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Semboller

Önemli not! Her durumda uyun. Uyulmaması arıza veya
hasara yol açabilir

Elektrik geriliminden kaynaklı tehlike. Ölüm veya yaralanma
tehlikesi!
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1 Öneml Notlar
1.1 Güvenlik Önerileri


Yalıtım sınıfına göre VVVF kontrol cihazlarının yüzeyi elektrik akımı içerisinde, açıkta ya da sıcak
olabilir.



Gövde parçalarının onaysız bir şekilde yerinden çıkartılması, uygun olmayan şekilde kullanım,
yanlış kurulum ya da yanlış şekilde çalıştırma hayati açıdan tehlikelidir, yaralanmalara veya
hasara yol açabilir.



Nakliye, kurulum, ilk defa kullanım ve servis ile ilgili bütün işler bu konularda yetkin kişilerce
yapılmalıdır.



Bu güvenlik önerisine göre yetkin personel, bu ürünün montajı, kurulumu, ilk defa kullanımı ve
çalıştırılması konularına aşina ve bu işler için kalifiye kişilerdir.



VVVF kontrol cihazları elektrikli aletlerin ya da makinelerin bileşenleridir. Bu aletlerin ilk defa
kullanımlar EMC mevzuatına göre gerçekleştirilmelidir (89/336/EC).



Bağlantı şartları ile ilgili teknik spesifikasyonlar ve bilgiler ürün tipi etiketinden ve dokümanlarından
okunmalıdır ve bunlara kesinlikle uyulmalıdır.

1.2 Eski sistemlerin yenilenmesi
Mevcut bir asansördeki VVVF kontrol cihazını yenilemeden önce motor sargısının VVVF kontrol cihazı
çalışmasına uygun olup olmadığını motor tedarikçinize danışın.
Motorun VVVF kontrol cihazına uygun olarak tasarlanmamış olması halinde entegre indüktörün yanı
sıra harici bir indüktör tesis etmenizi tavsiye ederiz. Emin değilseniz lütfen bizimle temasa geçin. Size
yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

1.3 VVVF kontrol cihazının kurulumu
Lütfen sinyal ve elektrik hattının birbirinin üzerinden geçmemesine ve karşılıklı bir kablo kanalı
üzerinde paralel şekilde durmamasına özen gösterin. EMC yönetmeliği gereğince, parazit etkilerini
engellemek için söz konusu hatları ayrı tutmanız tavsiye edilir.
F1..F7 ünitelerini kontrol kabini dışından kullanmak için uygun gerilim azaltan terminal kılıfları
bizden temin edilebilir. Diğer VVVF kontrol cihazlarına söz konusu kılıflar dahildir.
Kontrol kabini dışında dokunma korumalı kullanım için opsiyonel terminal kılıfları tesis edilmelidir.
Kabin içindeki elektrikli aletlere ısı yayılımını engellemek için frenleme rezistansını kabinin dışına tesis
edin.
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1.4 Fren Direncinin Kurulumu
Önemli not!
Isı yayılımından dolayı fren direnci daima yanmaz düzenlemeler ile sabitlenmelidir. Fren direnci
üzerinde asla yanıcı maddeler bulunmamalıdır. Entegre fren dirençli cihazların kurulu olması halinde
bu duruma özellikle dikkat edilmelidir.
Uygun havalandırma için fren direncinin üstünde ve altında en az 50 cm'lik boşluk olmalıdır.
Fren direnci, kablo çıkışı yan tarafa gelecek şekilde takılmalıdır.

Yukarıdaki tavsiyelere dikkat edilmemesi halinde YANGIN RİSKİ söz konusudur!
Fren direncine entegre ısı denetimi göstergelerinin kullanılması tavsiye edilir. Bunlar isteğe bağlı
olarak RST'de mevcuttur.
Bunun için, lütfen aşağıdaki kablaj şemasını inceleyin.



20 (+24V)
25 (DigIn 2)

+

PE

brw_ueb2.skd

RB

Entegre fren dirençli cihazlar kadar harici fren direnci %20'den büyük olan veya bundan daha güçlü
cihazlarda da söz konusu denetim işlevi standart olarak mevcuttur. Detaylar için Bölüm 4.2.1.5'e
bakınız.
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1.5 Kabinin Yeterli Şekilde Havalandırılması
Yeterli havalandırmayı sağlamak için VVVF kontrol cihazının üstünde ve altında en az 10 cm
yüksekliğinde boşluk bırakın.
Ayrıca, delikli zemin ve tavan kaplaması kullanın. Kaplama tedarikçiniz size uygun prefabrik metal saç
sağlayacaktır. Bu metal saçlar havalandırmayı destekleyecek ve yaz ortasında dahi elektrikli cihazların
ısı sorununu engelleyecektir. Gerekmesi halinde kaplama içinde cebri havalandırma kullanılmalıdır.
Kaplama içinde sıcaklık 50 °C'nin altında tutulmalıdır. Bu sıcaklığın aşılması halinde elektronik cihazın
arızası veya bozulması garanti kapsamında değildir.
Entegre fren direncine sahip eviriciler kabinin dışına sabitlenmelidir. Lütfen Bölüm 1.4'deki güvenlik
önerilerini dikkate alın.

1.6 Kontaktör Bobinlerinin Bağlantısı
Kontaktörün çalışması sırasında endüktif tepe gerilimlerini engellemek için varistör veya RC öğeleri
kullanılmalıdır.

1.7 Kontaktör bağlantı plakası


Bağlantı plakası iyi bir şekilde topraklanmalıdır.



Kontaktör çalışmasının kaplama içinde mekanik titreşime sebep olabileceği çok yüksek
performansların söz konusu olması halinde kontaktörler kauçuk-metal titreşim damperleri ile
donatılmalıdır.

1.8 Topraklama


Prensip olarak, kabin dışındaki bütün bağlantılar (yani aşağıdakiler) için blendajlı kablo ve hat
kullanın:
- Motor kablosu
- Kodlayıcı kablo
- Fren direnci kablosu
- Motor PTC direnç kablosu (VVVF cihazına bağlanmış ise)
- DCP kablosu
- Kuyu kopyalama kablosu



Kodlayıcıdan çıkan kablo VVVF kontrol cihazı içindeki prize bağlanmalıdır.



Motor kablosu mümkün ise diğer kablolardan ayrı tesis edilmelidir.



Uygun bir topraklama bağlantısı elde etmek için kabloların koruma bağlantısı metal presler ile PE
taban plakasına bağlanmalıdır. Kabloların korumaları pensler ile tam olarak temas halinde
olmalıdır.
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1.9 Toprak kaçağı devre kesici


Asansör, toprak kaçağı devre kesici üzerinden çalıştırılmamalıdır, zira VVVF kontrol cihazının
içindeki girişim bastırma kondansatörü ve girişim bastırma filtresinin kaçak akımı bu devre kesiciyi
faaliyete geçirebilir. Yine de, asansör ile ilgili özel bir durumdan dolayı bir toprak kaçağı devre
kesicisi tesis etmenin kaçınılmaz olması halinde yalnızca VVVF kontrol cihazı faaliyetine uygun
olan devre kesiciler kullanılmalıdır (tip B, DIN-VDE 0644-100).

