jog çal›flt›rma
modu

D›fl kontaklardan girifl
– ARTIRMA tepki
süresi

D›fl kontaklardan girifl
– ARTIRMA frekans
ad›m geniflli¤i

D›fl kontaklardan
girifl – AZALTMA
tepki süresi

D›fl kontaklardan girifl
– AZALTMA frekans
ad›m geniflli¤i

ARTIRMA/AZALTMA
frekans›n›n bafllang›ç
de¤eri

ARTIRMA/AZALTMA
frekans›n›n de¤ifltir-
ilen de¤erinin
kaydedilmesi

Atlama frekans› 1

Atlama geniflli¤i 1

Atlama frekans› 2

Jog çal›flmas› durdur-
ma modeli

DC frenleme ak›m›

0: Devre d›fl›
1: Etkin (DC frenlemeden sonra)

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

0: Geçersiz
1: Geçerli

0: De¤ifltirilmez
1: Güç kapat›ld›¤›nda de¤ifltirilen F268

ayarlan›r

0: Devre d›fl›
0. 1-600.0

DC frenleme süresi

‹flletim bafllatma
frekans›
histeresiz

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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0: Devre d›fl›
1: Anl›k durmadan sonra otomatik

yeniden bafllatmada
2: ST terminali aç›k veya kapal›
3: Otomatik yeniden bafllatmada veya

ST-CC aç›ld›¤›nda veya
kapand›¤›nda

4: Devreye almada

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

0: Devre d›fl›
1-10

0: Devre d›fl›
1: Etkin (Direnç afl›r› yük korumas› etkin)

0: Etkin
1: Devre d›fl›
2: Etkin (Ani h›z azaltma)
3: Etkin (Dinamik ani h›z azaltma)

� ‹flletim modu parametreleri

Ön ayarl› h›z iflletim
frekans› 8

Ön ayarl› h›z iflletim
frekans› 9

Ön ayarl› h›z iflletim
frekans› 10

Ön ayarl› h›z iflletim
frekans› 11

Ön ayarl› h›z iflletim
frekans› 12

Ön ayarl› h›z iflletim
frekans› 13

Ön ayarl› h›z iflletim
frekans› 14

PWM tafl›y›c›
frekans›

Otomatik yeniden
bafllatma kontrol
seçimi

Rejeneratif güç kont-
rolü (Yavafllayarak
durma)

Yeniden deneme seçi-
mi (deneme say›s›)

Dinamik frenleme
seçimi

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

Ön ayarl› h›z iflletim
frekans› 15
(Yangın modu)

Atlama geniflli¤i 2

Atlama frekans› 3

Atlama geniflli¤i 3

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Say›

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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*1 : Varsay›lan de¤erler kapasiteye ba¤l› olarak de¤iflir. Sayfa 64’deki tabloya bak›n.

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

Dinamik frenleme
direnci

0: Besleme gerilimi düzeltilmedi, ç›k›fl
gerilimi s›n›rland›

1: Besleme gerilimi düzeltildi, ç›k›fl
gerilimi s›n›rland›

2: Besleme gerilimi düzeltilmedi, ç›k›fl
gerilimi s›n›rlanmad›

3: Besleme gerilimi düzeltildi, ç›k›fl gerili-
mi s›n›rlanmad›

0: Devre d›fl›
1: Otomatik ayar

0: Tafl›y›c› frekans› otomatik olarak
düflürülmez

1: Tafl›y›c› frekans› otomatik olarak
düflürülür

2: Tafl›y›c› frekans› otomatik olarak
düflürülmedi
500V/600V modeller için destek

3: Tafl›y›c› frekans› otomatik olarak
düflürüldü
500V/600V modeller için destek

0: Devre d›fl›
1: Etkin (ileri çal›flma)
2: Etkin (geri çal›flma)
3: Etkin (çal›flma yönü)

0: Devre d›fl›, 1: Etkin

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

Dinamik frenleme
direnci kapasitesi

Geri çal›flma yasa¤›

Rasgele mod

Tafl›y›c› frekans›
kontrol modu seçimi

Zay›flama tepkisiz
tork band›

Frenleme modu
seçimi

PID kontrol bekleme
süresi

PID kontrolü

Oransal kazanç

‹ntegral kazanç

Diferansiyel kazanç

Bırakılan frekans

B›rakma süresi

S›zma frekans›

S›zma süresi

Zay›flama kazanc›

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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*1 : Varsay›lan de¤erler kapasiteye ba¤l› olarak de¤iflir. Sayfa 64’deki tabloya bak›n.

VIA girifl sapmas›

VIA girifl kazanc›

VIB girifl sapmas›

VIA girifl kazanc›

*1 : Varsay›lan de¤erler kapasiteye ba¤l› olarak de¤iflir. Sayfa 64’deki tabloya bak›n.

2: Otomatik ayar etkin 
(yürütmeden sonra: 0)

0: Otomatik ayar devre d›fl›

1: F402’yi bafllatma (0’a ayarlay›n)

Otomatik ayar
(auto-tuning)

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

Yüksüz motor ak›m›

Motor nominal hızı dk-1

H›z kontrolü yan›t
katsay›s›

H›z kontrolü stabilite
katsay›s›

� Tork art›rma parametreleri 1

� Girifl/ç›k›fl parametreleri 2

� Tork art›rma parametreleri 2

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon

Uyarma ak›m›
katsay›s›

Hata önleme kontrol
kats.1
Hata önleme kontrol
kats.2

Motor ayar›
katsay›s›
Maksimum gerilim
ayar› katsay›s›

Dalga formu
de¤ifltirme ayar
katsay›s›

Birim
Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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0: Do¤rusal
1: S-modeli 1
2: S-modeli 2

1: H›zlanma/yavafllama 1
2: H›zlanma/yavafllama 2
3: H›zlanma/yavafllama 3

0: Do¤rusal
1: S-modeli 1
2: S-modeli 2

10-199,
200 (devre d›fl›)

0: Güç kapat›l›nca iptal edilir
1: Güç kapat›l›nca tutulmaya devam edilir

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

0: Devre d›fl›
1: Devreye almada (sadece güç

aç›ld›ktan sonra bir defa)
2: Devreye almada (her defas›nda)
3: Çal›flma s›ras›nda
4: Devreye almada + çal›flma s›ras›nda
5: Ç›k›fl taraf›nda faz kayb› alg›lamas›

0.0-20.0

10-2400

0: Devre d›fl›, 1: Etkin

H›zlanma süresi 2

Yavafllama süresi 2

H›zlanma /
yavafllama modeli 1
H›zlanma /
yavaflama modeli 2

H›zlanma/yavaflla-
ma seçimi (1, 2 , 3)

H›zlanma/yavaflla-
ma 1 ve 2 anahtar-
lama frekans›

S-modeli alt-limit
ayar miktar›

S-modeli üst-limit
ayar miktar›

H›zlanma süresi 3

Yavafllama süresi 3

H›zlanma/yavafllama
3 modeli

H›zlanma/yavafllama
2 ve 3 anahtarlama
frekans›

Ar›zaya geçifli
önleme düzeyi 1

Sürücü arıza tutma
seçimi

Acil durdurma
seçimi

Acil DC frenleme
süresi

Motor %150- afl›r›
yük zaman limiti

Girifl faz hatası
alg›lama modu seçimi

Ç›k›fl faz hatası
alg›lama modu
seçimi

� H›z art›rma/azaltma zaman parametreleri

� Koruma parametreleri

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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*1 : Varsay›lan de¤erler kapasiteye ba¤l› olarak de¤iflir. Sayfa 64’deki tabloya bak›n.

Küçük ak›m alg›lama
ak›m histeresizi

1-20

0: Her zaman (standart puls)
1: Devreye almada (sadece güç aç›ld›k-

tan sonra bir defa) (standart puls)
2: Her zaman (k›sa süreli puls)
3: Devreye almada (sadece güç aç›ld›k-

tan sonra bir defa)
(k›sa süreli puls)

0: Sadece alarm
(alg›lama düzeyi %60’›n alt›nda)

1: Arıza
(alg›lama düzeyi %60’›n alt›nda)

2: Sadece alarm
(alg›lama düzeyi %50’nin alt›nda,
DC reaktör gereklidir)

1: -10 ila +10°C
2: 11-20°C
3: 21-30°C
4: 31-40°C
5: 41-50°C
6: 51-60°C

0: Devre d›fl›, 1-100

0-250

0.0-10.0

0-100

100-150

0: Sadece alarm
1: Arıza

0-100

0-255

0: Sadece alarm
1: Ar›za

Küçük ak›m uyarı /
alarm seçimi

Küçük ak›m alg›lama
ak›m›

Küçük ak›m alg›lama
süresi

Devreye alma
s›ras›nda ç›k›fl k›sa
devresi alg›lama

Afl›r› tork uyar›/alarm
seçimi

Afl›r› tork alg›lama
düzeyi
Afl›r› tork alg›lama
süresi

Afl›r› tork alg›lama
düzeyi histeresizi

Kümülatif çal›flma
süresi alarm ayar›

Afl›r› gerilim alarm
önleme düzeyi

VIA düflük düzey girifl
modunda uyarı

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

Düflük gerilim
uyarı/alarm seçi-
mi

100
Zaman

0.1/0.1
(=10 saat)

