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Emniyet Tedbirleri
Cihazi kurup çalistirmadan önce, lütfen cihaz üzerindeki uyari isaretleri ve ikazlarini dikkatlice
okuyunuz. Uyari isaretlerinin okunabilir bir durumda oldugundan emin olunuz, hasarli veya yerinde
olmayan uyarilari yenileyiniz.

UYARI

DIKKAT

Bu cihaz tehlikeli voltaj içerir ve tehlikeli olabilecek
sekilde dönen mekanik parçalari kontrol eder.Bu
kullanim kilavuzunda bulunan mevcut talimatlara
uyulmadigi taktirde ölüm, agir yaralanma veya maddi
hasara neden olunabilir.
Sadece uzman personel bu kitapta bulunan bütün
emniyet tedbirlerine, tesis ve isletim prosedürüne
uyduktan sonra cihaz üzerinde çalismalidir.Bu
cihazin saglikli ve güvenli bir sekilde çalistirilmasi,
uygun tasinmasi, montaji ve bakimina baglidir.
•

MICROMASTER ve MIDIMASTER Vektör
üniteleri yüksek voltajla çalisirlar.

•

Sadece eksiz bir kablolama ile güç devresi
beslenmelidir.Bu cihaz (IEC 536 Sinif 1, NEC ve
diger uygulanabilir standartlarla)
topraklanmalidir.

•

Eger kaçak akim-isletme korumasi (RCD)
kullanilacaksa, bu B tipi bir RCD olmalidir.

•

Dc bara kapasitörleri enerji kesildikten sonra
dahi tehlikeli bir voltajla yüklü kalmaya belli bir
süre devam eder, bu yüzden enerji kesildikten
sonra bes dakika süreyle cihaza müdahale
edilmesine izin verilmemelidir. Çalisan cihaza
müdahale edilirken enerjili parçalardan uzak
durulmalidir.Bu enerjili parçalara dokunmayiniz

•

Üç faz’la beslenen makinalar EMC filtre ile
beraber kullanilacaksa bunlar ELCB (Toprak
Sizintili Devre Kesicileri-bakiniz DIN VDE 0160,
bölüm 6.5) üzerinden sebekeye
baglanmamalidirlar.

•
-

Sadece uzman personel baglantilari, sistemin
çalistirilmasi ve arizalarin tamiratini yapabilir. Bu
personel kullanim kilavuzunda mevcut bütün
uyari ve isletim prosedürleri hakkinda bilgi sahibi
olmalidir.

•

Bazi parametre ayarlari giris enerjisi
kesintilerinden sonra cihazin otomatik olarak
devreye girmesine neden olabilir.

•

Eger sicaklik korumasi isteniyorsa, harici PTC
kullanilmalidir. (Bkz.Bölüm 2.2.5 (MMV), 3.2.3
(MDV) ve P087)

•

Cihaz bir acil durus mekanizmasi olarak
kullanilmamalidir. (Bkz. EN 60204, 9.2.5.4)

Çocuklarin ve ahalinin cihaza dokunmasi veya
yaklasmasi engellenmelidir.

•

Bu cihaz sadece üretici tarafindan belirtilen
amaçla kullanilabilir. Izinsiz degisiklikler ve üretici
tarafindan satilmayan veya tavsiye edilmeyen
yedek parça ve aksesuar kullanimi yangina,
elektrik sokuna ve yaralanmalara neden olabilir.

•

Bu kullanim talimatlarini kolay ulasilabilecek
sekilde bulundurunuz ve bütün kullanicilara
veriniz.

Avrupa Düsük Voltaj Bildirgesi
MICROMASTER Vektör ve MIDIMASTER Vektör ürünleri
düsük voltaj bildirgesi 73/23/EEC, bildirge 93/68/EEC ile
gelistirildigi sekli ile istenen sartlari içerir.Üniteler asagidaki
standartlarin
gereklerini
yerine
getirdiginden
sertifikalandirilmistir.

Asagidaki baglanti terminalleri cihaz
çalismazken dahi tehlikeli voltaj tasiyabilirler :
Sebeke giris baglantilari L/L1, N/L2 ve L3 (MMV)
- L1, L2, ve L3 (MDV).
- Motor terminalleri U, V, W.
– Frenleme direnci terminalleri B+/DC+ ve B/DC (MMV).
– Frenleme ünitesi terminalleri DC+ ve DC(MDV).

•

•

EN 60146-1-1

Yari iletken çeviriciler – Genel istekler ve
sebeke çeviricileri

EN 60204-1

Makinalarin mekanik ve elektriksel
parçalarinin emniyeti

Avrupa Üretim Bütünlügü Bildirgesi
MICROMASTER Vektör ve MIDIMASTER Vektör cihaz serileri
üretim bütünlügü bildigesi içeriginde degildir. Bununla beraber,
ürünlerin tipik makina uygulamalarindaki kullaniminda bildirgenin
saglik ve emniyet isteklerinin yerine getirilmesi tam bulunmustur.
Birlik deklerasyonu istendigi taktirde mevcuttur.

Avrupa EMC Bildirgesi
Bu kitapta önerilen tanimlara uygun montaj yapildiginda
MICROMASTER Vektör ve MIDIMASTER Vektör cihazlar,
EMC talimatlarinin bütün sartlarini güç sürücü sistemleri için
EMC ürün standardi ile tanimlandigi EN61800-3’ deki gibi
saglarlar.

2. derece çevre kirliliğinde
kullanılan 5B33 güç değiştirme
ekipmanları UL ve CUL
sembolleriyle işaretlenmiştir.

ISO 9001
Siemens plc ISO 9001 gereklerini yerine getiren bir kalite
yönetim sistemi çalismasidir.
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1. GENEL BAKIS

Türkçe

1. GENEL BAKIS
MICROMASTER’lar 3 faz AC motorlarin hiz kontrolünü yapmak üzere tasarlanmis frekans inverterleridir. Çesitli
modeller mevcuttur; Kompakt 120 W tek faz girisli cihazdan 7.5 kW üç faz girisli cihaza kadar AC motor hiz kontrolü
konusunda hizmet verir.
Mikroislemci kontrollü cihazlarda, IGBT güç modüllerinin kullanimi ile en yüksek teknoloji kullanilmis olup
dolayisiyla en yüksek güvenilirlik ve esneklik saglanmistir. Özel PWM modülasyonu ve ultrasonik tetikleme
frekansi sayesinde son derece sessiz motor çalismasi saglanir. Cihaz ve motor hizli ve komplike fonksiyonlar
ile korunur.
Özellikler:
•

Kolay montaj ve programlama.

•

PI kapali çevrim kontrolü.

•

Kalkista otomatik güçlendirme sayesinde yüksek kalkis momenti.

•

31 adet cihazin tek bir merkeze baglanarak uzaktan kumanda edilebilmesini saglayan RS485 seri portu
üzerinden USS protokolü ile haberlesme.

•

Birçok fonksiyon ve parametreleri ile hemen her uygulamada çözüm olacak sekilde konfigüre edilebilme.

•

Basit uygulamalar için üzerinde membran tus takimi ve göstergesi.

•

Parametre ayarlarini sürekli saklamak için enerjisi kesildiginde silinmeyen bellek destegi.

•

Avrupa ve Kuzey Amerika için önceden programlanmis fabrika ayar degerleri.

•

Çikis frekansi (motor hizi ile orantili) 5 ayri yöntem ile ayarlanabilir:
(1) Tus takimi ile frekans girisi.
(2) Yüksek çözünürlüklü analog giris (Voltaj giris)
(3) Harici bir potansiyometre ile motor hiz ayari.
(4) Dijital girisler ile önceden programlanmis sabit frekans seçimi.
(5) Seri haberlesme.

•

DC enjeksiyon ve özel Compound DC enjeksiyon frenleme.

•

MM12 – MM300 tek faz girisli cihazlar için dahili RFI filtresi.

•

Programlanabilir yumusatmasi ile ayarlanabilir hizlanma/yavaslama zamanlari.

•

Tam dijital programlanabilir röle çikisi.

•

Opsiyon konnektörü ile birçok dili destekleyen LCD operatör paneli (OPM2) yada PROFIBUS haberlesme
modülü.

•

2, 4, 6 yada 8 kutuplu motorlarin otomatik olarak algilanmasi.

•

Yazilim kontrolü ile devreye giren sogutucu fan.

•

Hizli akim limitleme (FCL) özelligi sayesinde yüksek koruma.

•

Montaj yerinden tasarruf saglayan yanyana monte edilebilme.
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3. ÖN PANEL KONTROLLERI & TEMEL ÇALISTSRMA

2. MONTAJ
2.1 EMI etkilerini en aza indirmek üzere montaj.
Cihazlar, yüksek seviyeli elektro-magnetik bozucu etkilerin olabilecegi endüstriyel ortamda çalisacak sekilde
üretilmistir. Genellikle, dogru montaj bilgisi ile hatasiz çalisma saglanir. Yine de birtakim problemler
yasaniyorsa asagidaki maddelerde belirtilen detaylari göz önüne aliniz. Sekil 1, bir RFI baskilama filtresinin
nasil monte edilecegini göstermektedir.
(1)

Kabin içindeki tüm ekipmanin kisa, kalin iletkenlerle bus-bar’in yildiz noktasina iyice topraklandigindan
emin olun. Micromaster’a baglanan diger cihazlarin (Örn. PLC) inverter ile ayni toprak noktasina kisa
kalin bir iletken ile baglandigindan emin olun. Düz yassi iletkenler yüksek frekanslarda daha düsük
dirençleri olmasi itibariyle topraklama için tercih edilirler.
Motorun toprak dönüsü, cihaz üzerindeki PE ibaresiyle belirtilen konnektöre baglanmalidir.

(2)

Mümkün mertebe kontrol baglantilari için ekranli kablo kullanin. Bu kablolarin bitiminde kalacak
ekranlanmamis bölgenin mümkün oldugunca kisa olmasina dikkat edin. Mümkünse kablo glandi
kullanin.

(3)

Kontrol kablolarini güç kablolarindan mümkün oldugu kadar ayri ve uzak tasiyin. Kontrol ve güç
o
kablolari kesismek zorundaysalar, bu kesismenin 90 olmasina özen gösterin.

(4)

Kabindeki kontaktörlerden AC beslemeli olanlarin R-C elemanlari ile DC beslemeli olanlarin serbest
dönüs diyodu ile baskilanmasini saglayin. Varistor baskilayicilar da etkilidir. Bu durum özellikle bu
kontaktörlerin cihaz üzerindeki röle çikisi ile kontrol edilmesi halinde önemlidir.

(5)

Motor baglantisi için ekranli yada zirhli kablo kullanin ve ekranin her iki ucunu kablo glandleri ile
topraklayin.

(6)

Eger cihaz radyo girisimine ve elektro magnetik gürültüye hassas bir bölgede çalistirilacaksa RFI
footprint filtreler ile cihazdan yayilan gürültüyü düsürmek için kullanilmalidir.
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Şebeke besleme
kablosu

Türkçe

Topraklama

FILTRE UNITITESI

Not: Metal panel ve filtre arasında
sıkı bir bağlantı olmalıdır.

Topraklama
(alt)

Şebeke ve PE
terminaline bağlantı

Ekranlı
Kablo

Kablo glandi kullanılmıyor ise
kabloyu soyarak ekranı metal
plakaya tesbit edin.

Spesifik EMC limitlerine filtre kullanarak uymak gerektiğinde
aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:
(1) Tüm kablolar ekranlı olmalı ve gerektiği gibi
topraklanmalıdır.
(2) Kontrol kablosu motordan ve güç kablolarından uzak
tutulmalıdır.

Ekranlı
Kablo

Kontrol
Kablosu

Motor
Kablosu *

* Not:

Ekran motor tarafında
sonlandırılmalıdır.

Figure 1: RFI Filtresi montaj örnegi
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3. ÖN PANEL KONTROLLERI & TEMEL ÇALISTSRMA

2.1 Mekanik Montaj

UYARI
BU CIHAZ TOPRAKLANMALIDIR.
Cihazin güvenle kullanimini garantilemek için bu kullanma talimatlarini bilen uzman personel
tarafindan montaji yapilarak devreye alinmalidir.
Montajin genel ve cihazin montajinin yapilacagi yerin tehlikeli yüksek voltaj içermesi sebebi ile
emniyet tedbirleri açisindan önemli olabilecek, dogru aletin kullanilmasi ve personel korunma
ekipmanlari gibi ayrintilara özel dikkat gösteriniz.
Cihaz çalistirilmiyor olsada cihaz güç girisi ve motora giden terminallerde tehlikeli voltaj vardir. Bu
kisimlarda iyi izoleli tornavida kullaniniz.
Çevresel Istekler
Zarar Verebilecek etkiler
Sicaklik

Yükseklik

Sok
Titresim
Elektro-Magnetik
Radyasyon
Atmosferik
Kirlilik
Su

Asiri Isinma

Notlar

Ideal Montaj

Min. Isletim = 0°C
Max. Isletim = 50°C (MMV)
Max. Isletim = 40°C (MDV)
Eger cihaz >1000m’ nin üzerinde bir yere montaj
edilecekse, güç tekrar belirlenmelidir. (Bkz. Katalog
DA64 )
Cihazi düsürmeyin veya çok sik soka maruz
birakmayin.
Cihazi devamli titresime maruz kalabilecegi bir yere
montaj etmeyin.
Cihazi elektromagnetik radyasyon kaynaginin
yakinina monte etmeyin.
Cihazi toz, korozyonel etki verebilecek gazlar v.s.
gibi atmosferik kirliligi bulunan bir ortamda monte
etmeyin.
Cihazi potansiyel su tehlikelerinden uzak tutunuz.
Örnegin; Cihazi üzerine su damlayabilecek boru
altlarina montaj yapmayin.
Cihazin havalandirma ventilasyonunun
durmadigindan emin olun.
Pano içerisinde asagidaki sekilde bir hava akisi
oldugundan emin olun.
1. Istenen hava akisi asagidaki formüle göre
hesaplanabilir.