1.10 Ptc-termistör ile Motor Koruması
Motor ptc-termistör değerlendirmesi yazılıma entegre edilmiştir. Menüden aktive edilmelidir. Standart
olarak değerlendirme aktif değildir.

1.11 Motor koruma şalteri
Motor koruma şalterleri prensip olarak VVVF kontrollü asansörler için uygun değildir ve bu sebeple bu
tür asansörlerde kullanılmamalıdır.

1.12 Şebeke geri besleme

Özellikle grup tahriki kullanımı halinde potansiyel şebeke geri beslemelerini optimize etmek için üç
fazlı akım düzenleme reaktörü kullanılmasını tavsiye ederiz. Bu reaktörler RST Elektronik'ten temin
edilebilir.
Reaktif akım kompanazasyonu
Reaktif akım dengeleyici kapasitörlerin doğrudan motor bağlantılarına bağlanması halinde,
kapasitörlerdeki yüksek anahtarlama frekansı yüzünden bir kısa devrenin ortaya çıkması muhtemel
olacağından, VVVF cihazını tahrip edebilir.
Eğer kullanılacak ise, reaktif akım kompanazasyonu binanın şebeke bağlantısında kullanılmalı ve asla
makine odasında kullanılmamalıdır.

2 Garant
Garanti ile ilgili olarak lütfen Genel Koşullar kısmına bakın. Bu koşulların dışında kalan durumlar özel
anlaşmaya tabidir.
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3 Tekn k Özell kler
Teknik özellikler, önceden bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

3.1 Güç kaynağına bağlantı
Voltaj
L1, L2, L3
Frekans
Voltaj
Fanı
Sigorta/ maksimum
konektör enkesiti

180V ... 480V
180V ... 480V
180V ... 550V
50 ... 60 Hz
230V +-10%
50 ... 60 Hz
Boyut1

Boyutlar 1-7
Boyutlar 8-11
Boyutlar 10-11 (özel tasarım)
6 – 11 boyutlarında fan
10A yavaş, 10 mm2

Boyut 2+3

16A yavaş, 10 mm2

Boyut 4

25A yavaş, 10 mm2

Boyut 5

35A yavaş, 10 mm2

Boyut 6

40A yavaş, 10 mm2

Boyut 7

50A yavaş, 16 mm2

Boyut 8

63A yavaş, 35 mm2

Boyut 9

80A yavaş, 35 mm2

Boyut 10

100A yavaş, 50 mm2

Boyut 11

125A yavaş, 50 mm2

3.2 Boyutlar
VVVF Kontrol Cihazı
Boyut

IN/Imaks in[A]eff

Motor gücü

Isı yayılımı

Fren direnci

Pkuyu [kW]

[W] cinsinden

[Ω] cinsinden
(OD = %20, SD = 120s)

155
215
270
430
600
800
1000
1200
1480
1800
2200

68
47
33
22
18
15
12
9
7,2
6
4,8

cinsinden
(400V ile)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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8 / 16
12 / 24
16 / 32
24 / 48
32 / 64
40 / 80
48 / 96
60 / 120
75 / 150
90 / 180
110 / 208

yaklaşık 4
yaklaşık 5,5
yaklaşık 7,5
yaklaşık 11
yaklaşık 15
yaklaşık 18,5
yaklaşık 22
yaklaşık 30
yaklaşık 37
yaklaşık 45
yaklaşık 55
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Notlar:
1,6 m/s'den yüksek hareket hızlarında ve/veya 30 saniyeden uzun hareket sürelerinde daha yüksek
kapasiteli fren dirençleri uygulayın.
Fren direncini hesaplarken kurulum verimliliğinin son derece önemli olduğunu lütfen dikkate alın.
Yukarıda belirtilen fren dirençleri standart kurulumlar içindir. Özel kurulumlar istenmesi halinde ilave
hesaplamalar gerekir.

3.3 Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı
Maksimum nem
Maksimum
yükseklik

5 ... 50 °C
%90
2000 m

yoğuşmaya müsaade edilmez
1000 m üzerinde, 100 m'de %1 güç düşüşü

3.4 Şebeke voltajı araya girme frekansı
Dakikada maksimum 3 adet şebeke araya girme işlemine izin verilir.
Daha yüksek değerler dönüştürücüye zarar verebilir!
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3.5 Girişler/çıkışlar
Dijital ve analog girişler
Dijital giriş 1
Dijital giriş 2
Dijital giriş 3
Analog giriş
Tahrik komutları
Yön sinyalleri
Kontrolör aktif

+24V+-10%
10 mA

Programlanabilir
(bkz Bölüm 8.7.4)

+10V
+24V+-10%
10mA

Acil durum çalışması (bkz Bölüm 9)
Analog yük ölçümü
V0, V1, V2, V3, V4, VN
R0, RU
GS

Dijital çıkışlar ve röle çıkışları
Röle TÜ
Max. anahtarlama
akımı *
250V~ / 8A
24V- / 8A
48V- / 0,8A
Röle EÜ
+24V/50mA
Röle ZB
+24V/50mA
Röle ZS
+24V/50mA
Dijital çıkış BÜ

Kodlayıcı
Besleme gerilimi
TTL (5V)
HTL (+15V)
Sinus (1Vss)

+24V/50mA

5V+- 5%
15V +-10%
500–4096 darbe,
sürekli ayarlama

Hizalama denetimi
Fren kontrolü
Tahrik kontaktör kontrolü veya
mıknatıslanmış motor sinyali
Hız azaltma denetimi

Maksimum çıkış akımı
Imax=150 mA
nMax = 3000 rpm
Kodlayıcı darbe sayısı <=2048:
nMax = 3000 rpm
Kodlayıcı darbe sayısı > 2048:
nMax = 1500 rpm

Kuyu kopyalama çıkışları
Kuyu kopyalama A
+15V/ 30mA
(+5V opsiyonel)
Kuyu kopyalama B

Motor PTC girişi
PTC termistörün
bağlantısı

Hata mesajı

Anahtar noktası
3 kOhm

Artımlı kodlayıcı sinyali A
ayrıştırılmış
Artımlı kodlayıcı sinyali B
ayrıştırılmış

Standart PTC

* Sadece dirençli yüklerde

Endüktif yükler röle kontağı ile kontrol edilecek ise, uygun koruyucu devre ile temin edilmelidirler (RC
öğesi, toparlama diyodu). Aksi takdirde röle kontakları kıvılcım oluşumu yüzünden erken aşınabilir.
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3.6 Cihaz seçenekleri
3.6.1

Sinüs kodlayıcılar ile kullanım için opsiyonel devre kartı

Sinüs kodlayıcılar ile birlikte kullanılması için evirici içinde ilave bir devre kartı bulunması gerekir. Bu
devre kartı, cihaz teslim edilmeden önce RST tarafından kurulur ve parametreleri belirlenir.