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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0: Dijital ç›k›fl
1: Pulse ç›k›fl›

500-1600

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

0-100

0: Ç›k›fl frekans›
1: Ç›k›fl ak›m›
2: Ayarl› frekans
3: DC gerilim
4: Ç›k›fl gerilimi komut de¤eri
5: Girifl gücü
6: Ç›k›fl gücü
7: Tork
8: Tork ak›m›
9: Motor kümülatif yük faktörü
10: Sürücü kümülatif yük faktörü
11: PBR (frenleme reaktörü) kümülatif

yük reaktörü
12: Frekans ayar de¤eri (PID’den

sonra)
13: VIA/II Girifl de¤eri
14: VIB girifl de¤eri
15: Sabit ç›k›fl 1 (Ç›k›fl ak›m›: %100)
16: Sabit ç›k›fl 2 (Ç›k›fl ak›m›: %50)
17: Sabit ç›k›fl 3

(Ç›k›fl ak›m› d›fl›nda: %100)

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

Pulse ç›k›fl fonksiy-
onu seçimi 
(OUT-NO)

Maksimum pulse
miktarı say›s›
Analog ç›k›fl›n
e¤im karakteristi¤i

Parametre
de¤ifliklik kilidi

Serbest birim
seçimi

Say›

0: ‹zinli
1: Yasak

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

0.00-FH

0.00: Devre d›fl›
0.01- FH

0: Devre d›fl›
1-255

0.00: Serbest birim ekran› devre d›fl›
(frekans ekran›)

0.01-200.0

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

Serbest birim
göstergesinin e¤im
karakteristi¤i

Serbest ad›m 1 (bir
panel tufluna 1 kez
basarak)

Serbest ad›m 2
(panel ekran›)

Serbest birim
ekran›

Birim seçimi

Ölçüm sapmas›

� Ç›k›fl parametreleri

� Kumanda paneli parametreleri

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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0: 1200bps
1: 2400bps
2: 4800bps
3: 9600bps
4: 19200bps

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

0: Yamak (Usta sürücü’nün ar›za yap-
mas› durumunda O Hz komutu verilir)

1: Yamak (Usta sürücü’nün ar›za yap-
mas› durumunda çal›flma devam
eder)

2: Yamak (Usta sürücü’nün ar›za yap-
mas› durumunda acil durdurma)

3: Usta (frekans komutlar›n›n iletimi)
4: Usta (ç›k›fl frekans sinyallerinin iletimi)

0: (devre d›fl›)
1-100

0-225

0.00-2.00

Haberleflme h›z›

Efllik

Sürücü numarası

Haberleflme hatas›
alarma geçifl süresi 
Haberleflme bek-
leme süresi

Sürücü’ler aras›nda
haberleflme için
Usta ve Yamak
(master/slave)
uygulaması

� Haberleflme parametreleri

Standart monitör
ekran seçimi

0: Frekans (Hz / serbest birim)
1: ‹flletim komutu (Hz / serbest birim)
2: Ç›k›fl ak›m› (%/A)
3: Sürücü anma ak›m› (A)
4: Sürücü yük faktörü (%)
5: Ç›k›fl gücü (%)
6: PID kontrolünden sonra frekans

komutu (Hz / serbest birim)
7: Bir d›fl denetim biriminden tan›mlanan

opsiyonel ö¤e 

0: ‹flletim komutu iptal edilir (silinir)
1: ‹flletim komutu tutulur

0: Yavafllayarak durma
1: Serbest durufl

0: ‹zinli
1: Yasak

0: ‹zinli
1: Yasak

0: ‹zinli
1: Yasak

0: ‹zinli
1: Yasak

0: ‹zinli
1: Yasak

Standby terminali
(ST) kapat›ld›¤›nda
iflletim komutu iptali

Panel durdurma
modeli

Kumanda paneli
üzerinde frekans
ayarlama yasa¤› (FC)

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

Panelden acil dur-
durma ifllemi yasa¤›

Panelden s›f›rlama
ifllemi yasa¤›

Çal›flma s›ras›nda
CN0d/ IFn0d’yi
de¤ifltirme yasa¤›

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›
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Haberleflme komutu
nokta 1 ayar›

Haberleflme komutu
nokta 1 frekans›

Haberleflme komutu
nokta 2 ayar›

Haberleflme komutu
nokta 2 frekans›

Haberleflme 
protokolünün seçimi

Blok yazma verisi 1

Blok yazma verisi 2

0: Toshiba sürücü protokolü
1: Modbus RTU protokolü

0: Seçim yok
1: Komut bilgisi 1
2: Komut bilgisi 2
3: Frekans komutu
4: Terminal kartı üzerinde ç›k›fl verisi
5: Haberleflmeler için analog ç›k›fl

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

Blok okuma verisi 1

Blok okuma verisi 2

Blok okuma verisi 3

Blok okuma verisi 4

Blok okuma verisi 5

D›flar›-ad›m alg›lama
ak›m düzeyi
D›flar›-ad›m alg›lama
süresi

Yüksek-h›z tork ayar
katsay›s›

Alg›lama yok

Serbest notlar

Opsiyon 1 için parametre

Opsiyon 2 için parametre

Opsiyon 3 için parametre

Opsiyon 4 için parametre

Opsiyon 5 için parametre

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

Bafll›k
Haberleflme

No.
Fonksiyon Birim

Minimum ayar
birimi Pano/
haberleflme

Varsay›lan
ayar

Kullan›c›
ayar›

Referans
E6581158

Ayarlama aral›¤›

� PM motor parametreleri
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Not: Ba¤lanan dinamik frenleme rezistörünün direnci için f308’i (Dinamik fren direnci) ayarlad›¤›n›zdan emin olun.

Sürücü tipi Tork art›rma
de¤eri 1/2

Dinamik fren-
leme direnci

Dinamik fren-
leme direnci
kapasitesi

Otomatik tork
art›rma de¤eri

Motor 
nominal ak›m›

Yüksüz motor
ak›m›

Motor ayar›
katsay›s›

Afl›r› gerilimde
stop etme

koruma düzeyi

� Sürücü tiplerine göre varsay›lan ayarlar

(Not)
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‹leri çal›flma komutu
Geri çal›flma komutu
Jog çal›flma modu

AÇIK: ‹leri çal›flma KAPALI: Yavafllayarak durma
AÇIK: Geri çal›flma KAPALI: Yavafllayarak durma

Ön-ayarl› h›z komutu 1
Ön-ayarl› h›z komutu 2
Ön-ayarl› h›z komutu 3
Ön-ayarl› h›z komutu 4

DC frenleme komutu
PID kontrolü yasak

‹leri çal›flma ve jog çal›flma kombinasyonu
Geri çal›flma ve jog çal›flma kombinasyonu

Fonksiyon
No. Kodu Fonksiyon ‹fllem

Fonksiyon atanmaz
Standby terminali

Devre d›fl›

AÇIK: Jog çal›flma, KAPALI: Jog çal›flma iptal

AÇIK: ‹flletim için haz›r
KAPALI: Serbest durufl (gate off)

AÇIK: E Arıza durdurma

AÇIK: DC frenleme

AÇIK: ST ve RES’ten eflzamanl› girifl
AÇIK: ST ve CFMOD’dan eflzamanl› girifl

AÇIK: F ve AD2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: R ve AD2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: F ve SS1’den eflzamanl› girifl

AÇIK: R ve SS1’den eflzamanl› girifl

AÇIK: F ve SS2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: R ve SS2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: F ve SS3’den eflzamanl› girifl

AÇIK: R ve SS3’den eflzamanl› girifl

AÇIK: F ve SS4’den eflzamanl› girifl

AÇIK: R ve SS4’den eflzamanl› girifl

AÇIK: F, SS1 ve AD2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: R, SS1 ve AD2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: F, SS2 ve AD2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: R, SS2 ve AD2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: F ve JOG’dan eflzamanl› girifl
AÇIK: R ve JOG’dan eflzamanl› girifl

AÇIK: PID kontrolü yasak
KAPALI: PID kontrolü izinli
AÇIK: Parametre düzenleme izinli
KAPALI: Parametre düzenleme yasak (E¤er F700 = 1 ise)

AÇIK: S›f›rlama komutunun kabulü
AÇIK→KAPALI: Arıza s›f›rlamas›

AÇIK: Komut modundan terminal girifl moduna gü-
dümlü anahtarlama, frekans ayar modundan
Fn0d ve F207 aras›nda kontrol edilen moda gü-
dümlü anahtarlama. (E¤er F200 = 0 ise)

AÇIK: H›z art›rma/azaltma 2
KAPALI: H›z art›rma/azaltma 1 veya 3

H›zlanma yavafllama 2 model seçimi

S›f›rlama komutu

Harici girifl cihaz›ndan arıza durdurma komutu
Komut modu ve frekans ayar modu geçifli

Parametre düzenleme izni

Standby ve s›f›rlama komutlar›n›n kombinasyonu
Standby ve komut/frekans ayar modu anahtarlama
kombinasyonu