100 mm

160 mm

3

Hava akisi (m / hr) = (kayip güç / ∆T) x 3.1
2. Eger gerekliyse panoya sogutma fan(lar)i
montaj ediniz.
Not:
Tipik kayip (Watts) = cihaz gücünün 3%’ ü
kadardir.
∆T = Kabine içindeki sicaklik °C.
3.1 = Deniz seviyesindeki havanin isisi.
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Türkçe
W1

F
DIN Rayı
H1

H2

H H2

H1

Derinlik D

W

W
∅

∅

Sıkma momenti

∅ = 4.5 mm

∅ = 4.8 mm (B)
∅ = 5.6 mm (C)

2.5 Nm Çerçeve A and B
3.0 Nm Çerçeve C

Çerçeve B:
4 civata M4
4 vida M4
4 yüzük M4

2 civata M4
2 vida M4
2 yüzük M4

Çerçeve boyutu A

Model

MM12
MM25
MM37
MM55
MM75
MM110
MM150
MM220
MM300
MM400
MM550
MM750

H

Derinlik D

MMxxx
1 AC 230 V
Class A
Filtresi
A
A
A
A
A
B
B
C
C
-

MMxxx/2
1/3 AC 230 V
Filtresi
A
A
A
A
A
B
B
C
C
C
-

Çerçeve C:
4 civata M5
4 vida M5
4 yüzük M5

Çerçeve boyutu B ve C
MMxxx/3
3 AC 380 –
500 V
Filteresiz
A
A
A
A
A
B
B
C
C
C

Çerçeve boyutu
(tüm ölçüler mm)

H

W

D

H1

H2

W1

F

A = 147 x 73 x 141

160 175

-

55

B = 184 x 149 x 172

174 184

138

-

C = 215 x 185 x 195

204 232

174

-

Sekil 2: Mekanik montaj diyagrami
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3. ÖN PANEL KONTROLLERI & TEMEL ÇALISTSRMA

2.3 Elektriksel Montaj
Sekil 3’de MICROMASTER’in elektriksel konnektörleri gösterilmistir. 2.3.1 – 2.3.4 bölümlerinde bahsedildigi
gibi güç ve kontrol kablolarini terminal bloklarina baglayiniz.. Sekil 3’de gösterildigi gibi uçlarin uygun olarak
baglandigindan ve topraklamanin dogru olarak yapildigindan emin olun.

UYARI
Kontrol ve güç kablolari ayri ayri tasinmalidir. Ayni kablo yolundan tasinmamalidir.
o

Kontrol için ekranli kablo kullanin. Sinif 1, 60/75 C bakir kablo kullanin (UL uygunlugu için). Güç konnektörleri
için sikma momenti 1.1Nm’dir.
Motor güç terminalleri sikmasi için 4 - 5 mm yildiz tornavida kullanin.

2.3.1 Güç ve Motor Baglantilari –Çerçeve Boyutu A
Güç beslemesinin dogru gerilim seviyesinde oldugundan ve gerekli akim için dizyn edildiginden emin olun.
(bkz. bölüm 7). Cihaz ile besleme arasina uygun degerlerde devre kesici/sigorta kondugundan emin olun. (bkz.
bölüm 7).
Sekil 3’deki gibi motor ve güç baglantilarini yapin.

IKAZ
Unitede degisiklikler yapmadan önce enerji beslemesini kesin.
Motorun dogru besleme gerilimine göre ayarlandigindan emin olun. Tek/üç faz 230 V
MICROMASTER’lar 400 V üç faz beslemeye baglanmamalidir.
Senkron makine yada birden fazla AC motor bir cihaza baglandiginda cihaz voltaj/frekans modunda
çalistirilmalidir. (P077= 0 yada 2).
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Türkçe

Kontrol
Terminalleri
PE L/L1

N/L2

L3
Şebeke giriş
Terminalleri

PE

U V

W
Motor Terminalleri

L3
L2
L1
N

KONTAKTOR

Sigorta

FILTRE
(Sadece B Sınıfı)

U

L

V
N
PE

MOTOR

MICROMASTER

PE

W

U
V
W

PE

TEK FAZ

L3

TİPİK MONTAJ

L2
L1

Sigorta

KONTAKTOR

PE

FILTRE

MOTOR

MICROMASTER

PE

L3

U

L2

V

L1

W

U
V
W

PE

ÜÇ FAZ

Sekil 3: Güç Baglantilari
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3. ÖN PANEL KONTROLLERI & TEMEL ÇALISTSRMA

2.3.2 Güç ve Motor Baglantilari – Çerçeve Boyutu B
Çerçeve boyutu B’nin terminal baglantilari çerçeve boyutu A ile aynidir (bkz. Sekil 3). Yalniz, kablolari terminal
bloklara baglamadan önce terminal erisimini alçaltmali ve kablolari gland tabakasina tesbit etmelisiniz.
Bkz. Sekil 3. ve 4. Asagidaki adimlari takip ediniz:
1. A gözüne bir tornavidanin keskin tarafini sokun ve ok yönünde bastirin. Bu arada parmak ile B klipsine
erisim panelinin aksi istikamette basinç uygulayin.
Bu erisim terminalini serbest birakacaktir.
2. C ve D klipslerine ok yönünde basinç uygulayarak gland plakasini çikarin.
3. Kablolarin terminallere ulasacak kadar uzun olduguna dikkat ederek kablolari gland plakasina tesbit edin.
4. Gland plakasini yerine yerlestirmeden önce kullanilacaksa 1. delikten kontrol kablolarini, sebeke ve motor
güç besleme kablolarini ise 2. Delikten geçirin. KONTROL VE GÜÇ KABLOLARININ AYRI AYRI
TASINMASINA ÖZEN GÖSTERIN.
5. Gland plakasini yerine yerlestirin. Serbest birakma klipslerinin yerlerine oturduklarindan emin olun.
6. Sekil 3’de gösterildigi gibi elektriksel baglantilari yapin. (Bkz. 2.3.4 Kontrol kablolarinin baglantisi hakkinda
detay bilgi.)
7. Terminal erisim panelini kapatin.

A
B

E

C
D

F

G

A & B: Terminal kapağı açma britleri
C & D: Gland plakası açma britleri
E: Kontrol Kablosu girişi (16.2 mm çap; en çok 10 mm çaplı kablo bağlanabilir)
F: Şebeke kablosu girişi (22.8 mm çap; en çok 14.5 mm çaplı kablo bağlanabilir)
G: Motor kablo girişi (22.8 mm çap; en çok 14.5 mm çaplı kablo bağlanabilir.)

Sekil 4: Güç Baglantilari erisim diyagrami - Çerçeve Boyutu B
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Türkçe

2.3.3 Güç ve Motor Baglantilari – Çerçeve boyutu C
Çerçeve boyu C’nin terminal ayarlamalari çerçeve boyutu A’niin aynisidir (Bkz. Sekil 3). Yalniz, kablolar
terminal bloklarina baglanmadan önce, fan yuvasini alçaltmali ve kablolari gland plakasina tesbit etmelisiniz.
Sekil 5’i inceleyerek asagidaki adimlari takip ediniz:
1. Fan yuvasini bir elinizle desteklerken, A gözüne bir tornavidanin keskin tarafini sokarak yukari iterek tesbit
klipsini serbest birakin. Fan yuvasini alçaltin, sag tarafa dogru dönerek açilacaktir.
2. Klips B ve C’yi, gland plakasina ok yönünde basinç uygulayarak çikarin. Plakayi kenarindaki
menteselerden döndürerek çikarin.
3. Kablolari gland plakasindaki dogru deliklerden geçirierek tesbit edin. Kablolarin terminallere yetisecek
uzunlukta birakildigindan emin olun.
4. Sekil 3’de gösterildigi gibi kablolari baglayin. (Bkz. bölüm 2.3.4 – kontrol kablolari baglama detaylari). GÜÇ
VE KONTROL KABLOLARI AYRI AYRI TASINMALIDIR.
5. Gland plakasini invertere geri takin. Serbset birakan klipsin yerine oturdugundan emin olun.
6. Fan yuvasini invertere geri yerlestirin.

D
E

F

B

A

C

A:
B & C:
D:
E:
F:

Fan yuvası serbest bırakan klips
Gland plakası serbest bırakan klips
Kontrol kablo girişi (16.2 mm çap; en çok 10 mm çap kablo bağlanabilir.)
Şebeke kablo girişi (22.8 mm çap; en çok 14.5 mm çap kablo bağlanabilir )
Motor kablo girişi (22.8 mm çap; en çok 14.5 mm çap kablo bağlanabilir)

Figure 5: Güç Baglantilari Erisim Diagrami – Çerçeve Boyutu C
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2.3.4 Kontrol Baglantilari

Kontrol kablosunu yerleştirirken
(en fazla 3.5mm) bir tornavidanın
keskin tarafını gösterildiği gibi
kullanın
Çıkış Rölesi
(normalde açık)
max. 0.4 A / 110 V AC
1 A / 30 V DC
(rezistif değer)

P10+

1

0V

AIN+

2

3

AIN-

4

DIN1

5

DIN2

6

DIN3

P15+

7

8

0V

9

10

11

RL1B RL1C
(NO) (COM)

Güç Beslemesi
(+10 V, max. 10 mA)

6
P+

0V
N-

5V
(max.250 mA)

Ön panel
RS485 D-tipi

Digital Inputs
(7.5 - 33 V, max. 5 mA)

Analog Giriş
(0/2 - 10 V)
(giriş empedansı = 70 kΩ)

1

5
9

PI Geribesleme
sensorü yada diğer bir
yük için güç beslemesi
(+15 V, max. 50 mA)

Kontrol Terminal Bloğu
Sekil 6: Kontrol Baglantilari
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2.3.5 Motor Asiri Yük Korumasi
Düsük devirlerde çalismada motor miline bagli çalisan faninin sogutma verimliligi düser. Dolayisiyla, düsük
devirlerde çalismada motorlarda düsüme gitmek gerekir. Bu durumda motor, fiziksel olarak asiri isinmaya
karsi, PTC sicaklik sensoru ile de korunmalidir. PTC baglantisi sekil 7’de gösterilmistir.
Not: P051, P052 or P053 =19 seçilerek PTC korumasi aktif edilir.
8
MOTOR
PTC

Cihaz Kontrol
Terminalleri

7
1kΩ

9

Sekil 7: Motor Asiri Yük PTC Baglantisi

2.3.6 Blok Diagram
PE
1/3 AC 230 V
3 AC 380 - 500 V

≥ 4.7 kΩ
1
V: 0 - 10 V
2 - 10 V OR

AIN+
AIN-

2

SI

L/L1, N/L2
yada
L/L1, N/L2, L3

PE

+10V
0V

3

AD

4

~

Jog

P

–

24 V
+

RS485

DIN1

OR

DIN2

5

DIN3

6
7

PI geribesleme
sensorü yada
başka bir yük için
besleme

8
9

RL1

CPU

+15V
0V

RL1B 10
RL1C 11

3~

PE

U, V, W

M
Sekil 8: Blok Diagram
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3. ÖN PANEL KONTROLLERI & TEMEL ISLETIM
3.1 Ön Panel Kontrolleri

IKAZ
Fabrika set degeri olarak dijital frekans 5.0Hz’e ayarlidir. Yani, cihazi test etmek için, RUN
komutu sonrasi ∆ butonu yada P005 parametre ayari ile, bir frekans ayar degeri girmeye gerek
yoktur.
Tüm ayarlamalar yetkili personel tarafindan tüm emniyet tedbirlerine bagli kalarak yapilmalidir.
Parametre degisimi, ön paneldeki üç paremetrizasyon tusunu (P, ∆ and ∇) kullanarak yapilabilir. Parametre
degerleri ve numaralari LED gösterge üzerinde görülebilir.
LED Gösterge
JOG
Butonu

İLERİ / GERİ
Butonu

RUN
Butonu

Frekansı ARTTIR
Butonu

Jog
STOP
Butonu

RS485
Arabirimi

Frekansı AZALT
Butonu

P
Parametrizasyon
Butonu

Çıkarılabilir
Kapak şeridi

Jog

Cihaz STOP konumundayken bu tusa basilmasi, önceden programlanmis Jog frekansinda dönmeyi saglar.
Buton birakildiginda cihaz tekrar STOP kunumuna geçer. Cihaz çalisirken bu butona basmanin hiç bir etkisi
olmaz. P123 = 0 ise buton islevsiz kalir.
Cihazi çalistirir. P121 = 0 ise etkisizdir.
Cihazi durdurur.