3.6.2

USB host için opsiyonel devre kartı

Bu cihaz seçeneği ile USB çubukları depolama ortamı olarak kullanılabilir. Ancak, piyasada bulunan
USB çubukların birbirinden farklı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla her USB çubuğu
ile doğru çalışma sağlanamayabilir. Uygun depolama ortamları RST'den temin edilebilir.
Aşağıdaki işlevler desteklenmektedir:



çubuktan / çubuğa evirici parametrelerinin yüklenmesi / kaydedilmesi
bütün hareket operasyonlarının hareket eğrisi bilgilerinin kaydedilmesi

Özellikle son işlev, alışılmamış hataların tespit edilmesi için önemli bir araçtır. Kayıtlı hareket
operasyonları "PowerControl23" yazılımı ile analiz edilebilir.
Bu cihaz seçeneği için ayrı bir tanım mevcuttur.

3.6.3

Harici ekran

Bu seçenek dönüştürücünün uzaktan kontrolü için kullanılabilir. Bağlantı, RS485 arayüzü üzerinden
sağlanır. Eğer dönüştürücü DCP ile kontrol ediliyorsa harici ekran kullanılamaz zira yalnızca bir
tane RS485 arayüzü mevcuttur!

3.6.4

Kuyu kopyalama çıktıları için RS422 dönüştürücü

Bu seçenek iki adet +15 V kuyu kopyalama sinyalini RS422 diferansiyel sinyallere dönüştürür.

3.6.5

RM3 röle modülü

Varsayılan olarak kontrolör 4, kontrolör hatası sinyallerini vermek için kullanılan bir adet röleye sahiptir.
Eğer ilave röle kontakları gerekli olursa RM3 modülü kullanılmalıdır.
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3.7 Tedarik / aksesuarların kapsamı
Şebeke filtresi dahil VVVF kontrol
cihazı
Cihazın tanımı
Gerilim azaltma IMD1..5
Gerilim azaltma Q8..11
Gerilim azaltma IMD6..7
Gerilim azaltma F1..F7
Frenleme direnci
Şebeke giriş indüktörü
Çıkış indüktörü
USB-Host
Sinüs kodlayıcı devresi
Röle modülü RM3
Şebeke besleme kablosu için
terminal kılıfı IMD
Power-Control kurulum yazılımı

Standart tedarik

Aksesuarlar ayrı sipariş
edilmelidir

www.rst-elektronik.de
adresinden indirilebilir

Not: VVVF kontrolörünün kontrol kabini dışına tesis edilmesi halinde opsiyonel
gerilim azaltıcıların (F1..F7 ve IMD6..7) kullanımını tavsiye ederiz.

3.8 Boyutlar
VVVF kontrol cihazı

Mm cinsinden boyutlar
(yükseklik x genişlik x derinlik)

FRC-F1
FRC-F2
FRC-F3
FRC-F4
FRC-F5
FRC-F6
FRC-F7
FRC-F8
FRC-F9
FRC-Q10
FRC-Q11
IMD1-5
IMD6-7

358 x 266 x 200
358 x 266 x 200
358 x 266 x 200
358 x 266 x 200
421 x 330 x 221
421 x 330 x 221
537 x 330 x 221
641 x 322 x 270
641 x 322 x 270
765 x 625 x 314
765 x 625 x 314
358 x 186 x 220
421 x 330 x 221

Ayrıntılı boyutlandırılmış çizimler için müteakip sayfalara bakınız.
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FRC - F

VVVF for elevators

358.5

421

385

Elektronik GmbH







A1

A2

230V, 50/60Hz

12

L1 L2 L3 PE

22.5

285

221

330

FRC-F5/F6

1:3

Maßstab

DIN ISO
2768m

Zchngs.-Nr.:

Alle Abmessungen in mm
Gewicht: ca. 22 kg

All dimensions in mm
Weight: appr. 22 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Specification subject to change without notice
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Datum
27.12.04

Name
Müller

Version

5.588.32

Abmessungen
Dimensions

Elektronik GmbH

Datei:
5-588-32

Blatt
1
1 Bl.

143.5

9

9

FRC - F

VVVF for elevators
L2

L3

ELEKTRONIK GMBH

RS 232

358.5

385

537

L1

C

Tannenstr. 11
D-74229 Oedheim
Tel:
+49-7136-2 00 41
Fax:
+49-7136-2 32 82
Email:
info@rst-elektronik.de
Internet: www.rst-elektronik.de
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within the first 3 minutes!
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Alle Abmessungen in mm
Gewicht: ca. 25 kg

All dimensions in mm
Weight: appr. 25 kg
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Maßstab

DIN ISO
2768m
Name
Müller

Version

5.589.31

Abmessungen
Dimensions

D-74229 Oedheim

Datei:
5-589-31

Blatt
1
1 Bl.

228
23.5
13

270

185
ø10

ø10

FRC - F

VVVF for elevators

USBStick
Elektronik GmbH

RS 232

USB

C
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Encoder

A1

560

641

Terminal

A2

230V, 50/ 60Hz

L1

10.0

L2

L3

10.0

322

FRC-F8/9

DIN ISO
2768 m
Bearb.
Gepr.
Norm

Alle Abmssungen in mm
Gewicht: ca. 31,2 kg
Technische Änderungen vorbehalten
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Weight: appr 31,2 kg
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Datum
21.02.08
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Zchngs.-Nr.:

5.662.31

Version

Außenabmessungen
Dimensions

Elektronik GmbH

Datei:
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Blatt
1
1 Bl.
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Email: info@rs t-elekt ronik. de
I nter net: www.rs t-elektronik. de
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Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm
Gewicht:
Weight:

FRC-Q10/Q11

Datum
Bearb. 17.04.09
Gepr.
Norm

ca. 74 kg
appr. 74 kg
32
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Maßstab
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Version

5.508.32

Außenabmessungen
Dimensions

Elektronik GmbH

Datei:
5-508-32.skd

Blatt
1
1 Bl.

9

168

9

9

220

IMD

ø7

ø7

VVVF for elevators

Elektronik GmbH

I ntelligent Multi D rive

Encoder

Terminal

A
B
USB

E

 

307

C

GND
CANL
CANH

358

USBStick

RS485 B
RS485 A
GND
+24V
B Out
A Out
(n.c.)