‹leri çal›flma ve h›zlanma/yavafllama 2 kombinasyonu

‹leri çal›flma, ön-ayarl› h›z komutu 1 ve h›zlanma /
yavafllama 2 kombinasyonu
Geri çal›flma, ön-ayarl› h›z komutu 1 ve h›zlanma /
yavafllama 2 kombinasyonu

‹leri çal›flma, ön-ayarl› h›z komutu 2 ve h›zlanma /
yavafllama 2 kombinasyonu
Geri çal›flma, ön-ayarl› h›z komutu 2 ve h›zlanma /
yavafllama 2 kombinasyonu

Geri çal›flma ve h›zlanma/yavafllama 2 kombinasyonu

‹leri çal›flma ve ön-ayarl› h›z komutu 1 kombinasyonu

Geri çal›flma ve ön-ayarl› h›z komutu 1 kombinasyonu

‹leri çal›flma ve ön-ayarl› h›z komutu 2 kombinasyonu

Geri çal›flma ve ön-ayarl› h›z komutu 2 kombinasyonu

‹leri çal›flma ve ön-ayarl› h›z komutu 3 kombinasyonu

Geri çal›flma ve ön-ayarl› h›z komutu 3 kombinasyonu

‹leri çal›flma ve ön-ayarl› h›z komutu 4 kombinasyonu

Geri çal›flma ve ön-ayarl› h›z komutu 4 kombinasyonu

� Girifl terminal fonksiyonlar› tablosu 1

SS1’den SS4’e kadar (4 bit) 15 h›z seçimi
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Not: Fonksiyon 1, 10-12, 15-17, 38, 41-45 veya 48 bir girifl terminal tablosuna atand›¤›nda, parametre komut
modu seçimi cnod 1’e ayarlansa (panel) bile, girifl terminal tablosu etkinlefltirilir.

AÇIK: F, SS3 ve AD2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: R, SS3 ve AD2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: F, SS4 ve AD2’den eflzamanl› girifl

AÇIK: R, SS4 ve AD2’den eflzamanl› girifl

‹leri çal›flma, ön-ayarl› h›z komutu 3 ve h›zlanma /
yavafllama 2 kombinasyonu

Geri çal›flma, ön-ayarl› h›z komutu 3 ve h›zlanma /
yavafllama 2 kombinasyonu

‹leri çal›flma, ön-ayarl› h›z komutu 4 ve h›zlanma /
yavafllama 2 kombinasyonu

Geri çal›flma, ön-ayarl› h›z komutu 4 ve h›zlanma /
yavafllama 2 kombinasyonu
Frekans komutu güdümlü anahtarlama

V/F ayar› No.2 Anahtarlama

D›fl kontaklardan frekans ARTIRMA sinyali girifli
D›fl kontaklardan frekans AZALTMA sinyali girifli

D›fl kontaklardan frekans ARTIRMA/AZALTMA iptal
sinyali girifli
D›fl kontaklar vas›tas›yla frekans ARTIRMA/AZALTMA
iptali ve s›f›rlama kombinasyonu

D›fl cihazdan gelen ısı arıza durdurma komutunu ters
çevirme

Uzaktan kumandadan yerel kumandaya güdümlü
anahtarlama

Komut modu ve terminal tablosu komutu aras›nda
güdümlü anahtarlama

Kümülatif güç miktar› (kWh) görüntüleme iptali

Güdümlü iflletim (fabrika konfigürasyonu gereklidir)

Yangın h›z› kontrolü

‹flletimi bekletme (3-kablolu çal›flman›n durdurulmas›)

D›fl cihazdan gelen arıza durdurma komutunu ters
çevirme
D›fl cihazdan ısı arıza durdurma sinyal girifli

No.2 motor anahtarlama
(VF2+AD2+OCS2)

AÇIK: F207 (E¤er F200 = 0 ise)
KAPALI: FN0D
AÇIK: No.2 V/F ayar›

(Pt =0, F170, F171, F172, F173)
KAPALI: No.1 V/F ayar›

(Ayar de¤eri: Pt, uL, uLu, ub, tHr)

AÇIK: No.2 motor
(Pt=0, F170, F171, F172, F17, F185, F500, F501, F503)

KAPALI: No.1 motor (Ayar de¤eri: Pt, uL, uLu,
ub, tHr, ACC, dEC, F502, F601)

AÇIK: Frekansta art›fl
AÇIK: Frekansta azalma

KAPALI → AÇIK: D›fl kontaklar vas›tas›yla ARTIRMA/
AZALTMA frekans›n› s›f›rlama

AÇIK: CLR ve RES’ten eflzamanl› girifl

AÇIK: 0H2 Arıza duruflu

KAPALI: 0H2 Arıza duruflu

Uzaktan kumanda uyguland›¤›nda etkinleflir
AÇIK: Yerel kontrol (cnod, fnod ve F207’nin ayar›)
KAPALI: Uzaktan kumanda

AÇIK: F (ileri çal›flma)/R: (geri çal›flma), 3 kablolu
çal›flma

KAPALI: Yavafllayarak durma
AÇIK: Terminal tablosu iflletimi
KAPALI: “cnod”nin ayar›

AÇIK: Kümülatif güç miktar› (kWh) izleme ekran› iptali

AÇIK: Bir yaz›l›m hatas› oluflmas› durumunda çal›fl-
man›n durdurulmad›¤› güdümlü iflletim modu
(ön-ayarl› h›z iflletim frekans› 15). Bu fonksiyo-
nu kullanmak için, sürücü fabrikada uygun fle-
kilde yap›land›r›lm›fl olmal›d›r.

KAPALI: Normal iflletim

AÇIK: Yangın h›z›yla çal›flma (ön-ayarl› h›zl› çal›flma
frekans› 15)

KAPALI: Normal iflletim

KAPALI: E Arıza duruflu

� Girifl terminal fonksiyonlar› tablosu 2
Fonksiyon

No. Kodu Fonksiyon ‹fllem
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Frekans alt limiti AÇIK: Ç›k›fl frekans›, LL ayar de¤erinin üzerinde.
KAPALI: Ç›kfl frekans›, LL ayar de¤erine eflit veya

daha küçük.

AÇIK: Ç›k›fl frekans›, UL de¤erine eflit veya daha
yüksektir.

KAPALI: Ç›k›fl frekans›, UL de¤erinden düflüktür.

AÇIK: Ç›k›fl frekans›, F100 de¤erine eflit veya daha
yüksektir.

KAPALI: Ç›k›fl frekans›, F100 de¤erinden düflüktür.

AÇIK: Ç›k›fl frekan›s, tan›mlanm›fl frekans ± F102 ile
ayarlanm›fl frekansa eflit veya daha düflüktür.

KAPALI: Ç›k›fl frekans›, tan›mlanm›fl frekans ± F102
ile ayarlanm›fl frekanstan yüksektir.

AÇIK: Ç›k›fl frekans›, F101 ± F102 ile ayarlanm›fl
frekansa eflit veya daha düflüktür.

KAPALI: Ç›k›fl frekans›, F101 ± F102 ile ayarlanm›fl
frekanstan yüksektir.

LL ayar›n›n inversiyonu

UL ayar›n›n inversiyonu

LOW ayar›n›n inversiyonu

RCH ayar›n›n inversiyonu

RCHF ayar›n›n inversiyonu

FL ayar›n›n inversiyonu

AÇIK: Sürücü arızaland›¤›nda
KAPALI: Sürücü arızaland›¤›nda

Frekans alt limitinin tersi

Frekans üst limiti

Frekans üst limitinin tersi

Düflük h›z alg›lama sinyali

Belirlenmifl frekans› elde etme sinyali 
(h›zlanma yavafllama tamamlanmas›)

Belirlenmifl frekans› elde etme sinyalinin tersi 
(h›zlanma/yavafllama tamamlanmas›n›n tersi)

Ayarl› frekans› elde etme sinyali

Ayarl› frekans› elde etme sinyalinin tersi

Arıza sinyalinin tersi 

Ar›za sinyali 

Düflük h›z alg›lama sinyalinin tersi

‹leri çal›flma ve bekleme kombinasyonu
Geri çal›flma ve bekleme kombinasyonu

AÇIK: F ve ST’den eflzamanl› girifl
AÇIK: R ve ST’den eflzamanl› girifl

Serbest durufl (gate off)

RES’i ters çevirme AÇIK: S›f›rlama komutunun kabulü
KAPALI → AÇIK Arıza s›f›rlamas›

AÇIK: H›z art›rma/azaltma 3
KAPALI: H›z art›rma/azaltma 1 veya 2

AÇIK: F ve AD3’ten eflzamanl› girifl

AÇIK: R ve AD3’ten eflzamanl› girifl

AÇIK: F185 de¤erinde etkinlefltirilir
KAPALI: F601 de¤erinde etkinlefltirilir

AÇIK: Güç aç›ld›ktan sonra RY-RC tutulur.
KAPALI: RY-RC’nin durumu gerçek zamanda koflul-

lara uygun olarak de¤iflir.