LED Display

Frekansi (fabrika ayari), parametre degerini yada hata kodunu gösterir.
Motorun dönüs yönünü degistirir. Aksi yön “-“ eksi isareti ile gösterilir (deger < 100) yada yanip sönen ondalik
isareti ile gösterilir (deger > 100). P122 = 0 ise islevsizdir.
Frekansi arttirir. Parametre numaralarini yada degerlerini arttirmada kullanilir. P124 = 0 ise islevsizdir.
Frekansi azaltir. Parametre numaralarini yada degerlerini azaltmada kullanilir. P124 = 0 ise islevsizdir.
Parametrelere ulasmada kullanilir. P051 - P053 = 14 ise dijital girisleri kullanirken islevsizdir.

P
Sekil 9: Ön Panel
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3.2 Temel Isletim
Her parametrenin detayli açiklamalari için bölüm 5’e bakiniz.

3.2.1 Genel
(1) Cihazin ana güç anahtari olmadigindan sebekeye baglandigi anda enerjilidir. RUN tusu basilana kadar
yada dijital girislerden bir ON sinyali gelene kadar çikisi deaktif olarak bekler. Dijital girisler için
tanimlamalar ve parametreleri için P051 - P053 parametrelerine bakiniz.
(2) Eger çikis frekansi gösterimek üzere seçilmis ise (P001 = 0), istenen frekans ayari cihaz çalismazken
yaklasik her 1.5 s.de bir gösterilir.
(3) Cihaz, Siemens standart 4-kutuplu motorlari ile çalisacak sekilde ayarlanmistir. Eger baska bir motor
kullanilacaksa, motor plaka degerleri ilgili parametrelere (P081…P085) girilmelidir (Bkz. Sekil 10).
(4) Not: P009, 002 yada 003 yapilmadigi sürece bu parametrelere ulasilamaz.

P084
3 Mot
IEC 56
IM B3

P081

50 Hz 220/380 V∆/Y
0,61/0,35 A
0,12 kW
cosϕ 0,81

1LA5053-2AA20
Nr. E D510 3053
IP54
Rot. KL 16
60 Hz

12 022
I.Cl.F

440 V Y
0,34 A
0,14 kW

cosϕ 0,81

2745 /min

3310 /min

VDE 0530

S.F. - 1,15

P083 P082

P085

Sekil 10: Tipik Motor Plaka Örnegi
Not:

Cihazin motora göre dogru konfigüre edildginden emin olun. Örn. Yukaridaki örnekte üçgen
baglama gerilimi, 220V olarak verilmistir.

3.2.2 Ön Test
(1) Tüm kablolarin dogru olarak baglandigindan emin olun ve tüm ilgili ürünler, saha/yer emniyet tedbirleri
dahilinde olmalidir.
(2) Cihazi sebekeye baglayarak enerjileyin.
(3) Motorun güvenlik dahilinde çalisabileceginden emin olun. RUN butonuna basin. Bir saniye sonra motor 5 Hz
referans geregi dönecektir.
(4) STOP butonuna basin. Motor 1 s. içinde rampalanarak duracak ve göstergede 0.0 görülecektir.
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3.2.3 Temel isletim - 10 adim kilavuzu
Kullanim için temel ayarlama metodu asagida gösterilmistir. Bu metod dijital frekans set degeri kullanir ve
fabrika ayarindan baska degere ayarlanmasi gereken çok az parametre içerir. Standart Siemens 4 kutuplu AC
motor kullanildigi varsayilmistir.
Adim / Aksiyon

Buton

Gösterge

1. Cihazi sebekeye baglayarak enerjileyin.
Gösterge 0.0 Hz ile fabrika ayar degeri olan 5.0 Hz arasinda gidip
gelecektir.

2. Parametrizasyon butonuna basin.
3. ∆ butonuna P005’e gelene kadar basin.
4. P’ye basarak o anki ayar degerine ulasin.
5. ∆ butonuna basarak istenen frekans ayar degerine ulasin.
(Örn. 35 Hz).
6. P’ye basarak yapilan degisikligi hafizaya alin.
7. ∇ butonuna basarak P000’a geri dönün.
8. P’ye basarak paremetrizasyon isleminden çikin.
Gösterge o anki frekans ile istenen frekans arasinda gidip gelecektir.

9. RUN butonuna basarak cihazi çalistirin.
Motor mili dönmeye baslayacak ve göstergeden motorun 35Hz’e
rampalanarak çiktigi izlenebilecektir.
Not
Ayar degerine 7 saniye içinde gelinir. (35 Hz/50 Hz x 10 s *).
Istenirse, ∆ ∇ butonlari kullanilarak frekans ayar degeri degistirilebilir. P011
= 001 yapilarak cihaz durdurktan sonra da ayar degerinin hafizada kalmasi
seçilebilir.
10. STOP butonuna basarak cihazi durdurun.
Motor yavaslayacak ve 7s. içinde duracaktir.

* Fabrika ayari olarak P002 ve P013 parametrelerinde tanimlanan hizlanma zamani 10s’dir
** Fabrika ayari olarak P003 ve P013 parametrelerinde tanimlanan yavaslama zamani 10s’dir
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4. ÇALISMA MODLARI
4.1 Dijital Kontrol
Dijital kontrol temel baslama konfigürasyonu için asagidaki adimlari izleyin:
(1) Terminal 5’i terminal 8’e basit bir ON/OFF anahtari ile baglayin. Bu fabrika ayari olarak motoru saat
yönünde dönmeye ayarlayacaktir.
(2) Cihazi sebekeden enerjileyin. Parametre P009’u 002’ye yada 003’e ayarlayarak tüm parametrelere
ulasilabilmeyi saglayin.
(3) Parametre P006’nin 000’a ayarli olup dijital frekans set degeri seçilmis olup olmadigini kontrol edin.
(4) Parametre P007’yi 000’a ayarlayarak kontrolü dijital girislere birakin (Örn. DIN1 (terminal 5) bu durumda)
ve ön panel kontrollerini deaktif edin.
(5) Parametre P005’i istenen frekans ayar degerine ayarlayin.
(6) P081 - P085 arasi parametreleri motor plaka degerlerine göre ayarlayin. (Bkz. sekil 10).
Not:

Çogu durumda Siemens motorlara göre ayarlanmis stator rezistansi fabrika ayar degeri (P089)
P085 parametresinde görülen motor gücü için uygun olacaktir. Ancak motor ve cihaz degerleri
arasinda büyük fark varsa stator direnci cihaza ölçtürülmeli yada manuel olarak P089
parametresine girilmelidir. Sürekli güçlendirme (P078) ve baslangiçta güçlendirme (P079) stator
rezistans degerine göre degerlendirilir – çok yüksek degerler girilmesi asiri akim hatasina neden
olabilir.

(7) Harici ON/OFF anahtarini On konumuna getirin. Cihaz motoru P005’de girilen frekansta sürecektir.

4.2 Analog Kontrol
Analog kontrol temel baslama konfigürasyonu için asagidaki adimlari izleyin:
(1) Terminal 5’i terminal 8’e basit bir ON/OFF anahtari ile baglayin. Bu fabrika ayari olarak motoru saat
yönünde dönmeye ayarlayacaktir.
(2) 4.7 kΩ potsiyometreyi sekil 6’da görüldügü gibi yada pin 2’yi (0V) pin 4’e ve 0 - 10 V sinyali pin 2 (0V) ile
pin 3 (AIN+) arasina baglayin.
(3) Cihaza enerji verin. P009’u 002 yada 003’e ayarlayarak diger parametrelere ulasilabilmesini saglayin.
(4) P006’yi 001’e ayarlayarak analog set degerine ayarlayin.
(5) P007’yi 000’a ayarlayarak dijital girisleri aktif edin (yani, DIN1 (terminal 5) bu durumda) ve ön panel
kontrollerini deaktif edin.
(6) P021 ve P022’yi istenen minumum ve maximim frekanslara ayarlayarak potansiyometrenin frekans ayar
araligini tayin edin.
(7) P081 - P085 arasi parametreleri girerek motor plaka degerlerini cihaza kaydedin.
Not:

Çogu durumda Siemens motorlara göre ayarlanmis stator rezistansi fabrika ayar degeri (P089)
P085 parametresinde görülen motor gücü için uygun olacaktir. Ancak motor ve cihaz degerleri
arasinda büyük fark varsa stator direnci cihaza ölçtürülmeli yada manuel olarak P089
parametresine girilmelidir. Sürekli güçlendirme (P078) ve baslangiçta güçlendirme (P079) stator
rezistans degerine göre degerlendirilir – çok yüksek degerler girilmesi asiri akim hatasina neden
olabilir.

(8) Harici ON/OFF anahtarini ON konumuna getirin. Potansiyometreyi yada analog referansi istenen frekans
referansini olusturana kadar ayarlayin.
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4.3 Motoru Durdurma
Birkaç yöntem ile durdurma yapilabilir
•

ON komutunun kaybolmasi yada OFF (O) butonuna basilmasi ile rampali ve kontrollü durus saglanir.

•

OFF2 – motorun serbest durus yapmasina sebep olur. (Bkz. Parametreler P051 to P053).

•

OFF3 – motorun ani durus yapmasina sebep olur (Bkz. Parametreler P051 to P053).

•

DC enjeksiyon frenleme 250% arasi ayariyla ani durus yaptirir (Bkz. Parametre P073).

4.4 Motor Kalkmazsa
Eger göstergede hata kodu varsa bölüm 6’ya bakiniz.
Eger motor ON komutu verildiginde kalkmiyorsa; ON komutunun geçerli oldugundan, P005 parametresinde bir
frekans ayarinin yapildigindan ve motor plaka degerlerinin P081 – P085 arasindaki parametrelere dogru olarak
girildiginden emin olun.
Eger cihaz ön panelden kumanda edilmek üzere konfigüre edilmisse (P007=1) ve RUN butonu basildiginda
motor dönmüyor ise P121 = 001 (RUN butonu aktif) parametresini kontrol edin.
Eger motor, parametrelerin kaza ile degistirilmesi sonucunda çalismiyor ise P944=1 ayari ile cihazi fabrika
degerlerine döndürme sonrasi motoru çalistirmayi tekrar deneyin.

4.5 Lokal ve Uzaktan Kontrol
Cihaz lokal (fabrika ayari) yada RS485 D-tipi konnektör ve USS protokolü ile uzaktan kumanda edilebilir.
Parametre P910’un alabilecegi 5 farkli deger için kumanda metodlarini inceleyiniz.
Lokal kontrol kullanildiginda cihaz sadece ön panel yada kontrol terminallerinden kumanda edilebilir. RS485
yolu ile gelen frekans ayar degeri, komutlar ve parametre degisimleri etkisizdir.
Uzaktan kumanda modunda ise cihaz ön panel ve kontrol terminallerinden gelecek sinyalleri gözardi eder.
Sunlar Hariç: OFF2 veya OFF3 P51 – P53 parametreleri ile aktif edilebilir.
Birçok cihaz, adreslenerek, ayni anda merkezi kumanda birimine baglanarak uzaktan kumanda edilebilir.
Daha detayli bilgiler için yerel Siemens ofisinde bulabileceginiz su dökümanlara basvurunuz.
E20125-B0001-S302-A1
E20125-B0001-S302-A1-7600
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4.6 Kapali Çevrim Kontrolü
4.6.1 Genel Tanimlama
MICROMASTER pkapali çevrim için PI kontrol fonksiyonu içermektedir (Bkz. Sekil 11). Geçici rejim hatalarinin
fazla önemli olmadigi, sistem cevabinin yavas oldugu (sicaklik, basinç vb.) gibi degiskenkerin kontrol
edilmesinde cihazda entegre bulunan PI kontrol çok kullanislidir. Bu kontrol hizli dinamik cevaplarin verilmesini
gerektiren sistemler için uygun degildir.
Not:

Kapali çevrim kontrol hiz kontrolü için dizayn edilmemistir ancak sistem dinamizmi yeterince yavas ise
hiz kontrol amaci ile de kullanilabilir.

Kapali çevrim kontrol aktif edildiginde (P201 = 002), tüm set degerleri sifir ile %100 arasinda kalibre edilir.
Yani, set deger olarak 50.0 = 50% olur. Bu sayede uygun sensor saglanmasi halinde herhangi bir motor
dönüsüne bagli sistem degiskeni kontrol edilebilir.
Set değer
Alçak
geçirgen
filtre

P
P202
Ölçekleme

+

Hızlanman/
Yavaşlama
Rampası

Motor
M

–
P206

P002, P003

P211, P212

Geribesleme
örnekleme
zamanı
P205

Proses
Örn. fan

Geribesleme
(Örn. basınç)

I

Sensor

P203, P207

P208

Kapalı çevrim kontrol deaktif
P201 = 000
Kapalı çevrim kontrol aktif
P201 = 002

P210

Geribesleme
Monitor

Sekil 11: Kapali çevrim kontrol

4.6.2 Donanim Ayarlamasi
Terminal 3 ve 4’e harici sensor geribesleme sinyalini baglayin. Bu analog giris 0/2-10V diferansiyel sinyal kabul
eder ve 10-bit hassasiyetle dijitale çevirir. P023 ve P024 parametrelerinin 000’a ve P006’nin da 000 veya
002’ye ayarlandigindan emin olun.
Kontrol blogunda 8 ve 9 terminallerinden geribesleme sensörü için 15 V dc enerjji beslemesi alinabilir.