GND
GND
GND
DigOut 2
DigOut 1
DigOut 3

GND
RF
GS
RO
RU
VN

GND
RxD RS232
TxD RS232
+5V

68 67 83 82 64 29 81

65 61 60 59 58 56

55 54 53 52 51 50

77 76 75 74

66 31 30 63 62 28 27

36 35 25 24 22 21

20 19 18 17 16 15

73 72 71 70

GND
+15V
+5V
(n.c.)
(n.c.)
Enc. B
Enc. A

TMSTMS+
DigIn 2
DigIn 1
DigIn 3
AnaIn 1

+24V
V4
V3
V2
V1
V0

EÜ Out
ZB Out
ZS Out
GND

80 79 78

Anschlüsse RB, + und - führen
nach dem Ausschalten noch
Spannung! Wartezeit: 3 Minuten

5

4

3

TÜ

Do not touch the connectors RB,
+ and - after switching off the
device within the first 3 minutes!
7.208. 32

ø7

ø7

150
186

IMD 1...5
Alle Abmessungen in mm
Gewicht: ca. 10 kg

All dimensions in mm
weight: appr. 10 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Specification subject to change without notice

9.584.130-4.docx

Bearb.
Gepr.
Norm

31
Index Rev. Änd.Nr. Freigabe Name

Sayfa: 25

Maßstab

DIN ISO
2768 m
Datum
07.05.09

1:2

Zchngs.-Nr.:
Name
Müller

5.710.31

Abmessungen
Dimensions

Elektronik GmbH

Datei:
5-710-31.skd

Blatt
1
1 Bl.

9

14.5

9

IMD
VVVF for elevators

I ntellig ent Multi Drive

Terminal

Encoder

USB

358.5

C

 

E

GND
CANL
CANH

USBStick

GND
RxD RS232
TxD RS232
+5V
77 76 75 74

36 35 25 24 22 21

20 19 18 17 16 15

73 72 71 70

5

4

3

TÜ

EÜ Out
ZB Out
ZS Out
GND

GND
RF
GS
RO
RU
VN
55 54 53 52 51 50

66 31 30 63 62 28 27

+24V
V4
V3
V2
V1
V0

GND
GND
GND
DigOut 2
DigOut 1
DigOut 3
65 61 60 59 58 56

TMS TMS +
DigIn 2
DigIn 1
DigIn 3
AnaIn 1

RS485 B
RS485 A
GND
+24V
B Out
A Out
(n.c.)

80 79 78

68 67 83 82 64 29 81

GND
+15V
+5V
(n.c.)
(n.c.)
Enc. B
Enc. A

456.0 (mit Zugentlastung / with strain relief)

421.0

Elektronik Gmb H

A1

A2

230V, 50/60Hz

12

L1 L2 L3 PE

PE

221

U

V

W PE

22.5

-

+

RB PE

285.0

330

IMD-6/7
Alle Abmessungen in mm
Gewicht: ca. 21 kg

All dimensions in mm
Weight: appr. 21 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Specification subject to change without notice
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Zchngs.-Nr.:
Bearb.
Gepr.
Norm

32
09.10.12 Ki
31
Index Rev. Änd.Nr. Freigabe Name

Sayfa: 26

1:3

Maßstab

DIN ISO
2768m
Datum
08.07.13

Name
Müller

Version

5.760.32

Abmessungen
Dimensions

Elektronik GmbH

Datei:
5-760-31.skd

Blatt
1
1 Bl.

4 Kurulum
Lütfen Bölüm 1'de verilen notları muhakkak dikkate alın!
Tehlike !
Akım geçen sistemlerde asla elektrik işleri gerçekleştirmeyin. Herhangi bir iş yapmadan önce ünitenin
güç kaynağı ile olan bağlantısını kesin. Güç kaynağı bağlantısı kesildikten sonra, DC bağlantısı bir
süre daha elektrik yüklü olacaktır!
VVVF cihazının kapağı çıkartılmış şekilde çalıştırılmasına müsaade edilmez, aksi takdirde elektrik
yüklü parçalara temas söz konusu olabilir.

4.1 Kuyu kurulumu
4.1.1 Yavaşlama mesafesi / seviyelendirme anahtarları
V4 yüksek hız ve V0 düşük hız için kapatma noktaları her bir inişte eşit mesafelerde olacak şekilde
aşağı ve yukarı ayarlanmalıdır (bkz. aşağıdaki tablo).
Hizalama anahtarları V4'den bağımsız olarak, iniş seviyesinin yaklaşık 5 - 8 cm ilerisine ve her iki
yönde tamamen simetrik olarak ayarlanmalıdır.
Not: Doğrudan iniş yaklaşımında, V0 bağlantı kesme noktaları iptal edilir.

4.1.2 Doğrudan iniş
Yüksek hız (V4) için yalnızca bir bağlantı kesme noktasına gerek vardır. Bu, B parametresi
(yavaşlama rampası) ile ayarlanabilir. Yavaşlama sırasında, pozisyonu tam olarak kontrol eden bir
pozisyon kontrolörü devrededir.



Kusursuz bir doğrudan iniş yaklaşımı için şartlar:


Eşit bir durma hassaslığının sağlanması amacıyla V4 için bağlantı kesme noktası her inişte tam
olarak aynı şekilde ayarlanmalıdır.



Kontrolden gelen frenleme komutu tam olarak aynı şekilde tekrarlanabilir olmalıdır!
Örnek: Hız v = 2 m/sn = 2 mm/ms
1 mini saniyelik bir sapma 2 mm 'lik bir yanlışlığı ortaya çıkarır!

Şu ana kadar edinilmiş tecrübeler, çeşitli faktörler (kablo kayması, yazılım çalışma süreleri, ...)
yüzünden tam doğrudan inişin nadiren mümkün olduğunu göstermiştir.
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Duruş mesafeleri tablosu:

v [m/sn]
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
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a=-0,6 m/sn
0,76
0,91
1,08
1,26
1,47
1,68
1,92
2,17
2,44
2,72
3,03
3,34
3,68
4,03
4,40
4,78
5,19
5,60
6,04
6,49
6,96
7,44
7,95
8,46
9,00
9,55
10,12
10,70
11,31
11,92
12,56
13,21
13,88
14,56
15,27
15,98

Duruş mesafesi [m]
a=-0,8 m/sn
a=-1 m/sn
0,71
0,68
0,84
0,79
0,98
0,92
1,13
1,05
1,30
1,20
1,48
1,35
1,67
1,52
1,87
1,69
2,09
1,88
2,32
2,07
2,56
2,28
2,81
2,49
3,08
2,72
3,36
2,95
3,65
3,20
3,95
3,45
4,27
3,72
4,60
3,99
4,94
4,28
5,29
4,57
5,66
4,88
6,04
5,19
6,43
5,52
6,83
5,85
7,25
6,20
7,68
6,55
8,12
6,92
8,57
7,29
9,04
7,68
9,52
8,07
10,01
8,48
10,51
8,89
11,03
9,32
11,56
9,75
12,10
10,20
12,65
10,65

a=-1,2 m/sn
0,65
0,76
0,87
1,00
1,13
1,27
1,41
1,57
1,73
1,91
2,09
2,28
2,47
2,68
2,89
3,12
3,35
3,59
3,83
4,09
4,35
4,63
4,91
5,20
5,49
5,80
6,11
6,44
6,77
7,11
7,45
7,81
8,17
8,55
8,93
9,32
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4.2 VVVF kontrol cihazının bağlantısı
4.2.1 Elektrik bağlantısı
4.2.1.1 Koruyucu iletken




Genel olarak, VVVF kontrol cihazı topraklanmalıdır. Topraklama, şebeke kablosu daha düşük bir
boyutta olsa bile en az 10 mm2 boyutta bir koruyucu iletken (bakır kablo) (DIN EN 50178)
kullanarak gerçekleştirilmelidir.
VVVF kontrol cihazının PE bağlantısı, kontrol kabinin ana topraklama iletkenine bağlanmalıdır.
Topraklama iletkeni yıldız formda bağlanmalıdır. Bütün bileşenlerin (frenleme direnci, reaktör,
motor, vs.) PE kontaklarını yıldız noktaya (ana topraklama noktasına) bağlayın. Bu nokta VVVF
kontrol cihazına olabildiğince yakın olmalıdır.