AÇIK: Güç aç›ld›ktan sonra OUT-NO tutulur.
KAPALI: OUT-NO’nun durumu gerçek zamanda

koflullara uygun olarak de¤iflir.

0: ‹flletim komutu iptal edilir (silinir)
1: ‹flletim komutu tutulur

AÇIK: PID kontrolü tümleflik de¤eri daima s›f›rd›r
KAPALI: PID kontrolü izinli

H›zlanma yavafllama 3 seçimi

AÇIK: Serbest durufl (gate off)

‹leri çal›flma ve h›zlanma yavafllama 3 kombinasyonu

Geri çal›flma ve h›zlanma yavafllama 3 kombinasyonu

Ar›zaya geçifl engl. düzey 2’nin güdümlü anahtarlan-
mas›

RY-RC terminal ç›k›fl›n›n tutulmas›

OUT-NO terminal ç›k›fl›n›n tutulmas›

Panelden iflletim komutunun iptali (silinmesi)

PID kontrolü integral de¤eri silme

Fonksiyon
No. Kodu Fonksiyon ‹fllem

Fonksiyon
No. Kodu Fonksiyon ‹fllem

� Girifl terminal fonksiyonlar› tablosu 3

� Ç›k›fl terminal fonksiyonlar› tablosu 1
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AÇIK: Tork ak›m›, F616 ayar de¤erine eflit veya daha
büyük ve F618 ayar süresinden daha uzundur.

KAPALI: Tork ak›m›, (F616 ayar de¤eri – F619 ayar
de¤eri)ne eflit veya daha küçüktür.

AÇIK: Afl›r› yük koruma düzeyi hesaplanan de¤erinin
%50’si veya üzeri

KAPALI: Afl›r› yük koruma düzeyi hesaplanan
de¤erinin %50’sinden az

AÇIK: F308 ayarl› afl›r› yük koruma düzeyi hesaplanan
de¤erinin %50’si veya üzeri

KAPALI: F308 ayarl› afl›r› yük koruma düzeyi hesapla-
nan de¤erinin %50’sinden az

AÇIK: Tork ak›m›, F616 ayar de¤erinin %70’ine eflit
veya daha yüksektir.

KAPALI: Tork ak›m›, (F616 ayar de¤eri x %70 - F619
ayar de¤eri) alt›ndad›r.

Afla¤›dakilerden biri aç›l›r:
ON POL, POHR, POT, MOFF, UC, OT, LL
stop, COT, ve geçici güç kayb›nda yavafllaya-
rak durma.
veya C, P, 0r H bir alarm verir.

Afla¤›dakilerin tamam› kapan›r:
OFF POL, POHR, POT, MOFF, UC, OT, LL
stop, COT, ve geçici güç kayb›nda yavafllaya-
rak durma.
veya C, P, 0r H alarm vermez.

AÇIK: Ç›k›fl ak›m›, F612 ayar süresi için F611 ayar
de¤erine eflit veya daha küçüktür.

KAPALI: Ç›k›fl ak›m›, F611 ayar de¤eri + %10’a eflit
veya daha büyüktür.

AÇIK: OCA, DEL, 0t, E, EEP1, Etn, EPH0, Err2-5, 0H2, UP1,
EF2, UC, EtYP, 0r  EPH1)

KAPALI: Yukar›dakiler d›fl›nda ar›za

AÇIK: (0C 1-3, 0P 1-3, 0H,
0L 1-2, 0Lr)

KAPALI: Yukar›dakiler d›fl›nda ar›za

AÇIK: ‹flletim için haz›r (ayn› zamanda ST ve RUN da
AÇIKTIR)

KAPALI: Di¤erleri

AÇIK: ‹flletim için haz›r (ST ve RUN AÇIK de¤ildir)
KAPALI: Di¤erleri

AÇIK: VIB, frekans komutu olarak seçilir
KAPALI: Seçilen VIB haricindeki terminal frekans

komutu olarak seçilir.

AÇIK: ‹flletim frekans› ç›k›fl›nda veya (db) s›ras›nda
KAPALI: Çal›flma durur

Afl›r› tork alg›lama

Afl›r› tork algılamanın tersi

ÇALIfiTIRMA/DURDURMA'nın tersi

Çal›flt›rma / Durdurma

OL ön-alarm

OT’nin inversiyonu

RUN ayar›n›n inversiyonu

POL ayar›n›n inversiyonu

RCHR ayar›n›n inversiyonu

POT ayar›n›n inversiyonu

PAL ayar›n›n inversiyonu

UC ayar›n›n inversiyonu

HFL ayar›n›n inversiyonu

LFL ayar›n›n inversiyonu

RDY1 ayar›n›n inversiyonu

RDY2’nin inversiyonu

Frenleme drenci afl›r› yük ön-alarm›

Afl›r› tork alg›lama ön-alarm›

Ön-alarm

Ön-alarmın tersi
Küçük ak›m alg›lama

OL ön-alarmının tersi

Frenleme drenci afl›r› yük ön-alarmının tersi

Afl›r› tork alg›lama ön-alarmının tersi

Küçük ak›m algılamanın tersi

Önemli arızanın tersi
Önemsiz ar›za

Önemsiz arızanın tersi

“‹flletim için hazır"ın tersi (ST/RUN dahil)

“‹flletim için hazır"ın tersi (ST/RUN hariç)

Frekans VIB seçimi

‹flletim için haz›r (ST/RUN hariç)

‹flletim için haz›r (ST/RUN dahil)

Önemli ar›za

Fonksiyon
No. Kodu Fonksiyon ‹fllem

� Ç›k›fl terminal fonksiyonlar› tablosu 2
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FLR’nin inversiyonu

OUTO ayar›n›n inversiyonu

OUT1 ayar›n›n inversiyonu

COT’nin inversiyonu

LTA’n›n inversiyonu

BR’nin inversiyonu

LI1’in inversiyonu

LI2’nin inversiyonu

PIDF ayar›n›n inversiyonu

AÇIK: Düflük gerilim alg›lan›r
KAPALI: Düflük gerilimden baflka

Frekans VIB seçiminin tersi
Ar›za sinyali (ayn› zamanda bir yeniden deneme
s›ras›nda verilir)

Ar›za sinyalinin tersi (ayn› zamanda bir yeniden
deneme s›ras›nda verilir)

Belirtilen veri ç›k›fl› 1'in tersi
Belirtilen veri ç›k›fl› 2

Belirtilen veri ç›k›fl› 2'nin tersi
Kümülatif çal›flma süresi alarm›

Kümülatif çal›flma süresi alarmının tersi
Parça de¤ifltirme alarm›

Parça de¤ifltirme alarmının tersi
Frenleme ard›fl›m ç›k›fl›

Frenleme ard›fl›m ç›k›fl›n›n tersi
F terminali girifl sinyali

F terminali girifl sinyalinin tersi
R terminali girifl sinyali

R terminali girifl sinyalinin tersi
Frekans komutuna göre sinyal

Frekans komutuna göre sinyalinin tersi

Düflük gerilim alg›lama

Düflük gerilim algılamanın tersi
Geçersiz ayarlar, daima KAPALI (yoksay›lan)
Daima KAPALI
Daima AÇIK

MOFF’nin inversiyonu
Geçersiz ayarlar, daima KAPALI (yoksay›lan)
Daima KAPALI
Daima AÇIK

Belirtilen veri ç›k›fl› 1

FCVIB’nin inversiyonu
AÇIK: Sürücü arızaland›¤›nda veya tekrar denedi¤inde
KAPALI: Sürücü arızaland›¤›nda veya tekrar denemedi¤inde

AÇIK: Uzaktan kumanda FA50’den belirtilen veri:
BIT0= 1

KAPALI: Uzaktan kumanda FA50’den belirtilen veri:
BIT0= 0

AÇIK: Uzaktan kumanda FA50’den belirtilen veri:
BIT1= 1

KAPALI: Uzaktan kumanda FA50’den belirtilen veri:
BIT1= 0

AÇIK: Kümülatif çal›flma süresi, F621 ’e eflit veya daha
uzundur.

KAPALI: Kümülatif çal›flma süresi, F621 ’den daha
k›sad›r.

AÇIK: Parça de¤ifltirme süresi için hesaplama, ön
ayarl› süreye eflit veya daha uzundur

AÇIK: Parça de¤ifltirme süresi için hesaplama, ön
ayarl› süreden daha k›sad›r

AÇIK: Frenleme tutma sinyali
KAPALI: Frenleme serbest b›rakma sinyali

AÇIK: F terminaline sinyal girifli AÇIK
KAPALI: F terminaline sinyal girifli KAPALI

AÇIK: R terminaline sinyal girifli AÇIK
KAPALI: R terminaline sinyal girifli KAPALI

AÇIK: Fn0d veya F207 taraf›ndan kontrol edilen
frekansla VIA taraf›ndan kontrol edilen frekans
ayn› de¤eri gösterir.

KAPALI: Fn0d veya F207 taraf›ndan kontrol edilen
frekansla VIA taraf›ndan kontrol edilen
frekans farkl› de¤erler gösterir.