4.6.3 Parametre Ayarlari
Kapali çevrim, P201 002 yapilmadigi sürece kullanilamaz. Kapali çevrimde kullanilmasi muhtemel bir çok
parametre sekil 11’de gösterilmistir. Kapali çevrimde ilisikli diger parametreler asagidadir:
P001 (deger = 007)
P061 (deger = 012 yada 013)
P210
P220
Bölüm 5’de kapali çevrimle ilgili tüm parametreler detaylandirilmistir. PI kontrolü konusunda daha detayli bilgi
Siemens DA 64 katalogunda mevcuttur.
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5. SISTEM PARAMETRELERI
Rampa zamanlari, minumum & maximum frekans degerleri gibi cihazin tüm ayarlari membran tus takimi
üzerinden degistirilebilir. Parametre numaralari ve degerleri 4 dijit LED göstergeden okunabilir.
Not:

Eger ∆ or ∇ butonlara aralikli olarak basarsaniz, deger adim adim degisir. Butonlari daha uzun süre
basili tutarsaniz deger kendiliginden hizli bir biçimde degisir.

Hangi parametrelere ulasilabilecegi ayari P009’dan degistirilir.
Not:

Asagidaki parametre açiklamalari tablosunda;
‘•’
Çalisma esnasinda parametrenin degistirilebilecegini gösterir.
‘’ Fabrika ayar degerinin cihazin gücüne bagli oldugunu gösterir.

Frekans degeri girerken çözünürlügü 0.01’e yükseltmek için, parametre göstergesine dönmek için P butonuna
anlik basmak yerinde, gösterge ‘- -.n0’ seklinde degisene kadar basili tutun (n = onluk deger, örn. Eger
parametre degeri = ‘055.8’ ise, n = 8). ∆ or ∇ butonlarina basarak degeri degistirin ( .00 ile .99 arasi degerler
geçerlidir) ve sonra P’ye iki kez basarak parametre gösterimine dönün.
Parametrelerin kaza ile degismesi halinde tüm parametreleri fabrika ayar degerine P944 = 1 yaparak ve sonra
P’ye basarak degistirebilirsiniz.
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Parametre

Fonksiyon

P000

Çalisma Ekrani

-

P001 •

Görüntü seçimi

0-8
[0]

P002 •

Kalkis rampasi (saniye)

Aralik
[Fabrika
degeri]

0 - 650.00
[10.00]

Açiklama / Notlar

P001’de seçilen çiktiyi gösterir.
Hata olusmasi halinde, ilgili hata kodu gösterilir (Fxxx) (bkz bölüm 6).
Uyari olusmasi halinde, gösterge yanip söner. Çikis frekansi seçilmis
ve cihaz duruyor ise, gösterge istenen frekans ile mevcut frekans
arasinda sürekli geçis yapar.
Gösterge selçimi:
0 = Çikis frekansi (Hz)
1 = Frekans set degeri (bu, cihazin çalistiginda gelecegi hizdir)
(Hz)
2 = Motor akimi (A)
3 = DC-link gerilimi (V)
4 = Kullanilmiyor
5 = Motor devri (RPM)
6 = USS durumu (bkz bölüm 8.2)
7 = Kapali çevrim kontrol ayar degeri (max. degerin %’si)
8 = Çikis gerilimi
Bu süre motorun tam durustan P013’ te belirtilen maximum frekans
degerine hizlanma zamanidir, kalkis rampa süresinin çok kisa tutulmasi
cihazin devreden çikmasina neden olabilir (hata kodu F002 – asiri akim).
F re k a n s

fm a x

0 Hz

P003 •

Durus rampasi (saniye)

0 - 650.00
[10.00]

K a lk ış
s ü re s i
(0 - 6 5 0 s )

S ü re

Bu süre motorun P013’te belirtilen maximum frekanstan durus konumuna
gitme zamanidir. Durus rampa süresinin çok kisa tutulmasi cihazin
devreden çikmasina neden olabilir (hata kodu F001–DC bara asiri voltaj).
Bu süre ayni zamanda P073 ile seçilen DC frenleme zamanidir.
F rek ans

fm ax

0 Hz
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Fonksiyon

P004 •

Yumusatma (saniye)

Aralik
[Fabrika
degeri]
0 - 40.0
[0.0]

Açiklama / Notlar

Motorun hizlanma/yavaslamasini yumusatmak için kullanilir.
(siçramadan kaçinmanin önemli oldugu tasima bandlari, tekstil vb.
uygulamalarda yaralidir).
Yumusatma sadece eger kalkis ve/veya durus süresi 0.3 s’nin
üzerinde seçilmisse etkilidir.
Frekans
fmax
(P013)

P002 = 10 s

0 Hz
P004
=5s

P004
=5s

Süre

Toplam hızlanma zamanı
= 15 s

Not:Yavaslamadaki yumusatma egrisi, kalkis süresi (P002) ile
ilgilidir, bu yüzden yavaslama süresi P002 degisiklikleri ilede
bagintilidir.

P005 •

Digital frequency setpoint (Hz)

P006

Frekans ayar degeri kaynagi
seçimi

0 - 400.00
[5.00]
0-2
[0]

Dijital modda çalisirken frekans ayar degeridir. Sadece P006 = ‘0’ ise
etkilidir.
Cihazin kontrol modunu seçer.
Note that, regardless of thvalue of P006, the ∆ / ∇ buttons
remain enabled (provided that P007 = 1 and P124 = 1) and can
be used to provide a positive (∆) or negative (∇) offset to the
base setpoint selected by P006. Changes made to the setpoint in
this manner are stored in P105/P106 when P011 =
1.0 =

Dijital. Cihaz P005’deki frekans degerinde çalisir.
Alternatif olarak, eger P007=0 yapilirsa ,frekans P051 – P053 arasi
girislerin 11 ve 12’ye ayarlanmalari ile de kontrol edilebilir.
1 = Analog. Analog giris sinyali ile kontrol edilir.
2 = Sabit frekans yada motorize potansiyometre. En azindan bir
dijital girisin 6, 17 yada 18 seçilmesi ile kontrol edilebilir.
Notes:
(1) IfNotes: (1) Eger P006 = 1 ve cihaz uzaktan kumanda
modunda degil ise analog giris aktif kalir.
(2) Motorize potansiyometre set degeri P011=1 ise
hafizada saklanir.

P007

Ktus takimi kontrolü

0-1
[1]

0 = Ön panel butonlari deaktif. (STOP, ∆ ve ∇ hariç). Kontrol dijital
girisler üzerindedir. (Bkz. parametreler P051 - P053). ∆ ve ∇
P124=1 yapilarak ve bu fonksiyon için dijital girisler seçilmeyerek
hala frekans ayari için kullanilabilir.
1 = Ön panel tuslari aktif (P121 - P124 arasi parametreler ayarlanarak
tek tek deaktif edilebilir)
Not: RUN, REVERSE, JOG ve frekansi arttirma/ azaltma dijital
girisleri deaktif edilir.

P009 •

Parametre koruma ayari

0-3
[0]

Hangi parametrelerin ayarlanabilecegini belirler:
0 = Sadece P001 - P009 parametreleri ayarlanabilir.
1 = P001 - P009 parametreleri ayarlanabilir ve digerleri sadece
okunabilir
2 = Tüm parametreler ayarlanabilir ancak P009 güç kesildiginde
otomatik olarak 0’a döner
3 = Tüm parametreler ayarlanabilir
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Türkçe

Parametre

Fonksiyon

P011

Frekans ayar degeri hafiza

P012 •

Minimum motor frekansi (Hz)

0 - 400.000 Minumum motor frekansini ayarlar (P013 degerinden küçük olmak
[0.000]
zorundadir)

P013 •

Maximum motor frekansi (Hz)

0 - 400.000 Maximum frekansini ayarlar.
[50.000]

P014 •

Atlama frekansi 1 (Hz)

0 - 400.000 Mekanik rezonans etkilerini gidermek için atlama frekansi tayin
[0.000]
edilebilir. +/-(P019 degeri) bandinda girilen frekans degerlerine motor
getirilmez. Bu frekans araliginda cihaz sürekli çalismaz sadece kisa
geçisler yapar.

P015 •

Enerji kesilmesinden sonra
otomatik çalisma.

0-1
[0]

Bu parametreyi 1’e ayarlayarak sebekede enerji kesilmesini müteakip
enerji geldiginde otomatik çalisma saglanir. Çalis komutunun halen
aktif olmasi gerekir. P007 = 0 ve P910 = 0, 2 yada 4 olmalidir.
0 = Deaktif
1 = Otomatik tekrar çalisma

P016 •

Motor dönerken kalkis

0-2
[0]

Cihazin dönen bir motor üzerinde çalismaya baslamasini saglar.
Normal sartlar altinda cihaz motoru 0Hz’den itibaren sürer. Nasilsa, motor
hala dönüyor yada yük trafindan sürülüyorsa, 0Hz’den baslamasi halinde
önce fren konumuna geçecektir. Bu asiri akim hatasina neden olabilir. Bu
fonksiyonu kullanarakt, istenen frekansa cihaz motoru o ankli frekansinda
baslayarak getirir.
Not: Motor duruyor yada çok yavas dönüyor ise bazi sarsinimlar cihaz
motorun yönünü hissetme asamasindayken yasanabilr. (P020’yi de
inceleyiniz.)
0 = Normal tekrar çalisma
1 = Hata, OFF2 yada enerjilenmeden sonra motor dönerken
kalkis( eger P018 = 1 ise).
2 = Her zaman dönen motor üzerinde kalkis. Bu, yükün motoru
sürebilecegi uygulamalarda kullanislidir.

P017 •

Yumusatma tipi

1-2
[1]

1 = Sürekli yumusatma (P004’de anlatildigi gibi).
2 = Süreksiz yumusatma. Bu, STOP komutuna hizli, yumusatmasiz,
frekans düsürme saglar.
Not:
P004, >0 olmadigi sürece bu parametre etkisizdir.

P018 •

Hatadan sonra otomatik çalisma

0-1
[0]

P019 •

Atlama frekansi bandi (Hz)

Hatadan sonra otomatik çalisma:
0 = Deaktif
1 = Hatadan sonra cihaz 5 defa tekrar çalismayi deneyecektir.
Eger hala hata konumu devam ediyorsa cihaz reset olana
kadar hata konumunda bekleyecektir.
UYARI:
Tekrar baslamayi beklerken gösterge yanip
sönecektir. Bu, tekrar çalismanin denenecegini ve
her an gerçeklesebilecegini gösterir. Hata kodlari
P930’dan görülebilir.
P014, P027, P028 yada P029’da girilen atlama frekanslarinin +/- band
genisligi girilir.

P020

Dönerken kalkis rampa zamani
(saniye)

P021 •

Minimum analog frekansi (Hz)

© Siemens plc 1998

Aralik
[Fabrika
degeri]

0-1
[0]

0 - 10.00
[2.00]
0.50 – 25.0
[5.0]
0 – 400.000
[0.000]

Açiklama / Notlar

0 = Deaktif
1 = Aktif. Güç kesildikten sonra aktif olur. Yani, ∆ / ∇ butonlari ile
yapilan frekans degisiklikleri yada dijital girisler cihaz enerjisiz
kalsa bile hafizada tutulur.

P016 ile birlikte kullanilir. ( F002 hatasi olusuyorsa daha uzun sürelere
ayarlayin)
En düsük analog girise karsilik gelen frekans degeridir. Örn.
0 V yada 2 V. Bu P022’den daha büyük degere ayarlanarak analog
giris ile frekans arasinda ters oranti kurulabilir. (Bkz. Diagram P022).
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Parametre

Fonksiyon

P022 •

Maximum analog frekans (Hz)

Aralik
[Fabrika
degeri]

Açiklama / Notlar

0 – 400.000 En yüksek analog girise (10V) karsilik gelen frrekans degeri. P021’den
[50.00]
küçük degere ayarlanarak analog giris ile frekans arasinda ters oranti
kurulabilir. .
Örn.

Not:
Çikis frekansi P012/P013 parametreleri ile sinirlandirilmistir.
0 = 0 V - 10 V
1 = 2 V - 10 V
2 = 2 V* - 10 V
* Gerilim < 1V ise cihaz kontrollü durusa geçer.
UYARI: Motor, pin3 ve pin 4’e bir potansiyometre yada gerilim
kaynagi baglanmadan da otomatik olarak çalisabilir.
UYARI: P023=2 ise, Gerilim 1V’un üzerine çiktigi anda otomatik
olarak cihaz çalisacaktir. Bu esit olarak analog ve dijital
kontrol için geçerlidir. (yani, P006 = 0 yada 1).

P023 •

Analog giris fonksiyonu

0–2
[0]

P024 •

Analog deger eklemesi

0–2
[0]

P027 •

Atlama frekansi 2 (Hz)

0 - 400.00
[0.00]

Bkz P014.

P028 •

Atlama frekansi 3 (Hz)

0 - 400.00
[0.00]

Bkz P014.

P029 •

Atlama frekansi 4 (Hz)

0 - 400.00
[0.00]

Bkz P014.

P031 •

Jog frekansi saga (Hz)

0 - 400.00
0[5.000]

“Jog” islemi motoru az ilerletmek için kullanilir. JOG butonu yada
konumunu korumayan anahtar( buton) ile kumanda edilir. (Bkz. P051 P053).
Eger jog saga aktif edilirse (DINn = 7), bu parametre jog butonu
basildiginda cihazin saga dogru verecegi frekansi belirler. Diger ayar
degerlerinin tersine, burada ayarlanan frekans degeri minumum
frekansin altinda kalabilir.