Ana kablo enkesiti
< 10 mm2
> 10 mm2

PE-tel minimum enkesiti
10 mm2
Ana kablonun enkesiti

4.2.1.2 Güç kaynağına bağlantı
Uygun bir şebeke kablosu enkesiti seçin (bkz. VDE0100 Bölüm 523).

4.2.1.3 Fanlar
FRC-F5'den büyük cihazlarda, güç kaynağı haricen tesis operatörü tarafından temin edilmelidir. Fan,
230V~/50Hz (60Hz)'lik bir kaynak gerilimi gerektirir. Fan güç kaynağı hattı sigorta ile korunmalıdır
(maksimum 6A).
Fan, terminal bloğu üzerindeki L, N veya A1, A2 isimli terminallere bağlanır. PE'ye bağlantı zorunlu
değildir ancak yapılacak olması halinde 2.5 mm2 PE terminali şeklinde yapılmalıdır.

4.2.1.4 Motor fazları
Uygun bir şebeke enkesiti seçin (bkz. VDE 0100 Bölüm 523).
U. V. W motor fazlarını blendajlı bir kablo ile bağlayın. Blendajın PE'ye sıkıca bağlandığından (metal
klamp kullanarak) ve VVVF kontrol cihazına olabildiğince yakın olduğundan emin olun.

4.2.1.5 Frenleme direnci
Frenleme direncini blendajlı bir kablo kullanarak bağlayın (terminaller + ve RB). Blendajın PE'ye
sıkıca bağlandığından (metal klamp kullanarak) ve VVVF kontrol cihazına olabildiğince yakın
olduğundan emin olun.
Eğer fren direnci bir sıcaklık monitörü ile temin edilmişse bunu 20 (+24V) ve 25 (DigIn2) terminallerine
bağlayın.
Fren direncinin sıcaklık monitörünün aktivasyonu:



Servis menüsünü aktive etmek için "E" ve "C" düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun
"Extended“ "Service" "Error release" menüsünde "BRWProtect" parametresini 1
olarak ayarlayın

Terminal 25'deki dijital giriş 2 (DigIn2) kalıcı olarak bu işleve atanmış olur.
Frenleme direncinin sıcaklık sensörü bağlı değilse veya sıcaklığın çok yüksek olduğunu tespit
ettiğinde hata veriyorsa "BRW Overtemp." hata mesajı verilecektir.
Bu hata mesajı onaylanıp kapatılamaz ve fren direncinin kapatılması ile sonuçlanacaktır.
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4.2.2 Düşük voltajlı bağlantılar
4.2.2.1 Kodlayıcı



4.2.2.1.1 Kare dalga kodlayıcı
Artımlı kodlayıcıyı blendajlı kablo kullanarak bağlayın. Blendajın PE'ye sıkıca bağlandığından
(metal klamp kullanarak) ve VVVF kontrol cihazına olabildiğince yakın olduğundan emin olun.
Artımlı kodlayıcının VVVF kontrol cihazına doğru bağlandığından emin olun. Terminal ataması
aşağıdaki gibidir:
Terminal
30
31
66
27
28
62
63
23

İşlev
+5V
+ 15V
GND
Sinyal yolu A
Sinyal yolu B
nc
nc
nc

Açıklama
TTL kodlayıcı için besleme voltajı
HTL kodlayıcı için besleme voltajı
Toprak hattı

4.2.2.1.2 Sinüs kodlayıcı
Sinüs kodlayıcıyı VVVF kontrol cihazının ön panelindeki 15-kutup D-SUB soketine bağlayın (ekranın
sağ tarafında). Sinüs kodlayıcıyı bağlamadan önce VVVF kontrol cihazı kapatılmalıdır!
Farklı çalışma modları, dönüştürücüdeki ilgili adaptör devre kartları ile gerçekleştirilir. Uygun kodlayıcı
türlerinin bir listesi için takip eden sayfalara bakınız.



Not: Sinüs kodlayıcılar nispeten düşük sinyal seviyeleri kullandığından sürekli ve düzgün koruma
sağladığınızdan emin olun. Eğer kodlayıcı bizden satın alındıysa bağlantı kablosu hazır olarak temin
edilecektir. Eğer hazır bir kodlayıcı kablosu kullanmıyorsanız blendajlı bağlantı kullandığınızdan emin
olun ve blendajı doğru bir şekilde bağlayın.
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Standart atama RST (sinüs kodlayıcı devre kartı no. 4.171.xx)
Asenkron çalışma modu
D-Sub Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

İşlev
+ 5V
GND
Sin A+
Sin ABoş
Sin B+
Sin Bboş
Sense+
boş
Senseboş
boş
boş
boş

Not
Besleme voltajı
Kodlayıcı toprak terminali
Sinüs A
Sinüs A

D-Sub Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Senkron çalışma modu (ECN1313 / 413)
İşlev
Not
+ 5V
Besleme voltajı
GND
Kodlayıcı toprak terminali
Sin A+
Sinüs A
Sin ASinüs A
Data+
Veri
Sin B+
Sinüs B
Sin BSinüs B
DataVeri
Sense+
Voltaj geri beslemesi
boş
SenseVoltaj geri beslemesi
boş
boş
Clock
İletim saati
Clockİletim saati

Sinüs B
Sinüs B
Voltaj geri besleme
Voltaj geri besleme

ERN1387 ataması (sinüs kodlayıcı devre kartı no. 4.177.xx)
D-Sub Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9.584.130-4.docx

Senkron çalışma modu (ERN1387)
İşlev
Not
+ 5V
Besleme voltajı
GND
Kodlayıcı toprak terminali
Sin A+
Sinüs A
Sin ASinüs A
Sin C+
Sinüs C
Sin B+
Sinüs B
Sin BSinüs B
Sin CSinüs C
Sense+
Voltaj geri beslemesi
boş
SenseVoltaj geri beslemesi
R+
Sıfır darbe
RSıfır darbe
Sin D+
Sinüs D
Sin DSinüs D
Sayfa: 31

Dietz sinüs kodlayıcı devre kartı no 4.178.xx ataması
Asenkron çalışma modu
D-Sub Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