Fonksiyon
No. Kodu Fonksiyon ‹fllem

� Ç›k›fl terminal fonksiyonlar› tablosu 3
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Nominal ç›k›fl/ak›m 
(A) Not 2)

Nominal ç›k›fl/ak›m 
(A) Not 2)

Nominal ç›k›fl/ak›m 
(A) Not 2)

Gerilim-frekans

‹zin verilebilir dalgalanma

Koruma yöntemi,

So¤uma yöntemi

3-fazl› 200V ila 240V - 50/60Hz

Gerilim + %10, -%15 Not 4), frekans ±%5

IP20 muhafazal› tip (JEM1030)

Spesifikasyon

Kendinden so¤utmal›

1-fazl› 240V

1-fazl› 200V ila 240V - 50/60Hz 3-fazl› 380V ila 500V - 50/60Hz

Gerilim + %10, -%15 Not 4), frekans ±%5

IP20 muhafazal› tip (JEM1030)

Bas›nçl› hava so¤utmal›

IP20 muhafazal› tip (JEM1030)

Kendinden so¤utmal› Bas›nçl› hava
so¤utmal›

3-fazl› 525V ila 600V - 50/60Hz

Gerilim + %10, -%15 Not 4), frekans ±%5

Gerilim + %10, -%15  Not 4),
frekans ±%5

Bas›nçl› hava so¤utmal›

3-fazl› 500V

‹zin verilebilir dalgalanma

‹zin verilebilir dalgalanma

Madde
Girifl gerilimi
Uygulanabilir motor (kW)

Madde
Girifl gerilimi
Uygulanabilir motor (kW)

Madde
Girifl gerilimi
Uygulanabilir motor (kW)

Renk
Yerleflik filtre

Tip
Form

Kapasite (kVA) Not 1)

Tip
Form

Kapasite (kVA) Not 1)

Tip
Form

Kapasite (kVA) Not 1)

Ç›k›fl gerilimi Not 3)
Afl›r› yük ak›m› s›n›f›

Koruma yöntemi
So¤uma yöntemi
Renk
Yerleflik filtre

IP20 muhafazal› tip (JEM1030)
Bas›nçl› hava so¤utmal›

Munsel 5Y-8/0.5
Filtre yok

Ç›k›fl gerilimi Not 3)
Afl›r› yük ak›m› s›n›f›

Gerilim-frekans

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

3-fazl› 380V ila 500V
%150 – 60 saniye, %200 – 0.5 saniye

Spesifikasyon

3-fazl› 600V

3-fazl› 525V ila 600V
%150 – 60 saniye, %200 – 0.5 saniye

Ç›k›fl gerilimi Not 3)
Afl›r› yük ak›m› s›n›f›

Gerilim-ak›m

Munsel 5Y-8/0.5
EMI filtre

Munsel 5Y-8/0.5
EMI filtre

Koruma yöntemi
So¤uma yöntemi
Renk
Yerleflik filtre

Spesifikasyon
3-fazl› 240V

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

Munsel 5Y-8/0.5
Temel filtre

� Standart özellikler
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Not 1. Kapasite, 240V modelleri için 220V’ta, 500V modelleri için 440V’ta ve 600V modeller için 575V’ta hesaplan›r.
Not 2. PWM tafl›y›c› frekans› (parametre F300) 4kHz veya daha az oldu¤unda nominal ç›k›fl ak›m ayar›n› belirtir. 4kHz afl›l-

d›¤›nda, nominal ç›k›fl ak›m ayar› parantez içinde belirtilir. 12 kHz üzerindeki PWM tafl›y›c› frekanslar› için daha fazla
indirgenmesi gerekir.
Nominal ç›k›fl ak›m›, 480V veya daha fazla besleme gerilimine sahip 500V modelleri için daha da fazla indirgenir.
PWM tafl›y›c› frekans›n›n varsay›lan ayar› 12kHz’dir

Not 3. Maksimum ç›k›fl gerilimi, girifl gerilimiyle ayn›d›r.
Not 4. Sürücü sürekli olarak kullan›ld›¤›nda (%100 yükte) ±%10.
Not 5. E¤er 600V’luk bir model kullan›yorsan›z, bir girifl reaktörü (ACL) ba¤lad›¤›n›zdan emin olun.

Minimum frekans ayar
ad›mlar›

Frekans do¤rulu¤u

Gerilim/frekans özellikleri

Frekans ayar sinyali

Terminal kartı temel frekans›

Frekans atlamas›

Üst ve alt limit frekanslar›

PWM tafl›y›c› frekans›

PID kontrolü

H›zlanma/yavafllama süresi

DC frenleme

Dinamik frenleme
Girifl terminal fonksiyonu
(programlanabilir)

Ç›k›fl terminal fonksiyonlar›
(programlanabilir)

‹leri/geri çal›flma

jog run
Ön ayarl› h›z iflletimi

Yeniden deneme iflletimi

Çeflitli yasaklama ayarlar›

Rejeneratif güçte çal›flma-
ya devam etme kontrolü
Otomatik yeniden
bafllatma iflletimi

Zay›flatma fonksiyonu

Üstüste bindirme fonksiyonu
Ar›za alg›lama sinyali

Denetim sistemi
Nominal ç›k›fl gerilimi
Ç›k›fl frekans aral›¤›

Sinüzoidal PWM kontrolü
Besleme gerilimini düzeltmek suretiyle 50 ile 600V aral›¤›nda ayarlanabilir (girifl geriliminin üzerinde ayarlanamaz)
0.5 ila 500.0Hz, varsay›lan ayar: 0.5 ila 80Hz, maksimum frekans: 30 ila 500Hz

Madde Spesifikasyon

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

Dijital ayar: Maksimum frekans›n ±%0.01’i dahilinde (-10 ila +60°C)
Analog ayar: maksimum frekans›n ±%0.5’i dahilinde (25°C ± 10°C)
Vf sabiti, de¤iflken tork, otomatik tork art›rma, vektör kontrolü, otomatik enerji tasarrufu, dinamik otomatik enerji
tasarrufu kontrolü, PM motor kontrolü. Otomatik ayar. Temel frekans (25 - 500Hz) 1 veya 2’ye ayarlama, tork art›rma
(%0 - 30) 1 veya 2’ye ayarlama, bafllang›çta frekans ayarlama (0.5 - 10Hz)

Ön panel üzerinde potansiyometre, d›fl frekans potansiyometresi (1 - 10kΩ nominal empedansa sahip bir potansyo-
metreye ba¤lanabilir), 0 - 10Vdc (girifl empedans›: VIA/VIB=30kÙ, 4 - 20mAdc (Girifl empedans›: 250Ω).
Özellik, iki-nokta ayar›yla keyfi olarak ayarlanabilir. Üç fonksiyon için bireysel olarak ayarlamak mümkündür: analog
girifl (VIA ve VIB) ve haberleflme komutu.
Üç frekans ayarlanabilir. Atlama frekans› ve aral›k ayar›.
Üst limit frekans›: 0’dan maks. frekansa kadar, alt limit frekans›: 0’dan üst limit frekans›na kadar.

2.0 ile 16.0Hz aral›¤›nda ayarlanabilir (varsay›lan: 12kHz).

Jog modu, seçilirse, kumanda panelinden veya terminal panosundan düflük devirde çal›flt›rmaya izin verir.
Terminal panosu üzerindeki 4 konta¤›n kombinasyonunu de¤ifltirmek suretiyle temel frekans + 15-h›zl› iflletim mümkündür.
Koruma fonksiyonunun etkinlefltirilmesi durumunda, ana devre elemanlar›n›n kontrolünden sonra otomatik olarak
yeniden bafllatma yetene¤ine sahiptir. 10 defa (Maks.) (bir parametre ile seçilebilir).
Parametreleri yaz›lmaya karfl› korumak ve panel frekans ayarlar›n›n de¤ifltirilmesini ve kumanda panelinin iflletim,
acil durdurma veya s›f›rlama için kullan›lmas›n› yasaklamak mümkündür.
Geçici güç kesilmesi durumunda motorun rejeneratif enerjisini kullanarak çal›flmas›n› sürdürmek mümkündür
(varsay›lan ayar: OFF (KAPALI)).

Bir geçici güç ar›zas› durumunda, sürücü serbest dönüfl yapan motorun dönme h›z›n› okur ve motoru düzgün
flekilde yeniden çal›flt›rmak için dönme h›z›na uygun bir frekans yay›nlar. Bu fonksiyon ayn› zamanda ticari elektrik
kullan›m›na geçerken de kullan›l›r.

Bir tek yük için iki veya daha çok sürücü kullan›ld›¤›nda, bu fonksiyon dengesizlik nedeniyle yükün bir sürücü üzeri-
ne yo¤unlaflmas›n› engeller.
‹ki analog sinyalin (VIA/VIB) toplam›, bir frekans komut de¤eri olarak kullan›labilir.
1c-kontak ç›k›fl›: (250Vac-0.5A-cosϕ=0.4)

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

1, 2 ve 3 h›z art›rma/azaltma süreleri (0.0 ila 3200 saniye) aras›ndan seçilebilir. Otomatik h›z art›rma/azaltma fonksi-
yonu. S-modeli h›z art›rma/azaltma 1 ve 2 ve S-modeli ayarlanabilir. Güdümlü h›zl› yavafllama ve dinamik h›zl›
yavafllama kontrolü

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

8 girifl terminaline atamak için ileri/geri çal›flma sinyal girifli, düflük devirde çal›flma sinyal girifli, iflletim temel sinyal
girifli ve s›f›rlama sinyal girifli gibi 66 fonksiyon aras›ndan seçim yap›labilir. Sink ve source aras›nda seçim yap›labilir.