P032 •

Jog frekansi sola (Hz)

0 - 400.00
[5.000]

Eger jog sola aktif edilirse (DINn = 8), bu parametre jog butonu
basildiginda cihazin sola dogru verecegi frekansi belirler. Diger ayar
degerlerinin tersine, burada ayarlanan frekans degeri minumum
frekansin altinda kalabilir.

P041 •

Sabit frekans 1 (Hz)

0 - 400.00
0[5.000]

P006 = 2 ve P053 = 6 yada 18 ise geçerli.

G85139-H1750-U081-B
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Icihaz analog kontrol modunda degil ise (P006 = 0 yada 2), bu
parametreyi 1’e ayarlamak, analog degerin eklenmesine sebep olur.
0 = Ekleme yok.
1 = Motorize potansiyometreye yada sabit frekansa analog
degerin eklenmesi.
2 = Dijital/sabit ayar degerinin analog giris ile ölçeklendirilmesi
( 0 - 100%).
Not:
Ters yönlü negatif sabit frekans ve analog deger ekleme
fonksiyonlarinin kombine kullanilmasi, cihazi “merkezde 0”
çalismaya +-5V yada 0-10V analog kaynak ile ayarlanabilir.
Gerek merkez gerekse bir baska potansiyometre
pozisyonunda çikis frekansi 0 olacak sekilde ayarlanabilir.
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Türkçe

Parametre

Fonksiyon

Aralik
[Fabrika
degeri]

Açiklama / Notlar

P042 •

Sabit frekans 2 (Hz)

0 - 400.00
0[10.000]

P006 = 2 ve P052 = 6 yada 18 ise geçerli.

P043 •

Sabit frekans 3 (Hz)

0 - 400.00
0[15.000]

P006 = 2 ve P051 = 6 yada 18 ise geçerli.

P044 •

Sabit frekans 4 (Hz)

0 - 400.00
0[
0.020.00]

P006 = 2 ve P051 = P052 = P053 = 17 ise geçerli.

P045

Sabit frekanslar 1-4 için ters yöne
referans ayari

0-7
[0]

Sabit frekanslarin ne yönde dönecegini belirler:
FF 1
FF 2
P045 = 0
P045 = 1
⇐
P045 = 2
⇐
P045 = 3
P045 = 4
P045 = 5
⇐
⇐
P045 = 6
⇐
⇐
P045 = 7
⇐
⇐
Sabit frekans terlenmemis.
⇐ Sabit frekans terslenmis.

FF 3

⇐
⇐
⇐
⇐

P046 •

Sabit frekans 5 (Hz)

0 - 400.00
[25.000]

P006 = 2 ve P051 = P052 = P053 = 17 ise geçerli.

P047 •

Sabit frekans 6 (Hz)

0 - 400.00
0[30.000]

P006 = 2 ve P051 = P052 = P053 = 17 ise geçerli.

P048 •

Sabit frekans 7(Hz)

0 - 400.00
0[35.00]

P006 = 2 ve P051 = P052 = P053 = 17 ise geçerli.

P050

Sabit frekanslar 5-7 için ters yöne
referans ayari

0-7
[0]

⇐

Sabit frekanslarin ne yönde dönecegini belirler:
FF 5

FF 6

P050 = 0
P050 = 1
⇐
P050 = 2
⇐
P050 = 3
P050 = 4
P050 = 5
⇐
⇐
P050 = 6 or 7
⇐
⇐
Sabit frekans terlenmemis.
⇐ Sabit frekans terslenmis.
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Parametre

Fonksiyon

Aralik
[Fabrika
degeri]

P051

DIN1 için kontrol fonksiyonu seçimi
(terminal 5), sabit frekans 3
yada binary sabit frekans bit 0.

0 – 19
[1]

P052

DIN2 için kontrol fonksiyonu seçimi
(terminal 6), sabit frekans 2.
yada binary sabit frekans bit 1.

0 – 19
[2]

P053

DIN3 için kontrol fonksiyonun seçimi
(terminal 7), sabit frekans 1
yada binary sabit frekans bit 2.

0 - 19
[6]

Açiklama / Notlar

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Giris deaktif
ON saga
ON sola
Ters yöne
OFF2 **
OFF3 **
Fsabit frekanslar 1 – 3
Jog saga
Jog sola
Uzaktan kumanda
Hata kodu reset

11
12
13

Frekansi arttir *
Frekansi azalt *
Analog giris deaktif
(ayar degeri 0.0 Hz)
Parametre degistirebilme
deaktif
dc fren
Kullanmayin
Binary sabit frekans kontrolü
(sabit frekanslar 1 - 7)
6 gibi, ancak yüksek giris RUN
komutu yerine de geçer.*
Harici hata/PTC

14
15
16
17
18
19

Aktif

Function,
high state
On saga
On sola
Tersine
On
On
On
Jog saga
Jog saga
Uzaktan
Çikan
kenarda
Arttir
Azalt
Analog
deaktif
Deaktif

Off
Off

Fren on
On

Off

On

Evet (F012)

Hayir

Function,
low state
Off
Off
Normal
OFF2
OFF3
Off
Off
Off
Lokal
Off

Value Function of P051 to P053

Off
Off
Analog on

* Sadece P007 = 0 ise etkili.
** Bkz. Bölüm 4.3.
Binary Kodlanmis Sabit Frekans Tablosu
(P051, P052, P053 = 17)

STOP
RUN - FF1 (P041)
RUN - FF2 (P042)
RUN - FF3 (P043)
RUN - FF4 (P044)
RUN - FF5 (P046)
RUN - FF6 (P047)
RUN - FF7 (P048)

P056

Dijital giris kararsizlik zamani

G85139-H1750-U081-B
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0-2
[0]

DIN3
(P053)
0
0
0
0
1
1
1
1

DIN2
(P052)
0
0
1
1
0
0
1
1

DIN1
(P051)
0
1
0
1
0
1
0
1

0 = 12.5 ms
1 = 7.5 ms
2 = 2.5 ms
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Türkçe

Parametre

Fonksiyon

Aralik
[Fabrika
degeri]

P061

Röle çikisi RL1 seçimi

0 - 13
[6]

Açiklama / Notlar

Deger
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Röle Fonksiyonu
Fonksiyonsuz (röle deaktif)
Cihaz çalisiyor
Cihaz frekansi 0.0 Hz
Motor saga dönüs seçilmis.
Harici fren ON (Bkz. parametre P063/P064)
Cihaz frekansi minumum frekansa esit yada düsük
Hata gösterimi 1
Cihaz frekansi ayar frekansina esit yada büyük
Uyari aktif 2
Çikis akimi P065’e esit yada büyük
Motor akim limiti (uyari) 2
Motor asiri sicaklik (uyari) 2
Kapali çevrim motor alt hiz limiti
Kapali çevrim motor üst hiz limiti

Aktif 3
Alçak
Yüksek
Alçak
Yüksek
Alçak
Alçak
Alçak
Yüksek
Alçak
Yüksek
Alçak
Alçak
Yüksek
Yüksek

Cihaz kapanir (Bkz. parametre P930 ve bölüm 6).
Cihaz kapanmaz (Bkz. parametre P931).
3 ‘Alçak aktif’ = röle AÇIK. ‘Yüksek aktif’ = röle KAPALI.
Harici fren kontrolü ile ayni yapidadir (P063/P064’de açiklanmis),
ancak röle aktive edilmez.
0=
Normal stop modu
1 - 3 = Kullanmayin
4=
Kombine stop modu
1
2

P062

Elektro-mekanik fren kontrol

P063

Harici fren birakma süresi
(saniye)

0 - 20.0
[1.0]

Sadece röle fonksiyonu harici fren kontrolü olarak seçilmisse etkilidir
(P061 = 4). Bu durumda cihaz açildiginda, bu parametrede belirtilen süre
kadar, freni açmadan önce, minumum frekansta çalisacak ve sonra
rampalanarak hizlanacaktir. (Bkz. P064’deki grafik).

P064

Harici fren STOP süresi
(saniye)

0 - 20.0
[1.0]

P063 gibi, sadece röle fonksiyonu harici fren kontrolü olarak seçilmisse
etkilidir. Bu, asagi rampalanmadan sonra cihazin minumum frekansta
çalisacagi süreyi belirler ve bu arad harici fren devreye girer.

0–4
[0]

Notlar: (1)
(2)

P065

Röle için akim esik (threshold)
degeri (A)

099.999.9
[1.0

P063 ve P064 harici fren zamanindan az daha uzun
olmalidir.
P063 yada P064 çok yüksek degerlere ayarlanirsa –
özellikle P012’de yüksek bir degerse- asiri akima
neden olabilir yada cihazin mili kitli bir motoru sürmeye
çalismasina sebep olabilir.

P061 = 9 ise etkilidir. Röle, motor akimi P065’den büyük ise aktif olur
ve P065’in %90’inidan asagi düstügünde deaktif olur (histeresis).

.0]
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Parametre

Fonksiyon

Aralik
[Fabrika
degeri]

P066

Compound frenleme (Bilesik)

0-1
[1]

P073 •

DC enjeksiyon frenleme (%)

0 - 250
[0]

Açiklama / Notlar

0 = Off
1 = On. Durma yetenegini arttirir ve daha hizli duruslara izin verir.
Bu motoru DC bir akim enjeksiyonu ile durdurur. Bu, cihazdan çok
motorda isinmaya sebebiyet verir ve frenleme peryodu süresince mili
kilitli tutar. Frenleme P003’de girilen süre için aktif olur.
DC fren DIN1 - DIN3 ile de aktif edilebilir ve bu durumda dijital giris
aktif oldugu sürece fren aktif kalir - bkz P051 - P053).
UYARI:

P074 •

I2t motor çikisi düsümü

P076 •

Pulse frequency

0-1
[1]

0-7
[0 or 4]

Uzun süreli peryotlar ve/veya sik DC fren kullanimi
motorda asiri isinmaya neden olabilir.
Dijital giris ile uygulanan DC fren, dijital giris aktif
oldugu sürece uygulanir ve uzun süreli frenleme asiri
isinmaya neden olabilir.

0 = Deaktif.
1 = Aktif. Motor I2t hesabina göre asima giderse F074 hatasini olusturur.
Hata olusma zamani, asiri akim ve P083’de girilmis motor nominal
akimi arasindaki farka baglidir - tipik olarak 150% asiri yüklenme 1 – 2
dakika içinde hataya sebebiyet verir.
UYARI:
Motor termik korumasi istendiginde, harici bir PTC
korumasi da saglanmalidir
PWM frekansi ve modunu seçer. Sessiz motor çalismasi çok önemli
degil ise, cihaz kayiplari ve RFI bozucu etkileri aza indirmek için daha
düsük PWM frekansi kullanilabilir.
Modulation modes 1 and 2 as used on earlier series inverters are now
combined and selected automatically by the inverter.
0/1 = 16 kHz (230 V için fabrika ayar degeri)
2/3 = 8 kHz
4/5 = 4 kHz (400 V için fabrika ayar degeri)
6/7 = 2 kHz
Note:
P076 = 0/1 iken, 10 Hz’in altindaki frekanslarda motor akimi
gösterimi daha az hassasdir.
400V cihazlar 4kHz’in üzerindeki PWM frekanslarinda 5 Hz altindaki
çalismalar için ve %100’den büyük güçlendirme (P078 + P079)
degerlerinde sürekli akim degerinin düsürülmesine ihtiyaç duyar.
Tipik cihazlar asagida gösterilmistir:
Model
MM37/3- MM750/3
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P076 =
0 or 1
2 or 3
50%xP083
80%xP083
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Parametre

Fonksiyon

P077

Kontrol modu

P078 •

Sürekli güçlendirme (%)

Türkçe
Aralik
[Fabrika
degeri]

Açiklama / Notlar

0-2
[1]

Motor hizi ile uçlarina uygulanan gerilim arasindaki bagintiyi seçer. Iki
moddan biri seçilmelidir:
0/1 = Lineer voltaj/frekans
Senkron motorlar ve paralel baglanmis asenkron motorlar
için kullanilabilir.
2 = Quadratik voltaj/frekans bagintisi
Santrifuj pompalar ve fanlar için uygundur.

0 - 250
[100]

Tüm frekans alaninda güçlendirme.
Birok uygulamada düsük frekans momentini yükseltmek gerekir. Bu
parametre 0 Hz’de gerilim degerinin ayarini yapar.
The boost voltage is100% ayarlama düsük frekanslarda nominal motor
akiminin akitilmasini saglar.
portional to (stator resistance x nominal current)UYARI: P078 çok
yüksek seçilirse, motoru asiri isitma ve/veya asiri
akim hatasina neden olabir.

P079 •

Kalkista güçlendirme (%)

0 - 250
[0]

Yüksek kalkis momenti istenen durumlarda, rampalanmada P078’e ek
olacak sekilde bir akim ilavesi saglanabilir. Bu sadece ilk kalkista ve
istenen frekansa ulasilana kadar etkilidir.
initial voltage increase by boosting the starting voltage by 0 250% of the nominal motor current. This increase
Not: Bu deger P078’e eklenir.