İşlev
Sin A+
Sin A+ 5V
GND
Sin B+
Sin Bboş
boş
boş
boş
SensePE
Sense+
boş
boş

D-Sub Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Senkron çalışma modu (ECN1313 / 413)
İşlev
Not
Sin A+
Sinüs A
Sin ASinüs A
+ 5V
Besleme voltajı
GND
Kodlayıcı toprak terminali
Sin B+
Sinüs B
Sin BSinüs B
Data+
Veri
DataVeri
Clockİletim saati
boş
SenseVoltaj geri beslemesi
PE
Kasaya bağlantı
Sense+
Voltaj geri beslemesi
Clock+
İletim saati
boş
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Not
Sinüs A
Sinüs A
Besleme voltajı
Kodlayıcı toprak terminali
Sinüs B
Sinüs B

Voltaj geri beslemesi
Kasaya bağlantı
Voltaj geri beslemesi
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4.2.2.2 Tahrik komut girişleri
4.2.2.2.1 Genel
Tahrik komut girişleri +24V'luk bir çalışma voltajı için tasarlanmıştır. +24V kontrol voltajı ünitenin
kendisi tarafından sağlanır, ancak harici olarak da temin edilebilir.
+24 V +/- %20 girdi akımında anahtarlama seviyesi 12 V civarındadır.
Not: Dahili voltajların referans gerilimi standart olarak PE'ye bağlı değildir. Aşağıdaki resimde
gösterilen plastik vidayı metal bir vida ile değiştirerek bağlantı sağlanabilir.
Schraube
screw

PE

GND

vida

BaCo4.skd



4.2.2.2.2 Genel Bakış
Terminal
15
16
17
18
19
20
50
51
52
53
54
55

İşlev
V0
V1
V2
V3
V4
+24 V
VN
RU
RO
GS
RF
GND

Açıklama
Alçak hız
Denetim hızı
Orta hız
Orta hız
Yüksek hız
Tahrik komutu besleme gerilimi
İnce seviyelendirme
Hareket yönü AŞAĞI
Hareket yönü YUKARI
Kontrolör aktif
Hata sıfırlama
Hareket komutu toprak terminali

Not:
GS terminali (terminal 53) üzerinden çıktı aşamasının gücü anında kesilir.

4.2.2.2.3 Yönün ayarlanması
VVVF kontrolörü 1 veya 2 yön sinyali ile çalıştırılabilir. Konfigürasyon yazılım ile yapılır (bkz Bölüm
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).
1 yön sinyali:
İstenen yön RO terminalini (terminal 52) kullanarak ayarlanır:
RO
0
1
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Cevap
aşağı hareket
yukarı hareket
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2 yön sinyali:
İstenen yön RU (terminal 51) ve RO (terminal 52) terminallerini kullanarak ayarlanır:
RU
0
0
1
1

RO
0
1
0
1

Cevap
yok veya dur
yukarı hareket
aşağı hareket
yok veya dur

Hareket sırasında bir yön sinyali çalışmazsa kontrol cihazı hız azaltmaya başlar ve durur. 25 rpm hıza
kadar olan hareket sırasında yön sinyallerinde bir değişiklik değer işaretinin doğrudan değişimi ile
sonuçlanır. Daha yüksek hızlarda, yön komutundaki değişiklikler güvenlik sebebiyle dikkate alınmaz
ve ekranda bir uyarı mesajı verilir.

4.2.2.2.4 Serbest kontaklarla kontrol, dahili kontrol voltajı
Terminal

15

16

17

18

Drive Command V0

V1

V2 V3

19

50

51

52

53

V4 VN RU RO GS

55

20

GND
ext.

+24V

floating contacts

4.2.2.2.5 Serbest kontaklarla kontrol, harici kontrol voltajı
Terminal

15

16

17

18

19

50

51

52

53

55

20

Drive Command V0 V1 V2 V3 V4 VN RU RO GS

GND
ext.

+24V

external control voltage +24V

+

24 VDC

-

Önemli not!
Kumanda ünitesinin ve VVVF kontrol cihazının 24 V besleme voltajının pozitif gerilimi birbirine
bağlanmamalıdır; yalnızca referans gerilimleri (toprak) aynı olabilir.
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4.2.2.3 Sinyal prosedürleri
4.2.2.3.1 Normal çalışmada sinyal prosedürü (örnek: V4 hızında yukarı
hareket)
Başlatma üzerine açıklamalar: Hareket komutlarının alındığı zamanın hiç bir önemi yoktur. VVVF
kontrol cihazı kontrolör aktif (GS), yön sinyali (RO veya RU) ve bir hız komutu (V4) aldığı anda ZS
rölesi (ana kontaktörler) ve ardından ZB (fren) devreye alınır ve başlatma gerçekleştirilir.

(1)

RO
GS
V4
V0
ZS
ZB

Durma prosedürü üzerine açıklamalar: V4 komutu geri alındığı anda yavaşlama işlemi başlar ve V0
komutu geri alındığı anda ünite 0 hızına düşer. Ünite durduktan sonra ZS ve ZB röleleri kapatılır ve
gecikme süreleri parametreler ile ifade edilebilir.

V4
V0
ZB
GS
ZS
RO
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4.2.2.3.2 Denetlemede sinyal prosedürü
Not: Denetleme düğmesi serbest bırakıldığında, kontrol freni kapatır ve ana kontaktörleri açar.
Belirlenen değer 200 m/sn'de 0'a düşer. VVVF kontrolörünün röle zamanlaması (ZB, ZS) bu durumda
herhangi bir rol oynamaz.
hareket komutu

Önemli not!
Tahrik kontaktörleri açılmadan önce gücün kesilmesi için VVVF kontrol cihazının kontrolör aktif (giriş
GS, terminal 53) komutu geri alınmalıdır. Bunun için tahrik kontaktörlerinin yardımcı kontaklarını
kullanmayın, zira bunlar daima ana kontak değildir. Tahrik kontaktörlerine tarafımızca onaylanmış
küçük bir röle bağlamak suretiyle doğru zamanlama garanti altına alınabilir.
Dişlisiz uygulama durumunda elektronik bir yardımcı role kullanılacaktır (daha fazla bilgi için
bizimle iletişime geçin).

4.2.2.3.3 Seviyelendirme işlemi için sinyal prosedürü
Not: İniş seviyesine ulaşıldığında kontrol freni kapatır ve ana kontaktörleri açar. 200 m/sn'de
belirlenen değer 0'a iner. VVVF kontrol cihazının röle zamanlaması (ZB, ZS) bu durumda herhangi bir
rol oynamaz.