FL röle ç›k›fl›, aç›k kolektör ç›k›fl› ve RY ç›k›fl terminallerine atamak için üst/alt limit frekans sinyal ç›k›fl›, alt h›z
alg›lama sinyal ç›k›fl›, belirtilmifl h›za ulaflma sinyal ç›k›fl› ve ar›za sinyali ç›k›fl› gibi 58 fonksiyon aras›ndan seçim
yap›labilir.

Kumanda paneli üzerindeki RUN ve STOP tufllar›, s›ras›yla iflletimi bafllatmak ve durdurmak için kullan›l›r. ‹leri
çal›flma ve geri çal›flma aras›nda anahtarlama, üç kontrol ünitesinden birinden yap›labilir: kumanda paneli, terminal
panosu ve d›fl kontrol ünitesi.

Kontrol ve tahrik devresi, frenleme direnci d›flarda olarak (opsiyonel) sürücü’ye gömme olarak yerlefltirilmifltir.
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� Ortak Özellikler
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Not 1. 40°C üzerinde : VF-S11’in üst k›sm›ndaki koruyucu contay› ç›kar›n.
E¤er ortam s›cakl›¤› 50°C’nin üzerindeyse: Sürücü’nün üst k›sm›ndaki contay› ç›kar›n ve sürücü’yü nominal ç›k›fl
ak›m›n› azaltarak kullan›n.

Not 2. E¤er sürücü’ler yan yana monte edilmiflse (aralar›nda yeterli boflluk b›rak›lmam›flsa): Her bir sürücünüin üst k›sm›n-
daki contay› ç›kar›n.
Sürücü’yü ortam s›cakl›¤›n›n 40°C üzerine ç›kaca¤› bir yere monte ederken, sürücü’nün üst k›sm›ndaki contay› ç›ka-
r›n ve sürücü’yü nominal ç›k›fl ak›m›n› azaltarak kullan›n.

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

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

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

Afl›r› ak›m, afl›r› gerilim, afl›r› ›s›nma, yükte k›sa devre, topraklama hatas›, sürücü üzerinde afl›r› yük, devreye almada
kol boyunca afl›r› ak›m, devreye almada yük boyunca afl›r› ak›m, CPU ar›zas›, EEPROM ar›zas›, RAM ar›zas›, ROM
ar›zas›, haberleflme hatas›. (Seçilebilir: Frenleme direnci afl›r› yükü, acil durdurma, düflük gerilim, alçak gerilim, afl›r›
tork, motor afl›r› yükü, ç›k›fl aç›k-faz).

‹flletim frekans›, iflletim frekans› komutu, ileri/geri çal›flma, ç›k›fl ak›m›, DC k›sm›ndaki gerilim, ç›k›fl gerilimi, tork, tork
ak›m›, sürücü’nün yük faktörü, PBR’nin tümleflik yük faktörü, girifl gücü, ç›k›fl gücü, girifl terminalleri hakk›nda bilgi, ç›-
k›fl terminalleri hakk›nda bilgi, CPU1’in versiyonu, CPU2’nin versiyonu, haf›zan›n versiyonu, PID geri besleme miktar›,
frekans komutu (PID’den sonra), tümleflik girifl gücü, tümleflik ç›k›fl gücü, nominal ak›m, 1 ila 4 eski arızalar›n neden-
leri, parça de¤ifltirme alarm›, kümülatif çal›flma süresi.

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

Frekans: sürücü ç›k›fl frekans›.
Alarm: stop etme alarm› “C”, afl›r› gerilim alarm› “P”, afl›r› yük alarm› “L”, afl›r› ›s›nma alarm› “H”.
Durum: sürücü durumu (frekans, koruma fonksiyonunun etkinleflme nedeni, girifl/ç›k›fl gerilimi, ç›k›fl

ak›m›, vb.) ve parametre ayarlar›.
Serbest birim ekran›: ç›k›fl frekans›na karfl›l›k gelen keyfi birim (örne¤in, dönme h›z›).

Analog ç›k›fl: (1mAdc tam ölçekli DC ampermetre veya 7.5Vdc tam ölçekli DC ampermetre / Redresör tipi AC volt-
metre, %225 ak›m Maks. 1mAdc, 7.5Vdc tam ölçek), 4 ila 20mA / 0 ila 20mA ç›k›fl

RUN lambas›, MON lambas›, PRG lambas›, % lambas›, Hz lambas›, frekans ayar› potansiyometre lambas›,
UP/DOWN tuflu lambas› ve RUN tuflu lambas› gibi, sürücü durumunu ›fl›kl› olarak belirten lambalar. fiarj lambas›, ana
devre kapasitörlerinin elektrik yüklü oldu¤unu belirtir.

Bina-içi, rak›m: 1000m (Maks.), direkt günefl ›fl›¤›na, afl›nd›r›c› veya patlay›c› gazlara veya titreflime maruz b›rakmay›n
(5.9m/s2’den az) (10 ila 55Hz)

Koruma fonksiyonu

Elektronik termal özellik

S›f›rlama fonksiyonu

Alarmlar

Ar›za nedenleri

‹zleme fonksiyonu

Frekansölçer için ç›k›fl

4-haneli 7-bölümlü LED

Gösterge

Kullan›m ortamlar›

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

-10 ila +60°C Not)1.2.
-20 ila +65°C
%20 ila %93 (yo¤uflmas›z ve buhars›z)

Geçmifl arıza izleme
fonksiyonu

K
or

um
a 

fo
nk

si
yo

nu
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rt
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r

G
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ün
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Madde Spesifikasyon

<Devam>
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Gerilim s›n›f›

1-fazl› 240V

Uygulanabilir
motor (kW) Sürücü tipi

Boyutlar (mm) Teknik
resim

Yakl. a¤›rl›k
(kg)

3-fazl› 240V

3-fazl› 500V

3-fazl› 600V

� D›fl boyutlar ve a¤›rl›k
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Not 1. Sürücü’lerin boyutlar›n›n daha kolay anlafl›l-
mas› amac›yla, bu flekillerde tüm sürücü’ler için or-
tak olan boyutlar sembollerle de¤il nümerik de¤er-
lerle gösterilmifltir.
Kullan›lan sembollerin anlamlar› afla¤›da verilmifltir.

W: Genifllik
H: Yükseklik
D: Derinlik
W1: Montaj boyutu (yatay)
H1: Montaj boyutu (dikey)
H2: EMC plakas› montaj bölgesinin yüksekli¤i
D2: Frekans ayar dü¤mesinin derinli¤i

Not 2. Mevcut EMC plakalar› flunlard›r: 
fiekil A: EMP003Z (Yakl, a¤›rl›k : 0.1kg)
fiekil B, fiekil C: EMP004Z (Yakl. a¤›rl›k : 0.1kg)
fiekil D : EMP005Z (Yakl. a¤›rl›k : 0.3kg)
fiekil E : EMP006Z (Yakl. a¤›rl›k : 0.3kg)

Not 3: fiekil A ve fiekil B’de görülen modeller iki
noktada sabitlenir: üst sol ve alt sa¤ köflelerde.

Not 4. fiekil A’da görülen model, bir so¤utucu fanla
donat›lmam›flt›r.

60(Montaj boyutu)

93(Montaj boyutu)

EMC plakas›

EMC plakas›

126(Montaj boyutu)

fiekil B

fiekil C

EMC plakas›

12
1.

5(
M

on
ta

j b
oy

ut
u)

15
7(

M
on

ta
j b

oy
ut

u)

12
1.

5(
M

on
ta

j b
oy

ut
u)

� D›fl boyut çizimi
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fiekil D

fiekil E

EMC plakas›

EMC plakas›

160(Montaj boyutu)

225(Montaj boyutu)

21
0(

M
on

ta
j b

oy
ut

u)
29

5(
M

on
ta

j b
oy

ut
u)

efesotomasyon.com -Toshiba inverter,drive,servo,plc



9. Servis için aramadan önce 
– Arıza bilgileri ve çözümler

9.1 Ar›za nedenleri / uyar›lar ve çözümler
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Bir problem olufltu¤unda, ar›za teflhisini afla¤›daki tablodan yararlanarak yap›n.

E¤er parça de¤iflikli¤i gerekti¤i veya problemin bu tabloda aç›klanan yöntemlerle çözülemeyece¤i anlafl›l›rsa,

Toshiba sat›c›n›zla irtibata geçin.

* Parametrelerle bir hata AÇMA/KAPAMA seçimi yapabilirsiniz.