P081

Motor nominal frekansi (Hz)

0 - 400.00
[50.00]

P082

Motor nominal hizi (RPM)

0 - 9999
[]

P083

Motor nominal akimi (A)

0.1 - 99.9
[]

P084

Motor nominal gerilimi (V)

0 - 1000
[]

P085

Motor nominal gücü (kW/hp)

0 - 100.0
[]

P089 •

Stator rezistansi (Ω)

P091 •

Seri heberlesmede cihazin slave
adresi
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Bu parametreler kullanilan motora göre girilmelidir.
Motor plakasinda belirtilen özelliklere dikkat ediniz (Bkz. sekil 10 –
bölüm 3.2.1).
Not: Cihazin fabrika ayar degerleri gücüne göre ayarlanmistir.

0.01-100.00 Motor stator direnç degeri bu parametreye girilmelidir. Direnç,
[] baglanan motorun herhangi iki fazi arasi ölçülen direnç degeridir.
Enerji verilmeden motorun baglandigi cihazin terminallerinden
ölçülmelidir.
Note:
Eger bu deger çok yüksekse asiri akim korumasina (F002)
neden olabilir.
0 - 30
[0]

USS protokolü ile RS485 kapisi kullanilarak 31 adete kadar cihaz bir
merkezi kontrol birimine (Örn. PLC, PC vb.) baglanabilir. Böyle bir
haberlesme aginda cihazi tanimlayan adres numarasi bu parametreye
girilmelidir. Bu tür bir baglantida merkezi kontrolcü “master” komuta
edilen cihazlar ise “slave” olarak adlandirilir.
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Parametre

Fonksiyon

P092 •

Seri baglanti baud hizi

P093 •

Seri baglanti zaman asimi (saniye)

P094 •

Seri haberlesme için nominal
sistem set degeri (Hz)

P095 •

USS uygunlugu

0-2
[0]

0 = 0.1 Hz çözünürlüge uygun
1 = 0.01 Hz çözünürlügü kullan
2 = HSW ölçeklendirilmez ancak 0.01 Hz çözünürlükle gerçek frekans
degerini gösterir (Örn. HSW=5000 = 50.00 Hz)

P099 •

Opsiyon modulu tipi

0-1
[0]

0 = Opsiyon modülü yok
1 = PROFIBUS moduü (PROFIBUS’la ilgili parametrelere bakiniz.)

P101 •

Avrupa yada USA’da çalisma

0-1
[0]

Cihazi Avrupa yada Amerika besleme özelliklerine göre ayarlar
0 = Avrupa (50 Hz)
1 = USA (60 Hz)
Note:
P101 = 1 seçiminden sonra cihaz tekrar fabrika ayar
degerlerine döndürülmelidir. Bu, P944 = 1 yaparak otomatik olarak
saglanabilir. P0811 = 60 Hz, P082 = 1680 rpm ve P085 hp olarak
gösterilir.

P111

Cihaz gücü (kW/hp)

P112

Cihaz tipi (model)

1-7
[]

Salt okunur parametre.
1 = MICROMASTER seri 2 (MM2)
2 = COMBIMASTER
3 = MIDIMASTER
4 = MICROMASTER Junior (MMJ)
5 = MICROMASTER seri 3 (MM3)
6 = MICROMASTER Vector (MMV)
7 = MIDIMASTER Vector (MDV)

P113

Cihaz tipi (güç)

0 - 29
[]

Salt okunur parametre.
0 = MM12
1 = MM25
2 = MM37
3 = MM55
4 = MM75
5 = MM110
6 = MM150
7 = MM220
8 = MM300

G85139-H1750-U081-B
12/05/00

Aralik
[Fabrika
degeri]

Açiklama / Notlar

3 -7
[6]

RS485 arabiriminin baud hizi bu parametre ile ayarlanir.
(USS protocol):
3 = 1200 baud
4 = 2400 baud
5 = 4800 baud
6 = 9600 baud
7 = 19200 baud
Not:
Basi RS232 ⇔ RS485 çeviricileri 4800’den daha yüksek
baud hizi desteklememektedir.

0 – 240
[0]

Gelen iki ayri bilgi (telegram) arasinda izin verilen maximum zaman
gecikmesini belirler. Bu özellik, seri haberlesmede problem olmasi
halinde sürücüyü deaktif etmek için kullanilabilir.
Geçerli bir telegram gelmesi ile zamanlama baslar ve bir sonraki
telegram bu süre içerisinde gelmez ise cihaz korumaya geçecek ve
F008 hata kodunu gösterecektir..
Parametreyi 0’a ayarlamak bu fonksiyonu deaktif eder.

0 – 400.00 Set degerleri seri haberlesme ile belli bir maximum deger üzerinden %
[50.00]
olarak gönderilir. Bu parametreye girilen frekans degeri %100’e karsilik
gelir (HSW = 4000H).

0.0 – 50.00 Salt okunur parametre. Cihaz gücünü gösterir.
[] Note:
P101 = 1 ise birim hp olur..

30

10 = MM12/2
11 = MM25/2
12 = MM37/2
13 = MM55/2
14 = MM75/2
15 = MM110/2
16 = MM150/2
17 = MM220/2
18 = MM300/2
19 = MM400/2

20 = MM37/3
21 = MM55/3
22 = MM75/3
23 = MM110/3
24 = MM150/3
25 = MM220/3
26 = MM300/3
27 = MM400/3
28 = MM550/3
29 = MM750/3
© Siemens plc 1998
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Türkçe

Parametre

Fonksiyon

P121

RUN butonu aktif/deaktif

0-1
[1]

0 = RUN butonu deaktif.
1 = RUN buton aktif (sadece P007 = 1 ise mümkün).

P122

FORWARD/REVERSE buton
aktif/deaktif

0-1
[1]

0 = FORWARD/REVERSE buton deaktif.
1 = FORWARD/REVERSE buton aktif (sadece P007 = 1 ise mümkün).

P123

JOG buton aktif/deaktif

0-1
[1]

0 = JOG buton deaktif.
1 = JOG buton aktif (sadece P007 = 1 ise mümkün).

P124

∆ ve ∇ butonlari aktif/deaktif

0-1
[1]

0 = ∆ ve ∇ butonlari deaktif.
1 = ∆ ve ∇ butonlari aktif (sadece P007 = 1 ise mümkün).
Not:
Bu, sadece frekansi degistirme anlaminda geçerlidir.
Parametre degerleri ve numaralarini degistirmek hala
mümkündür.

P125

Ters yön kilitleme

0-1
[1]

P131

0 = Ters yöne izin verilmez. Tüm kaynaklari ters yöne dönme
konusunda engeller. (ters yöne RUN komutu ileri yönde dönmeyi
saglar)
1 = Normal çalisma (ILERI/GERI çalisma mümkün)

Frekans set degeri (Hz)

P132

Motor akimi (A)

P134

DC bara gerilimi (V)

P135

Motor devri RPM

P137

Çikis gerilimi (V)

P140

En son hata kodu

P141

En son hata kodu -1

P142

En son hata kodu -2

P143

En son hata kodu -3

P201

Closed loop mode

P202 •

P kazanç (%)

P203 •

I kazanç (%)

P205 •

Örnekleme peryodu (x 25 ms)

P206 •

Sensör filtreleme

P207 •

Integral yakalama araligi (%)

P208

Sensör tipi

© Siemens plc 1998

Aralik
[Fabrika
degeri]

Açiklama / Notlar

0.00-400.00
[-]
0.0 - 99.9
[-]
Salt okunur parametreler. Bunlar P001’de saklanan degerlerin kopyalaridir
0 – 1000
ve direkt olarak seri haberlesmeden ulasilabilmesi açisindan kullanisli
[-]
olabilir.
0 – 9999
[-]
0 – 1000
[-]
0 – 9999 P930’da saklanan degerin kopyasidir. En son kaydedilen hata kodu
[-]
(bkz bölüm 6).
0 – 9999
[-]
0 – 9999
[-]
0 – 9999
[-]
0-2
[0]

P140/P930’dan bir önceki hata kodu.
P141’den bir önceki hata kodu.
P142’den bir önceki hata kodu.
0 = Normal çalisma (kapali çevrim deaktif).
1 = Kullanilmiyor.
2 = Kapali çevrim kontrol. Analog girisi geribesleme sensörü için
kullanarak.

0.0 – 999.9 Proportional kazanç.
[1.0]
0.00 - 99.99 Integral kazanç.
[0.00]
0.01% en uzun integral aksiyonuna karsilik gelir
1 – 2400 Geribesleme sensörü için örnekleme zamani.
[1]
0 – 255
0 = Filtreleme yok.
[0]
1 – 255 = Sensör geribesleme sinyaline alçak geçirgen filtre
uygulanmasi.
0 – 100
[100]
0-1
[0]

Integral teriminin, üzerinde sifira resetlendigi yüzde hata.
0 = Motor hizindaki yükselme sensör çikisinda yükselmeye neden
oluyorsa
1 = Motor hizindaki artis sensör çikisinda azalmaya neden oluyorsa
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Parametre

Fonksiyon

P210

Sensör okuma (%)

0.0 – 100.0 Salt okunur. Seçilen girisin maximum degeri üzerinden % olarak
[-]
okunmasi.

P211 •

0% set degeri

0.00-100.00 %0 set degeri için P210’da olusmasi gereken deger.
[0.00]

P212 •

100% set degeri

P220

PI cut-off frekansi

0.00-100.00 %100 set degeri için P210’da olusmasi gereken deger.
[100.00]
0-1
0 = Normal çalisma
[0]
1 = Minumum frekansta yada altinda cihazin çikislarinin kapatilmasi

P700
P701 •
P702
P880
P910 •

Aralik
[Fabrika
degeri]

Açiklama / Notlar

PROFIBUS-DP için ayrilmi. Ddetayli bilgi için PROFIBUS el kitabina bakiniz.
Erisim sadece P099 = 1 ise mümkündür.

Lokal/Uzaktan kumanda modu

0-4
[0]

Cihazi lokal yada seri haberlesme üzerinden uzaktan kumanda için
ayarlar.
0 = Lokal kontrol
1 = Uzaktan kontrol (ve parametre ayarlarinin yapilmasi)
2 = Lokal kontrol ( ancak seri haberlesmeden gelen frekans
referansi kullanlir)
3 = Uzaktan kontrol (ancak frekans referansi lokal olarak girilir)
4 = Lokal Kontrol (ancak uzaktan kontrol ile parametrelerin
ayarlanmasi ve hatalarin resetlenmesi)
Not: Uzaktan kumada modunda çalisirken (P910=1 yada 3), P006 = 1
ise analog giris aktif kalir ve seri haberlesme frekans referansina
eklenir.
PROFIBUS-DP için ayrilmis. Detayli bilgi için PROFIBUS el kitabina
bakiniz.
Erisim sadece P099 = 1 ise mümkündür.

P918 •
P922

Yazilim versiyonu

P923 •

Ekipman sistem numarasi

0.00 - 99.99 Yazilim versiyonunu saklar ve degistirilemez.
[-]
0 – 255
[0]

P927 •

Cihaza özel bir ekipman numarasi verebilirsiniz. Cihaz isletimi
konusunda hiçbir etkisi yoktur.
PROFIBUS-DP için ayrilmis. Detayli bilgi için PROFIBUS
el kitabina bakiniz.
Erisim sadece P099 = 1 ise mümkündür

P928 •
P930

En son olusan hata kodu

0 – 9999
[-]

En son kaydedilen hata kodu (bkz bölüm 6) bu parametrede saklanir.
∆ ve ∇ butonlari ile silinebilir.