Halatların ve mekanik ekipmanın yerleşmesini sağlamak için iki seviyelendirme işlemi arasında en az
1 saniye beklediğinizden emin olun. Aksi takdirde asansör durmayabilir ve seviyelendirme işlemine
sürekli devam edebilir.
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4.2.2.3.4 "Motor manyetize" sinyali ile sinyal prosedürü
Başlatmaya dair açıklamalar:





Kontrol tahrik kontaktörlerini aktive eder ve GS sinyalini açar (1).
Evirici çıkış safhasını açar ve motoru harekete geçirir (2).
Tork sağlandıktan sonra evirici ZS rölesi ile "motor manyetize" sinyalini verir (3).
Kontrol, fren ve tahrik komutlarını açar ve böylece hareket başlar (4).

(1)

(2)

(3)

(4)

GS

ZS

V4

Brake

(Datei: Signaldiagramm_Motorbestromt_Anfahren.sdr)

Durmaya dair açıklamalar:




Tahrik komutunun kaldırılmasının ardından asansör kontrolü frenleri kapatır (1).
Belirli bir sürenin dolmasıyla birlikte kontrol aktifleştirme sinyali GS'yi kapatır (2) ve
akım VVVF tarafından kapatılır.
Akım 0 olduğunda VVVF "motor manyetize" sinyalini kapatır (3) - ZS rölesi düşer.
Bunun üzerine kontrol tahrik kontaktörlerini açar.




(1)

GS

(2)

(3)

ZS

V0

Brake

(Datei: Signaldiagramm_Motorbestromt_Anhalten.sdr)
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4.2.2.3.5 Hatalar / emniyet devresinin kesilmesi
Hatalar
Eğer evirici bir hata tespit ederse TÜ Hata Alarmı Rölesi devreye girer. Sonuç olarak 3-4 terminalleri
açılır. Hazır çıkış Terminali 59, 0V'ye geçer.
Ayrıca, fren (ZB rölesi / terminal 72) kapanır ve ana kontaktörler (ZS rölesi / terminal 71) açılır.
Hata halinde kontrolörün eviriciden tahrik komutlarını iptal etmesi şartıyla, evirici 3 saniye sonra
otomatik bir hata sıfırlaması gerçekleştirir. Bunun ardından tekrar çalışmaya hazır hale gelir.
Emniyet devresinin kesilmesi
Emniyet devresinin kesilmesi halinde serbest bırakma sinyali ("GS" sinyali) kontrolör üzerinde
kapatılmalıdır. Sonuç olarak motor akımı doğrudan kesilir. Kontrolör derhal freni kapatır ve 0.5 saniye
içinde bir çabuk duruş gerçekleştirir.
Bu işlev servis menüsünde etkinleştirilmiş ise (bkz bölüm Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.) kontrolör "Harekette GS hatası" hata mesajını verir.
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4.2.2.4 Dijital Girişler
Terminal
21
22
24
25
60, 61

İşlev
Analog IN1
Digital IN3
Digital IN1
Digital IN2
GND

Açıklama
0'dan 10 V'a analog giriş, analog yük ölçümü
Dijital giriş + 24V (programlanabilir)
Dijital giriş + 24V (programlanabilir)
Dijital giriş + 24V (programlanabilir)
Toprak

4.2.2.5 Motor PTC girişi
Terminal
35
36

İşlev
TMS+
TMS-

Açıklama
Motor PTC
Motor PTC

4.2.2.6 Dijital çıkışlar
Terminal
71
72
73
58
59
56
60, 61, 70

İşlev
ZS Out
ZB Out
EÜ Out
Digital Out 1
Digital Out 2
Digital Out 3
GND

Açıklama
+24 V sinyal
+24 V sinyal "Fren denetleme" çıkışı
+24 V sinyal erken açılan kapılar için
+24 V sinyal yavaşlama denetleme çıkışı için
+24 V sinyal "Kontrolör hazır" çıkışı
+24 V sinyal “Yük yönü” çıkışı
Toprak

Açıklama:
Ünite açık konuma getirildiğinde, dahili öz sınamalardan dolayı hazır hale gelmesi birkaç saniye
alacaktır. Bu süre içinde kontrolden tahrik komutları kabul edilmeyecektir. Ünite hazır olduğu anda
terminal 59'da (kontrolör hazır) "+24" sinyali belirir.

4.2.2.7 Röle çıkışları
4.2.2.7.1 Bağlantı kontakları
Terminal
3
4
5

İşlev
normal olarak açık kontak
kontak kur
normal olarak kapalı kontak

Açıklama
TÜ rölesi (hata mesajları)
TÜ rölesi (hata mesajları)
TÜ rölesi (hata mesajları)

4.2.2.7.2 Anahtarlama durumları
Röle
TÜ
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Durum
VVVF kontrol cihazı gücü kesilmiş
VVVF kontrol cihazı çalışmakta
Hata

Bağlantı Terminali
4 – 5
4 – 3
4 – 5
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4.2.2.8 Asansör kontrolünün kuyu kopyalaması için artımlı kodlayıcı
sinyalleri
Bazı asansör kontrol sistemleri kuyu kopyalama için artımlı kodlayıcı çıkış sinyalleri kullanır. VVVF
kontrol cihazı işlenen kodlayıcı sinyallerini 29 ve 64 terminallerinde mevcut tutar.
Terminal
29
64
65, 66

İşlev
Signal A
Signal B
GND

Açıklama
Standart +5V, opsiyonel +15V
Standart +5V, opsiyonel +15V
Toprak

4.2.2.9 DCP modu veya harici ekran için RS-485 arayüzü
RS 485 arayüzü DCP modu için veya harici ekran kontrolü için kullanılabilir

4.2.2.9.1 DCP modu için bağlantı:
Terminal
67
68
83

İşlev
RS485-A
RS485-B
GND

Not
Yarı çift yönlü arayüz
Toprak

4.2.2.9.2 Harici ekran bağlantısı
Terminal
67
68
82
83

İşlev
RS485-A
RS485-B
+24 V
GND

Not
Yarı çift yönlü arayüz
Besleme gerilimi
Toprak

.
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71 (ZS out)

72 (ZB out)

73 (EÜ out)

ZB

EÜ

10 11

12 13 14

Bremse
brake

frühöffnende Türen
pre-opening doors

70 (GND)

ZS

GS

V1 ... RO RU



F1...F3

4

5

7

8

K1

K2
K2

Fahrschütze
drive contactors

5 (Out)

K1

Bremswiderstand
Brake resistor

3

Störmeldung
Error signal

EM-04

Fahrbefehle, Ein-/Ausgänge
Drive comands, I/O

S1

+24V

Relaismodul
relay module

+24V GND

ohne EM-04
without EM-04

V W PE

1 (N)
2 (N)

U

nur bei EM-04
with EM-04 only

35 36

4 (-)

+ RB PE

6 (+)

-

TÜ

3 (L)

A1 A2
PE
(L) (N)

Relaisausgang
Relay output

PTC
Motor

EM-04 bei Synchronmaschinen erforderlich
EM-04 is necessary with
synchronous machines

N

Digitale Ein-Ausgänge
Digital I/O

Motor

25 (DigIn 2)