H›zlanma s›ras›nda
afl›r› ak›m
H›zlanma s›ras›nda
devreden akan afl›r›
ak›m 

� H›zlanma süresi ACC çok k›sa.
� V/F ayar› yanl›fl.
� Bir anl›k durmadan, vb. sonra dönen

motora tekrar bafllama sinyali veriliyor.
� Bir özel motor (örne¤in, küçük

empedansl› motor) kullan›l›yor.

� H›zlanma süresi ACC ’yi art›r›n.
� V/F parametresini kontrol edin.
� F301 ’i (otomatik yeniden bafllatma) ve F302 ’yi

(çal›flmaya devam etme kontrolü) kullan›n.
� Tafl›y›c› frekans› F300 ’ü ayarlay›n.
� Tafl›y›c› frekans› kontrol modu seçim pa-

rametresi f316 ’y› 1’e veya 3’e ayarlay›n
(tafl›y›c› frekans› otomatik olarak azalt›l›r).

� Yavafllama süresi dEC ’yi art›r›n.
� Tafl›y›c› frekans› kontrol modu seçim

parametresi f316 ’y› 1’e veya 3’e ayarlay›n
(tafl›y›c› frekans› otomatik olarak azalt›l›r).

� Yük dalgalanmas›n› azalt›n.
� Yükü (çal›flt›r›lan makineyi) kontrol edin.
� Tafl›y›c› frekans› kontrol modu seçim

parametresi F316 ’y› 1’e veya 3’e ayarlay›n
(tafl›y›c› frekans› otomatik olarak azalt›l›r).

� Kablolar›, konektörleri, vb. topraklama
hatalar›na karfl› kontrole edin.

� Servisi aray›n.

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

� Bir 11 veya 15 kW model kullan›yorsan›z,
kablolar›, konektörleri, vb. topraklama
hatalar›na karfl› kontrol edin.

� Servisi aray›n.

� Ana devre girifl hatt›n› faz ar›zas›na karfl›
kontrol edin.

� F608’i etkinlefltirin (girifl faz ar›zas› alg›lama).
� Ana devredeki kapasitörün ar›zalan›p

arızalanmad›¤›n› kontrol edin.

� Ana devre ç›k›fl hatt›n›, motoru, vb. faz
ar›zas›na karfl› kontrol edin.

� F605’i etkinlefltirin (Ç›k›fl faz ar›zas› alg›lama).

� Yavafllama süresi dEC çok k›sa.

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

� Bir ç›k›fl kablosundan veya motordan
topra¤a ak›m kaça¤› var.

� Bir ana devre eleman› ar›zal›.

� Ç›k›fl ana devresinin veya motorun
yal›t›m› kusurlu.

� Motorun empedans› çok küçük.
� Bir ç›k›fl kablosundan veya motordan

topra¤a ak›m kaça¤› olmas›na ra¤men
bir 11 veya 15 kW modeli çal›flt›r›lm›fl.

Sabit h›zl› iflletim
s›ras›nda afl›r› ak›m
Çal›flma s›ras›nda
devreden akan afl›r›
ak›m 

Toprak hatası arızası
Devreye almada kol
afl›r› ak›m› (sadece 11
ve 15 kW modeller için)

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

Devreye almada kol
afl›r› ak›m›

� Bir ana devre eleman› ar›zal›.

� Ana devrenin girifl hatt›nda bir faz ar›zas›
oluflmufl.

� Ana devredeki kapasitörün kapasitans›
yetersiz.

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

Girifl faz ar›zas›

Ç›k›fl faz ar›zas›

Yavafllama s›ras›nda
afl›r› ak›m
Yavafllama s›ras›nda
devreden akan afl›r›
ak›m 

Hata Kodu Ar›za kodu Hata Olas› nedenleri Çözümler

[Arıza bilgisi]
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�Parametrelerle bir hata AÇMA/KAPAMA seçimi yapabilirsiniz.

H›zlanma s›ras›nda
afl›r› gerilim

Yavafllama s›ras›nda
afl›r› gerilim

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

Sürücü afl›r› yük

Motor afl›r› yük

Dinamik frenleme
direnci afl›r› yük
hatası

Afl›r› tork hatası

Afl›r› ›s›nma

� Yavafllama süresi çok k›sa.
� Dinamik frenleme çok büyük.

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

� So¤utucu fan dönmüyor.
� Ortam s›cakl›¤› çok yüksek.
� Havaland›rma engelleniyor.
� Sürücünün yak›n›na ›s› üreten bir cihaz

yerlefltirilmifl.
� Ünite içerisindeki termistör ar›zal›.

(Devam)

Hata Kodu Ar›za kodu Hata Olas› nedenleri Çözümler

� Girifl gerilimi anormal flekilde dalgalan›yor.
(1) Güç kayna¤›, 200kVA veya üzeri kapa-

siteye sahip.
(2) Bir güç faktörü art›rma kapasitörü aç›l›-

yor veya kapan›yor.
(3) Tristor kullan›lan bir sistem ayn› güç

da¤›t›m hatt›na ba¤lanm›fl.
� Bir anl›k durmadan, vb. sonra dönen

motora tekrar bafllama sinyali veriliyor.

� Uygun bir girifl reaktörü tak›n.

� f301 ’i (otomatik yeniden bafllatma) ve f302 ’yi
(çal›flmaya devam etme kontrolü) kullan›n.

� Yavafllama süresi dEC ’yi art›r›n.

� Bir dinamik frenleme direnci tak›n.
� f304 ’ü (dinamik frenleme direnci) etkinlefltirin.
� f305 ’I (afl›r› gerilim limit aktivasyonu)

etkinlefltirin.
� Uygun bir girifl reaktörü tak›n.

� Uygun bir girifl reaktörü tak›n.

� Bir dinamik frenleme direnci tak›n.

� H›zlanma süresi ACC’yi art›r›n.
� DC frenleme miktar› f251 ’i ve DC fren-

leme süresi f252 ’yi azalt›n.
� V/F parametre ayar›n› kontrol edin.
� f301 ’i (otomatik yeniden bafllatma) ve f302 ’yi

(çal›flmaya devam etme kontrolü) kullan›n.
� Daha büyük anma de¤erine sahip bir

sürücü kullan›n.

� V/F parametre ayar›n› kontrol edin.
� Yükü (çal›flt›r›lan makineyi) kontrol edin.
� 0Ln ’› bir düflük h›z aral›¤›nda çal›flma

s›ras›nda motorun dayanabilece¤i afl›r›
yüke ayarlay›n.

� Yavafllama süresi dEC ’yi art›r›n.
� Dinamik frenleme direncinin kapasitesini

(watt sarfiyat›) art›r›n ve PBR kapasite
parametresi f308 ’i ayarlay›n.

� f615 ’i (afl›r› tork arıza seçimi) etkinlefltirin.
� Sistem hatas›n› kontrol edin.

� Sürücü yeterince so¤uduktan sonra s›f›rla-
mak suretiyle çal›flmay› tekrar bafllat›n.

� E¤er çal›flma s›ras›nda dönmüyorsa, fa-
n›n de¤ifltirilmesi gerekir.

� Sürücür’nün etraf›nda yeterli alan› emni-
yete al›n.

� Sürücü’nün yak›n›na herhangi bir ›s› üre-
ten cihaz yerlefltirmeyin.

� Servisi aray›n.

� Yavafllama süresi dEC çok k›sa. 
(Rejeneratif enerji çok büyük.)

� f304 (dinamik frenleme rezistörü) kapal›.
� f305 (afl›r› gerilim limit aktivasyonu) kapal›.
� Girifl gerilimi anormal flekilde dalgalan›yor.
(1) Güç kayna¤›, 200kVA veya üzeri kapa-

siteye sahip.
(2) Bir güç faktörü art›rma kapasitörü aç›l›p

kapan›yor.
(3) Tristor kullan›lan bir sistem ayn› güç

da¤›t›m hatt›na ba¤lanm›fl.

� Girifl gerilimi anormal flekilde dalgalan›yor.
(1) Güç kayna¤›, 200kVA veya üzeri kapa-

siteye sahip.
(2) Bir güç faktörü art›rma kapasitörü aç›l›-

yor veya kapan›yor.
(3) Tristor kullanan bir sistem ayn› güç da-

¤›t›m hatt›na ba¤lanm›fl.
� Motor rejeneratif durumda; çünkü yük, mo-

torun sürücü ç›k›fl frekans›ndan yüksek bir
frekansta çal›flmas›na neden oluyor.

� H›zlanma süresi ACC çok k›sa.
� DC frenleme miktar› çok büyük.
� V/F ayar› yanl›fl.
� Bir anl›k durmadan, vb. sonra dönen

motora tekrar bafllama sinyali veriliyor.
� Yük çok büyük.

� V/F ayar› yanl›fl.
� Motor kilitleniyor.
� Düflük h›z iflletimi sürekli olarak yürütülü-

yor.
� ‹flletim s›ras›nda motora afl›r› yük uy-

gulan›yor.
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� Parametrelerle bir hata AÇMA/KAPAMA seçimi yapabilirsiniz.