P931

En son uyari tipi

0 – 9999
[-]

En son kaydedilen uyari bu parametrede cihazin enerjisi kesilene
kadar saklanir.
002 = Akim limiti aktif
003 = Voltaj limiti aktif

005 = Cihaz asiri sicaklik (Dahili PTC)

P944

Fabrika ayar degerlerine dönüs

G85139-H1750-U081-B
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0-1
[0]

P101 haricindeki tüm parametreleri fabrika set degerlerine bu
parametreyi 1 yaparak ve P’ye basilarak dönülür.
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Parametre

Fonksiyon

Türkçe
Aralik
[Fabrika
degeri]

P947
P958
P963
P967
P968
P970
P971 •

Açiklama / Notlar

PROFIBUS-DP için ayrilmi. Ddetayli bilgi için PROFIBUS
el kitabina bakiniz.
Erisim sadece P099 = 1 ise mümkündür

EEPROM saklama kontrolü

0-1
[1]

0 = Parametrelerde yapilan degisiklikler enerji kesildiginde kaybolur.
(P971 dahil).
1 = Parametrelere yapilan degisiklikler enerji kesildiginde
kaybolmayacaktir.
UYARI:

© Siemens plc 1998

33

Seri haberlesme üzerinden parametreleri
degistirirken EEPROM’a yazma konusunda dikkatli
olunmalidir. EEPROM’a yapilacak yazma sayisi
yaklasik 50.000’dir ve geçilmemelidir. Geçildiginde,
veri karisimi ve kaybolmasi ile karsilasilabilir.
Okuma isleminde ise hiç bir sinirlama yoktur.
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Parametre
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Fonksiyon
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Aralik
[Fabrika
degeri]

Açiklama / Notlar
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Türkçe

6. HATA KODLARI
Bir hata olusmasi halinde, ekranda hata kodu görüntülenir ve cihaz korumaya geçer. En son kaydedilen hata
kodu P930’da kaydedilir. Örn. P930=003, son hatanin F003 oldugunu gösterir.
Hata Kodu

Neden

Çözüm

F001

Asiri gerilim

F002

Asiri akim

F003

Asiri yük

F005

Cihaz asiri sicaklik
(dahili PTC)

F008

USS protokol zaman asimi

F010
F011
F012
F013
F018

Açilis hatasi / Parametre kaybi *
Dahili birim hatasi *
Harici hata (PTC)

Besleme geriliminin cihazin besleme gerilimi limitlerinin içinde olup olmadigini
kontrol edin.
Yavaslama rampa süressini arttirin (P003).
Talep edilen frenleme gücünün belirtilmis limitlerde olup olmadigini kontrol
edin.
Motor gücünün cihaz gücü ile uygunlugunu kontrol edin.
Kablo boyu limitlerinin asilmadigindan emin olun.
Motor çikisi, motor ve topraga kaçak kisa devrelerini kontrol edin.
Motor plaka degerlerinin P081-P085 arasi dogru girildiginden emin olun.
Stator rezistansini kopntrol edin (P089).
Hizlanma rampa süresini arttirin (P002).
P078 ve P079’da girilen güçlendirmeleri azaltin.
Motorun kitlenmediginden yada asiri yüklenmediginden emin olun.
Motorun asiri yüklenip yüklenmediginden emin oun.
Yüksek kaymali bir motor kullanilmissa maximum motor frekansini yükseltin
Çevre sicakliginin çok yüksek olup olmadigini kontrol edin.
Sogutma amaçli hava akisinin kesilmediginden emin olun.
Dahili fanin çalistigindan emin olun.
Seri haberlesme arabirimini kontrol edin.
Master aygitin ayarlarini kontrol edin. P091 - P093.
Zaman asimi patrametresinin çok küçük seçilip seçilmedigini kontrol edin.
(P093).
Tüm parametre setini kontrol edin. Enerjiyi kesmeden önce P009=0000 yapin.
Enerjiyi kesip tekrar verin.
Motorun asiri yüklenip yüklenmedigini kontrol edin.

F030
F031
F033
F036
F074
F106
F112
F151 - F153
F188
F201
F212

Program hatasi *
Hatadan sonra otomatik çalisma.

Enerjiyi kesip tekrar verin.
(P018) hatadan sonra otomatik çalisma beklemektedir.
UYARI: Cihaz her an çalismaya baslayabilir!
PROFIBUS baglanti hatasi
Tüm baglantiyi kontrol edin.
Opsiyon modülü baglanti hatasi
Tüm baglantiyi kontrol edin.
PROFIBUS konfigürasyon hatasi
PROFIBUS konfigürasyonunu kontrol edin.
PROFIBUS modulü watchdog hatasi PROFIBUS modulünü degistirin
I2t hesabi motor asiri sicaklik hesabi Motor akiminin P083’deki degeri geçip geçmedigini kontrol edin.
Parametre hatasi P006
Sabit frekanslar ve/veya motorize potansiyometre dijital girislerinin
parametrize edilip edilmedigini kontrol edin.
Parametre hatasi P012/P013
P012 < P013 olacak sekilde parametrize edin.
Dijital giris parametre hatasi
P051 - P053 degerlerini kontrol edin.
Otomatik kalibrasyon hatasi
Motor baglantisi yok ise baglayin.
Hata devam ediyorsa, P088 = 0 yapin ve P089’a motor iki fazi arasi ölçülen
direnç degerini manuel olarak girin.
P201 = 2 iken P006 = 1
P006’yi ve/veya P201’i degistirin.
Parametre hatasi P211/P212
P211 < P212 olacak sekilde degistirin.

* Bölüm 2.1’de açiklanan kablolama talimatlarina uyuldugundan emin olun.
Hata nedeni giderildiginde cihaz resetlenebilir. Bunu, P’ye iki kez basarak yapabilirsiniz (Önce gösterge P000 olur, ve ikincil olarak da
hata reset olur), resetleme için bir diger yol, dijital girislerden bilrini kullanmaktir (Bkz. P051 - P053 - bölüm 5) yada seri haberlesme ile
de hatayi resetleyebilirsiniz.
© Siemens plc 1998

35

G85139-H1750-U081-B
12/05/00

Türkçe

7. ÖZELLIKLER

7. ÖZELLIKLER
230 V Monofaze MICROMASTER Inverterleri
Siparis No. (6SE92 ..)
Cihaz modeli

10-7BA40
MM12

11-5BA40
MM25

12-1BA40
MM37

Besleme gerilim araligi
Motor çikis gücü a (kW / hp)

0.12 / 1/6

0.25 / 1/3

0.37 / 1/2

350 VA
0.75 A

660 VA
1.5 A

920 VA
2.1 A

1.14 kVA
2.6 A

1.5 kVA
3.5 A

0.8 A
1.8 A

1.7 A
3.2 A

2.3 A
4.6 A

3.0 A
6.2 A

3.9 A
8.2 A
16 A
1.5 mm2

Sürekli çikis
Çikis akimi (nom.) a
Çikis akimi (max. sürekli)
Giris akimi (I rms)
Önerilen hat sigortasi
Önerilen kablo kesiti
Giris
(min.)
Çikis
Boyutlar (mm) (g x y x d)
Agirlik (kg / lb)

12-8BA40
MM55

13-6BA40
MM75

15-2BB40
MM110

16-8BB40
MM150

21-0BC40
MM220

21-3BC40
MM300 c

1.5 / 2

2.2 / 3

3.0 / 4

2.1 kVA
4.8 A

2.8 kVA
6.6 A

4.0 kVA
9.0 A

5.2 kVA
11.8 A

5.5 A
11.0 A

7.4 A
14.4 A

10.4 A
20.2 A
25 A

1 AC 230 V +/-15% 2 AC 208 V +/-10%
0.75 / 1
1.1 / 11/2
0.55 / ¾

10 A
1.0 mm2
1.0 mm2
73 x 175 x 141
0.85 / 1.9

13.6 A
28.3 A
32 A
4.0 mm2
2.5 mm2
185 x 215 x 195
5.0 / 11.0

20 A
2.5 mm2
1.5 mm2
149 x 184 x 172
2.6 / 5.7

Tüm 1 AC 230 V MICROMASTER’lar dahili A sinifi filtre içerir. Opsiyonel harici B sinifi filtreler de vardir. (Bkz. bölüm 8.3).

230 V 3 Phase MICROMASTER Inverters
10-7CA40 11-5CA40 12-1CA40 12-8CA40 13-6CA40 15-2CB40 16-8CB40 21-0CC40 21-3CC40 21-8CC13
MM12/2 MM25/2 MM37/2 MM55/2 MM75/2 MM110/2 MM150/2 MM220/2 MM300/2 MM400/2
c

Siparis No. (6SE92 ..)
Cihaz modeli
Giris gerilim araligi
Motor çikis gücü a (kW / hp)
Sürekli çikis
Çikis akimi (nom.) a
Çikis akiimi (max. sürekli)
Giris akimi (I rms) (1 AC / 3 AC)
Önerilen hat sigortasi b
Önerilen kablo kesiti
(min.)

Giris
Çikis

Boyutlar (mm) (g x y x d)
Agirlik (kg / lb)

0.12 / 1/6

0.25 / 1/3

0.37 / 1/2

1 - 3 AC 230 V +/-15%
0.55 / 3/4 0.75 / 1 1.1 / 11/2

1.5 / 2

2.2 / 3

3.0 / 4

3 AC
4.0 / 5

350 VA
0.75 A

660 VA
1.5 A

920 VA
2.1 A

1.14 kVA
2.6 A

2.8 kVA
6.4A

4.0 kVA
9.0 A

5.2 kVA
11.8 A

7.0 kVA
15.9 A

1.5 kVA
3.5 A

2.1 kVA
4.8 A

0.8 A
1.7 A
2.3 A
3.0 A
3.9 A
5.5 A
7.0 A
10.4 A
13.6 A
1.8 / 1.1 A 3.2 / 1.9 A 4.6 / 2.7 A 6.2 / 3.6 A 8.2 / 4.7 A 11.0 / 6.4 A 14.4 / 8.3 A 20.2 / 11.7 A 28.3 / 16.3 A
10 A
16 A
20 A
1.0 mm2
1.0 mm2
73 x 175 x 141
0.75 / 1.7

1.5 mm2
1.5 mm2
149 x 184 x 172
2.4 / 5.3

17.5 A
- / 21.1 A
25 A

2.5 mm2

4.0 mm2
2.5 mm2
185 x 215 x 195
4.8 / 10.5

Tüm 1 AC ve 3 AC 230 V MICROMASTERlar (MM400/2 hariç) 208 V çalisma için uygundur.
Tüm 3 AC 230 V MICROMASTERlar, 1 AC 230 V besleme ile çalisabilir (MM300/2 bu durumda giris sok bobinine ihtiyaç duyar
4EM6100-3CB).

380 V - 500 V Trifaze MICROMASTER Inverterler
Siparis No. (6SE92 ..)
Cihaz modeli
Besleme gerilim araligi
Motor çikis gücü a (kW / hp)

11-1DA40 11-4DA40 12-0DA40 12-7DA40 14-0DA40 15-8DB40 17-3DB40 21-0DC40 21-3DC40 21-5DC40
MM37/3 MM55/3 MM75/3 MM110/3 MM150/3 MM220/3 MM300/3 MM400/3 MM550/3 MM750/3
3 AC 380 V - 500 V +/-10%
0.75 / 1 1.1 / 11/
1.5 / 2
2.2 / 3
3.0 / 4
4.0 / 5
0.37 / 1/2 0.55 / ¾
5.5 / 71/2 7.5 / 10
2

Sürekli çikis

930 VA 1.15 kVA
1.05/0.95A 1.5 / 1.3 A

Çikis akimi (nom.) (400 V / 500 V) a
Çikis akimi (max. sürekli)
Giris akimi (I rms)
Önerilen hat sigortasi
Önerilen kablo kesiti
Giris
(min.)
Çikis
Dimensions (mm) (g x y x d)
Weight (kg / lb)

1.5 kVA
2.0 / 1.8 A

2.1 kVA
2.8 / 2.5 A

2.8 kVA
3.7 / 3.3 A

4.0 kVA
5.2 / 4.6 A

5.2 kVA
6.8 / 6.0 A

7.0 kVA
9.0 kVA 12.0 kVA
9.2 / 8.1 A 11.8 / 10.4 A 15.8 / 13.9 A

1.2/ 1.06 A 1.6 /1.45 A 2.1 / 1.9 A 3.0 / 2.7 A 4.0 / 3.6 A 5.9 / 5.3 A 7.7 / 6.9 A
2.2 A
2.8 A
3.7 A
4.9 A
5.9 A
8.8 A
11.1 A
10 A
16 A
1.0 mm2
1.5 mm2
1.0 mm2
1.5 mm2
73 x 175 x 141
149 x 184 x 172
0.75 / 1.7
2.4 / 5.3

10.2 / 9.1A 13.2/ 11.8 A 17.0 / 15.2 A
13.6 A
17.1 A
22.1 A
20 A
25 A
2.5 mm2
4.0 mm2
2.5 mm2
185 x 215 x 195
4.8 / 10.5

Opsiyonel A ve B sinifi filtreler mevcuttur. (bkz bölüm 8.3).

Notlar

a
Siemens 4 kutuplu-motor, 1LA5 serisi yada muadili.
b
3-faz besleme düsünülmüstür. Tek faz besleme kullanilmasi halinde, giris akimi, kablo kesitleri ve sigortalar, monofaze
MICROMASTER’lardaki gibi alinir.
c
MM300 ve MM300/2 harici bir sok bobinine ihtiyaç duyar ( 4EM6100-3CB) ve monofaze beslemirken 30 A sigorta üzerinden sebekeye
baglanmalidir.
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Giris frekansi:

47 Hz - 63 Hz

Güç faktörü:

λ ≥ 0.7

Çikis frekans araligi:

0 Hz - 400 Hz

Çözünürlük:

0.01 Hz

Asiri yük siniri:

150% - 60 s, nominal çikis akimi

Korumalar:

Cihaz asiri sicaklik
Motor asiri sicaklik
Yüksek/Alçak gerilim

Ek korumalar:

Kisa devre ve topraga kaçak korumasi.
Açik devre (motorsuz) çalismaya karsi koruma

Çalisma modu:

4 bölgeli

Regulasyon ve kontrol:

Voltaj/frekans egrisi

Analog set degeri / PI girisi:

0 – 10 V/2 - 10 V (önerilen potansiyometre 4.7 kΩ)

Analog set degeri çözünürlügü:

10-bit

Set deger kararliligi:

Analog < 1%
Dijital < 0.02%
2

Motor sicaklik monitörü:

l t kontrol

Rampa süreleri:

0 – 650 s

Kontrol çikisi:

1 röle 110 V AC / 0.4 A; 30 V DC / 1 A
UYARI:

Harici endüktif yükler geregi gibi baskilanmalidir. (bkz.
Bölüm 2.1 (5)).

Arabirim:

RS485

Cihaz verimliligi:

97% (tipik)

Çalismada ortam sicakligi:

0 C - +50 C

Depolama/nakliye’de ortam sicakligi:

-40 C - +70 C

Ventilasyon:

Fan-sogutmali

Nemlilik:

90% yogunlasmayan

Deniz seviyesinden itibaren montaj
yüksekligi:

< 1000 m

Koruma derecesi:

Çerçeve Boyutu A: IP20
(NEMA 1 aksesuar kiti ile – bkz. Opsiyonlar)
Çerçeve Boyutu B & C: IP20 (NEMA 1)
(National Electrical Manufacturers' Association)

Devreler arasinda izolasyon:

Çift izolasyon yada koruyucu ekranlama

Elektro-magnetik uygunluk (EMC):

Bkz. Bölüm 8.3

o

o

o

o

Note: Eger 1000m’den yüksege montaj gerekiyorsa, gerekli güç
düsümleri göz önüne alinmalidir. (Bkz. DA 64 Katalog)

Opsiyonlar / Aksesuarlar
Ek RFI baskilama filtresi
Temiz text gösterge (OPM2)
PROFIBUS modulü (CB15)
PC ile kontrol için SIMOVIS yazilimi

Lütfen, detaylar için yerel Siemens
yetkilisi saticisi ile temasa geçiniz.

Çikis bobini ve giris sok bobini
Çikis filtreleri
IP20 (NEMA 1) Aksesuar kit

8. EK BILGI
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8.1 Ugulama Örnegi
Basit bir uygulama için ik hazirlik prosedürü
Motor:

220 V
1.5 kW çikis güçü

Uygulama ihtiyaçlari:

0 - 50 Hz arasi set degeri potansiyometre ile ayarlanacak
0’dan 50 Hz’e rampa zamani 15 saniye
50’den 0 Hz’e rampa zamani 20 saniye

Cihaz:

MM150 (6SE9216-8BB40)

Parametre ayarlari:

P009 = 2 (Tüm parametreler ayarlanabilir)
P081 - P085 = motor plaka bilgileri cihaza girilir
P006 = 1 (analog giris)
P002 = 15 (hizlanm rampa zamani)
P003 = 20 (yavaslama rampa zamani)

Bu uygulama artik asagidaki sekle getirilmek isteniyor:
75 Hz’e kadar çalisma
(voltaj/frekans egrisi 50Hz’e kadar lineer)
Motorize pot. set degeri analog set degerine eklenmeli
Max. analog set degeri 10 Hz.
Rampa zamanlari ayni kalacak.
Parametre ayarlamalari:

P009 = 2 (tüm parametreler ayarlanabilir)
P013 = 75 (maximum motor frekansi (Hz))
P006 = 2 (motorize potansiyometre yada sabit frekans ayar degeri)
P024 = 1 (analog set deger eklenecek)
P022 = 10 (maximum analog set degeri 10 V = 10 Hz olacak)

8.2 USS Durum Kodlari
P001 006 degerine alindiinda ekranda görüntülenecek USS Durum Kodlari asagida açiklanmistir:
001
002
100
101
102
103
104

Mesaj OK
Slave addres geldi
Yanlis baslama karakteri
Zaman asimi
Checksum hatasi
Yanlis mesaj uzunlugu
Parite hatasi

Notlar
(1)

Bir byte alindiginda görüntü yanip söner. Bu temel seri haberlesme baglantisinin kuruldugunu bildirir.

(2)

Eger sürekli ‘100’ ekranda görüntüleniyorsa bu genellikle bus bitirme hatasindan kaynaklanir.
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8.3 Elektro-Magnetik Uygunluk (EMC)
Bütün elektrik aparatlari üreticileri / kuruculari son kullanici için bir ünitenin tasarlanmasinda oldugu gibi 1996
subati sonrasindaki EMC bildirgesi EEC/89/336 ile tanimlanan eksizsiz esas fonksiyon tanimlamasina
uymalidirlar.Üreticiler / kurucular üç kurala uyduklarini göstermelidirler:
1.

Bireysel-Sertifikasyon
Avrupa standart uygulamalari için aparatlarin tasarlanmasinda elektriki çevresel etkilere uyulduguna
dair bir üretici deklarasyonudur. Sadece Avrupa birliginin resmi gazetesinde yayimlanan standartlar
üretici deklarasyonunda bulunabilir.

2.

Teknik Konstrüksüyon Dosyasi
Teknik konstrüksüyon dosyasi aparatlarin EMC karakteristiginde tanimlandigi sekliyle hazirlanabilir.Bu
dosya Avrupa ülke organizasyonu uygunluguyla belirlenmis ’Kompanent Heyeti’ tarafindan
onaylanmalidir.Bu yaklasim hala üretimde olan standartlarin kullanimina müsade eder.

3.

EC Tip-Deneme Sertifikasi
Bu yaklasim sadece radyo haberlesme yayinlari aparatlari için uygulanabilir.

MICROMASTER Vektör ve MIDIMASTER Vektör üniteleri diger kompanentler(örn.bir motor) ile beraber
baglanmadan esas fonksiyonlarina sahip degildir.Bu yüzden temel ünite EMC bildirgesiyle tamamlanmis CE
markasina müsade etmez.Bununla beraber cihazlarin bölüm 9.3’deki kablolamaya uygun montaji yapildiginda
ürünlerin EMC performans karakteristikleri asagidaki detaylarla saglanir.
Asagida açiklanan üç sinif EMC performansi mevcuttur.Performansin bu seviyeleri ancak fabrika anahtarlama
frekanslari(veya daha az) ve maximum 25 m’lik motor kablosu kullanildiginda saglanir.

Sinif 1: Genel Endüstriyel
Ikinci çevresel ve sinirlandirilmis dagitimda kullanim amaçli güç sürücü sistemleri EN 68100-3 için EMC
ürün standardi ile uyumludur.
EMC Olaylari

Standart

Seviye

Tesirler:
Yayilma Tesirleri
Iletim Tesirleri

EN 55011
EN 68100-3

Seviyel A1 *
*

Muafiyet:
Elektrostatik Desarj
Atlama Arabirimi
Radyo Frekansi Elektromagnetik Alani

EN 61000-4-2
EN 61000-4-4
IEC 1000-4-3

8 kV’dan itibaren havaya kaçak
2 kV güç kablolari, 1 kV kontrol
26-1000 MHz, 10 V/m

Tesir limitleri ayni trafoya bagli diger tüketicilerin olmadigi bir saha içerisinde uygulanabilir degildir.
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Sinif 2: Endüstriyel Filtreleme
Bu performans seviyesi, güç sürücü sistemlerinin EMC performans karakteristiklerinde oldugu gibi,
üretici/kurucu’lara kendi aparatlarinin bireysel sertifikalarinin çevresel endüstriyel EMC bildirgesiyle
tamamlanmasina müsade eder.Performans limitleri genel endüstriyel tesir ve muafiyet standartlari EN 50081-2
ve EN 50082-2’de belirtildigi gibidir.
EMC Olaylari

Standart

Seviye

Tesirler:
Yayilma Tesirleri
Iletim Tesirleri

EN 55011
EN 55011

Seviye A1
Seviye A1

Muafiyet:
Sebeke Voltaj Dalgalanmasi
Voltaj Degisimi, Çökmesi, Dengesizligi,
Frekans Degisimi
Magnetik Alanlar
Elektrostatik Desarj
Atlama Arabirimi
Radyo Frekansi Elektromagnetik Alan,
genlik modülasyonu
Radyo Frekansi Elektromagnetik Alan,
darbe modülasyonu

IEC 1000-2-4 (1993)
IEC 1000-2-1
EN 61000-4-8
EN 61000-4-2
EN 61000-4-4
ENV 50 140
ENV 50 204

50 Hz, 30 A/m
8 kV ‘dan itibaren havaya kaçak
2 kV güç kablolari, 2 kV kontrol
80-1000 MHz, 10 V/m, %80 AM,
güç ve sinyal hatlari
900 MHz, 10 V/m %50 çalisma
yüzdesi, 200 Hz tekrarlama orani

Sinif 3: Filtreleme - Ikamet, Ticari ve Hafif Endüstriyel bölgeler için
Bu performans seviyesi, güç sürücü sistemlerinin EMC performans karakteristiklerinde oldugu gibi,
üretici/kurucu’lara kendi aparatlarinin bireysel sertifikalarinin çevresel endüstriyel EMC bildirgesiyle
tamamlanmasina müsade eder.Performans limitleri genel endüstriyel tesir ve muafiyet standartlari EN 500811ve EN 50082-1’de belirtildigi gibidir.
EMC Olaylari

Standart

Seviye

Tesirler:
Yayilma Tesirleri
Iletim Tesirleri

EN 55022
EN 55022

Seviye B1
Seviye B1

Muafiyet:
Elektrostatik Desarj
Atlama Arabirimi

EN 61000-4-2
EN 61000-4-4

8 kV’dan itibaren havaya kaçak
1 kV güç kablolari, 0.5 kV kontrol

Not: MICROMASTER Vektör ve MIDIMASTER Vektör üniteleri profesyonel uygulamalar için özel tasarlanmislardir. Bu yüzden,bunlar harmonik yayilma özelligi EN
61000-3-2’nin içeriginde bulunmazlar.
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Uygun Tablo (MMV):
Model No.
MMV12 - MMV300
MMV12/2 – MMV400/2
MMV12/2 - MM400/2 Harici filtre ile(Bkz.tablo 1) sadece 1 faz giris
MMV37/3 – MMV750/3
MMV37/3 – MMV750/3 Harici filtre ile(Bkz.tablo)

EMC Sinif
Sinif 2
Sinif 1
Sinif 2*
Sinif 1
Sinif 2*

Uygun Tablo (MDV):
Model No.
MDV550/2 – MDV4500/2
MDV750/3 – MDV7500/3 Harici A sinif filtre ile (Bkz.tablo)
MDV750/3 – MDV3700/3 Harici B sinif filtre ile (Bkz.tablo))
MDV750/4 - MDV3700/4

EMC Sinif
Sinif 1
Sinif 2*
Sinif 3
Sinif 1

* Eger cihaz montaji radyo frekansi alan yayinimi ile kullanilacaksa(ör. Kapali bir çelik içinde montajli),
tipik sinif 3 limitleriyle karsilasilir.

8.4 Çevresel Beklentiler
Nakliye ve Depolama
Cihazi nakliye ve depolama esnasinda titresim ve fiziki darbelere karsi koruyun. Bu ünite ayni zamanda
su(yagmur) ve ölçüsüz sicakliklara (Bkz.bölüm 8) karsida korunmalidir.
Cihaz paketleme malzemesi tekrar kullanilabilir. Ileride kullanimi için paketi saklayin veya onu üretici firmaya
geri gönderin.
Eger ünite bir yildan daha uzun bir süre depoda (çalistirilmadan) kalacaksa, kullanilmadan önce DC-bara
kapasiteleri yenilenmelidir.Yenileme prosedürü için Siemens DA 64 kataloguna bakiniz.

Parçalara Ayirma ve Saklama
Ünite kolay çikabilen vida ve çentiklerinden parçalarina ayrilabilir.Parçalar tekrar kullanilabilir,gerekli yerlerde
kullanmak için saklanabilir veya üreticiye geri göderilebilirler.

Dökümantasyon
Bu El kitabi dayanikli orman ürünlerinden üretilmis klorsuz kagida basilmistir.Baskilama veya ciltleme
islemlerinde çözücü kullanilmamistir.
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8.5 Kullanici Parametre Ayarlari
Kendinize özel parametre ayarlarinizi asagidaki tabloya kaydediniz:
Parametre
P000
P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P009
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022
P023
P024
P027
P028
P029
P031
P032
P041
P042
P043
P044
P045
P046
P047
P048
P050
P051
P052
P053
P056
P061
P062
P063
P064
G85139-H1750-U081-B
12/05/00

Ayarlamaniz

Fabrika
degeri
0
10.0
10.0
0.0
5.00
0
1
0
0
0.00
50.00
0.00
0
0
1
0
2.00
5.0
0.00
50.00
0
0
0.00
0.00
0.00
5.00
5.00
5.00
10.00
15.00
20.00
0
25.00
30.00
35.00
0
1
2
6
0
6
0
1.0
1.0

Parametre

Ayarlamaniz

P065
P066
P073
P074
P076
P077
P078
P079
P081
P082
P083
P084
P085
P089
P091
P092
P093
P094
P095
P099
P101
P111
P112
P113
P121
P122
P123
P124
P125
P131
P132
P134
P135
P137
P140
P141
P142
P143
P201
P202
P203
P205
P206
P207
P208
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Fabrika
degeri
1.0
1
0
1
0/4
1
100
0
50.00





0
6
0
50.00
0
0
0



1
1
1
1
1
0
1.0
0.00
1
0
100
0

Parametre
P210
P211
P212
P220
P700
P701
P702
P880
P910
P918
P922
P923
P927
P928
P930
P931
P944
P947
P958
P963
P967
P968
P970
P971

Ayarlamaniz

Fabrika
degeri
0.0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
1
1

 = Deger, cihaz gücüne
baglidir.

© Siemens plc 1998

Herausgegeben vom
Bereich Antriebs-, Schalt- und Installationstechnik
Geschäftsgebiet Antriebstechnik
Postfach 3269, D-91050 Erlangen
Bestell-Nr. 6SE9286-4AA81

Änderungen vorbehalten
Specification subject to change without prior notice

Siemens plc
Sir William Siemens House
Princess Road
Manchester M20 8UR
G85139-H1750-U081-B
© Siemens plc 1998
Printed in EU