EEPROM hatas› 1

EEPROM hatas› 2

EEPROM hatas› 3

Ana ünite RAM hatas›

Ana ünite ROM hatas›

CPU hatas› 1

� Kontrol RAM’i kusurlu.
� Kontrol ROM’u kusurlu.
� Kontrol CPU’su kusurlu.

� Servisi aray›n.
� Servisi aray›n.
� Servisi aray›n.

D›fl termal arıza

Acil durma

uzaktan kumanda
(haberleflme) hatas›

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

� Ak›m dedektörü kusurlu.

� Farkl› formatta bir opsiyonel devre kart›
tak›ld›.

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

� Ana devredeki girifl gerilimi çok düflük.

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

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

� VIA yoluyla sinyal girifli, f633 ile ayarlanan
analog sinyal alg›lama düzeyinin alt›nda.

� Kontrol CPU’lar› aras›nda bir haberleflme
hatas› olufltu.

� Tork art›rma parametresi f402 çok yüksek
bir de¤ere ayarland›.

� Motorun empedans› çok küçük.
� Kontrol CPU’su kusurlu.

� Motor mili kilitlendi.
� Bir ç›k›fl faz› aç›k.
� Bir darbe yükü uyguland›.

� f401 - f494 motor parametrelerini kontrol edin.
� S›n›f 2 kapasiteli veya kapasitesi sürücü’den daha düflük motor kullan›l›yor.
� Ç›k›fl kablosu çok ince.
� Motor dönüyor.
� Sürücü, üç fazl› indüksiyon motorlar›n›n yükleri d›fl›nda yükler için kullan›l›yor.

Ak›m dedektörü hatas›

Opsiyonel devre kart›
format hatas›

Düflük ak›mda
çal›flma hatası

Düflük gerilim hatası
(ana devre)

Toprak hatası

Otomatik ayar 
(auto-tuning) hatası

Sürücü tipi hatas›

Analog sinyal 
kablosunda kopma

CPU haberleflme
hatas›

Afl›r› tork art›rma

D›flar› ad›m
(Sadece PM motor için)

CPU hatas› 2

(Devam)

Hata Kodu Ar›za kodu Hata Olas› nedenleri Çözümler

� Bir d›fl termal arıza girilmifl. � D›fl termal girifli kontrol edin.

� Sürücü’yü s›f›rlay›n.

� Sürücü’nün gücünü kapat›p tekrar aç›n.
E¤er sorun düzelmezse, servisi aray›n.

� Gücü geçici olarak kapat›n ve tekrar aç›n;
ard›ndan “typ ” ifllemini tekrar deneyin.

� Sürücü’nün gücünü kapat›p tekrar aç›n.
E¤er sorun düzelmezse, servisi aray›n.

� Uzaktan kumanda cihaz›n›, kablolar›, vb.
kontrol edin.

� Servisi aray›n.

� Tekrar kontrol ederek devre kart›n›n do¤-
ru flekilde ba¤land›¤›ndan emin olun ve
ard›ndan güç kayna¤›n› tekrar ayarlay›n.

� Devre kart›n› do¤ru flekilde formatlanm›fl
bir kartla de¤ifltirin.

� f610 ’› (düflük ak›m alg›lama) etkinlefltirin.
� Sistem için uygun alg›lama düzeyini

kontrol edin (f611, f612).
� E¤er ayarlar do¤ruysa servisi aray›n.

� Girifl gerilimini kontrol edin.
� f627 ’yi etkinlefltirin (düflük gerilim arıza

seçimi).
� Düflük gerilim nedeniyle anl›k durmayla

bafla ç›kmak içinf302 ’yi (çal›flmaya de-
vam etme kontrolü) ve f301 ’i (otomatik
yeniden bafllatma) etkinlefltirin.

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

� Servisi aray›n.

� Servisi aray›n.

� Servisi aray›n.

� Motor milini çözün.
� Sürücü ve motor aras›ndaki ara ba¤lant›

kablolar›n› kontrol edin.

� Tork art›rma parametresi f402 ’’nin
ayar›n› düflürün.

� Kablolar› k›r›lmaya karfl› kontrol edin. Ay-
r›ca, f603 ’’ün girifl sinyali ayar›n› ve ayar
de¤erini kontrol edin.

� Otomatik iflletim veya uzaktan iflletim s›-
ras›nda kumanda panelinden veya uzak-
tan kumanda cihaz›ndan bir durdurma
komutu girilmifl.

� Bir veri yazma hatas› olufluyor.

� “typ” çal›flmas› s›ras›nda güç kayna¤› ke-
siliyor ve veri yazma duruyor.

� Bir veri okuma hatas› olufltu.
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Afl›r› ak›m alarm›

Afl›r› gerilim alarm›

Afl›r› yük alarm›

Afl›r› ›s›nma alarm›

0c (afl›r› ak›m) ile ayn›

0p (afl›r› gerilim) ile ayn›

0l 1 ve 0l 2 (afl›r› yük) ile ayn›

0h (afl›r› ›s›nma) ile ayn›

[Ön-alarm görüntüleme]

Not) DC frenleme (DB) için AÇMA/KAPAMA fonksiyonu seçildi¤inde, girifl terminali seçme parametresini kullanmak suretiyle,
e¤er terminal ve CC aras›ndaki devre aç›ld›¤›nda “db” kayboluyorsa sürücü’nün normal oldu¤una hükmedebilirsiniz.

ST terminali KAPALI � ST-CC devresi aç›k. � ST-CC devresini kapat›n.

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

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

� 1 ve 2 noktalar›nda frekans ayar sinyalleri-
ni ayr› de¤erlere ayarlay›n.

� Arızay› temizlemek için STOP tufluna tek-
rar bas›n.

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

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

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

� E¤er herhangi bir problem oluflmazsa, bir-
kaç on saniye içinde mesaj kaybolur. Not)

� E¤er bir durdurma komutu girildi¤inde (ve-
ya iflletim komutu iptal edildi¤inde) mesaj
kaybolursa normaldir.

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

� Çal›flmay› tekrar bafllatmak için, sürücü’yü
s›f›rlay›n veya tekrar bir iflletim sinyali gi-
rin.

� Otomatik durdurma fonksiyonunu devre-
den ç›karmak için frekans komutunu alt li-
mit frekans› (LL) + 0.2 Hz de¤erinin üzeri-
ne ç›kar›n veya iflletim komutunu kapat›n.

� Bir süre (birkaç saniye veya birkaç on sani-
ye) sonra mesaj kaybolursa, bu normaldir.

� E¤er mesaj birkaç saniye sonra kaybolur-
sa, bu normaldir.

� Kumanda panelini kontrol edin.

� R, S ve T aras›ndaki gesçeme gerilimi
düflük.

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

� 1 ve 2 noktalar›ndaki frekans ayar sinyal-
leri birbirine çok yak›n ayarland›.

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

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

� Veri okunurken veya yaz›l›rken bir ayarda
hata bulundu.

� “AUH” veri grubundaki ilk ve son veri mad-
desi görüntüleniyor.

� DC frenleme uygulan›yor

� Motor mili sabitleme kontrolü uygulan›yor.

� Frekanslar gibi de¤erlerin rakam say›s›
4’ten fazla.
(Üst haneler önceli¤e sahiptir.)

� f302 (geçici güç ar›zas›nda çal›flmaya de-
vam etme iflletimi) ile ayarlanan yavaflla-
yarak durmay› yasaklama fonksiyonu et-
kinlefltirildi.

� F256 ile seçilen otomatik durdurma fonksi-
yonu etkinlefltirildi.

� Parametreler varsay›lan de¤erlere s›f›rlan›-
yor.

� RUN veya STOP tuflu 20 saniyeden uzun
süre bas›l› tutuldu.

� RUN veya STOP tuflu ar›zal›.

� Otomatik ayarlama uygulan›yor

Ana devrede düflük
gerilim

Yeniden deneme
devam ediyor

Frekans noktas› ayar›
hata alarm›

‹lk/son veri maddeleri
görüntülenir

Mil sabitleme kontrolü

Fazla hane say›s›
d›flar› tafl›yor

DC frenleme

Silme komutu kabul
edilebilir

Acil durdurma komutu
kabul edilebilir

Ayar hata alarm› / Bir
hata kodu ve veri, her
biri iki defa olmak üzere
s›ras›yla görüntülenir.

Geçici güç ar›zas› ya-
vafllayarak durma ya-
saklama fonksiyonu
etkinlefltirildi.

Alt limit frekans›nda
sürekli iflletim nede-
niyle otomatik durma

Parametreler
bafllatma sürecinde

Kumanda paneli tuflu
hatas›

Otomatik ayrlama
(auto-tuning)

[Alarm bilgisi]      Tablodaki her mesaj, bir uyar› vermek için görüntülenir; fakat sürücünün arızas›na neden olmaz.

Hata Kodu Ar›za kodu Olas› nedenleri Çözümler
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l Ayr›nt›l› bilgi için, lütfen en yak›n›n›zdaki Toshiba Temsilcisiyle veya Uluslararas› ‹fllemler – ‹malatç› Ürünleri ile irtibata geçin.
l Bu k›lavuzda verilen bilgiler haber vermeden de¤ifltirilebilir.
2004-12
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