L1 L2 L3 PE

Brems-Chopper
Brake chopper

nur bei FRC-F5...F9
und FRC-Q10/Q11
only for FRC-F5...F9
and FRC-Q10/Q11

20 (+24V)

Netz
Line

Geber
Encoder

interner Lüfter
internal fan

nur für Phasenwächter
for phase monitoring only

IMD / FRC-F / FRC-Q

KGS
KGS

L1 L2 L3 PE

N

L N PE
230V, 50/60Hz

K1, K2:

Hauptschütze
Main contactors

KGS:

Kleinrelais
Small relay

Temperaturüberwachung bei:
* ED > 20%
* Baugröße > 7

U V W

Temperature monitoring when
* duty cycle > 20%
* VVVF size > 7

3~

Für KGS kein Schütz verwenden! Der Kontakt des KGS
muß beim Abschalten des Sicherheitskreises schneller
abfallen als die Kontakte von K1 und K2. Ansonsten
entstehen Funken an den Hauptkontakten der Schütze.
For KGS don´t use a contactor! The contact of KGS must
drop faster than than the contacts of K1 and K2 when
interrupting the safety circuit. Otherwise there will be
sparks on the main contacts of the contactors.
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PE

24V-Signal oder potentialfreies
Signal von externem Relaismodul

Steuerung
Lift control

Geber
Encoder

24V signal oder potential free
signal von external relaiy module

Bremse
Brake

Maßstab

IMD
FRC-F / FRC-Q
37
36
35
34
33
32
31
Index Rev. Änd.Nr.
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5 VVVF Kontrol C hazının Kullanımı
5.1 Kontrol öğeleri
VVVF kontrol cihazının kullanıcı arayüzü 4 hatlı bir LC Ekran, 4 tuşlu bir tuş takımı, bir mini USB-girişi
(tip B) ve harici bir programlama cihazının (Windows için PowerControl yazılımlı PC) bağlantısı için bir
RS232 arayüzden ibarettir. RS232 arayüzünü bağlamak için RST'den sipariş edebileceğiniz özel bir
kablo gerekir.
Şu anda desteklenen diller
- Almanca,
- İngilizce,
- Türkçe,
- İspanyolca,
- Çekçe,
- Lehçe,
- Yunanca ve
- Macarcadır.
Kontrolörün bütün işlevleri 4 adet tuşla seçilir ve ayarlanır. Aşağıdaki tuşlar karşılarında verilen işlevler
için atanmıştır:
"E" Tuşu:

Gösterilen menü öğesinin seçilmesi, alt menülerde aşağı kaydırma, girilen verinin
onaylanması ve değiştirilen parametrelerin doldurulması ("Enter").

"C" Tuşu:

Alt menülerden çıkma, değişikliklerin reddedilmesi ("Cancel" / iptal).

Yön tuşu "":

Menü içinde hareket etme, değerlerin artırılması

Yön tuşu "":

Menü içinde hareket etme, değerlerin azaltılması

5.2 Parametre değerlerinin girilmesi
Speeds
V0

V0

100 rpm

100 rpm
100 rpm

Parametrelerin değiştirilmesi için tuş takımını kullanarak değer girmek
son derece kolaydır.
"Düzenleme modunu" açmak için "E" tuşuna basın. Ekranın ilk satırı seçili
parametrenin geçerli değerini gösterir. Bu değeri ikinci satırda
düzenleyebilirsiniz.

Değeri artırmak için "", düşürmek için ise "" tuşunu kullanın. Tuşa sürekli olarak basılırsa
değerler hızlı şekilde artar veya azalır. Bu şekilde parametreleri çok geniş bir aralıkta değiştirmek de
kolaydır.
Ekranın alt satırında cihazın bazı parametreleri ile ilgili bir yardım metni gösterilecektir.
Ayarlama aralığı ilgili parametrelerin minimum ve maksimum değerleri ile sınırlıdır.
Parametre istediğiniz değere geldiğinde "E" tuşuna basarak onaylayın. Değişikliği iptal etmek
istediğinizde "C" tuşuna basın.



Not: Emniyet sebeplerinden dolayı parametreler hareket esnasında değiştirilemez!
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5.3 Parametre listelerinden ayarların seçilmesi
Bazı ayarlar için seçim listeleri menüde sunulur. "" tuşlarını kullanarak menü içinde gezebilirsiniz.
İstenilen işlevi seçmek için "E" tuşuna basın.
Seçili ayar, satırın sonundaki "*" işareti ile gösterilir.
Örnek:
Encoder Type
TTL(5V)
*
----------------------

Encoder Type
HTL(15V)
----------------------





Encoder Type
Sinus(1Vss)
----------------------

Yukarıdaki örnekte kodlayıcı tipi TTL (5V) olarak ayarlanmıştır.

5.4 Menü içinde gezinme
Standart ekranda iken ana menünün (ayarlar) ilk menü seviyesine ulaşmak için "E" tuşuna basın.
Ready
0rpm
0A
---------------------○
FRC
Setting
---------------------○
FRC
Display
---------------------○
FRC
System
---------------------○
FRC
Info
---------------------○
FRC
Extended
---------------------○

Menüde gezinmek için yön tuşlarını kullanın. Menü sürekli döngü şeklinde tasarlanmıştır, yani
"Extended" seçeneğinden "Setting" seçeneğine dönmek için "" tuşunu kullanabilirsiniz.
Bu döngü yapısı alt menülerde de mevcuttur.
Seçili ana menünün ilk menü öğesini açmak için "E" tuşuna basın. Ayrı menü öğeleri arasında
gezinmek için yön tuşlarını kullanın ve seçili alt menüyü açmak için "E" tuşuna basın.
Bir üst menü seviyesine dönmek için "C" tuşunu kullanın. "C" tuşu her zaman "E" tuşunu kullanarak
açtığınız alt menünün bulunduğu bir üst seviye menünün ilk öğesini açar.
İlk menü seviyesinde (ana menü) "C" tuşuna basarsanız standart ekrana dönersiniz.
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6 Hata Mesajları
İşleyişe dair hatalar yanıp sönen hata mesajları ile gösterilir.
*** Error ***
encoder polarity
---------------------1 Actual Faults

Ekranın ikinci satırında hatanın sebebi düz metin ile gösterilir.

Bazen kontrolör birden fazla hatayı aynı anda algılayabilir. Bu durumda bu hatalardan oluşan bir liste
gösterilir. Yön tuşlarını kullanarak bu liste içinde gezinebilirsiniz. Bütün hata mesajlarının ayrıntılı bir
listesi için Bölüm 14.1'e bakınız.

6.1 Hataların onaylanması
Verilen bir hatanın okunduğu onaylandıktan sonra ünite normal çalışma moduna döner ve hata
düzeltildiği durumda ekranda standart mesaj gösterilir. Hataların okunduğunun onaylanması için
aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

6.1.1 Tuş takımını kullanarak manüel onaylama
Dönüştürücü üzerindeki Enter ("E") tuşuna basın. Eğer hata sebebi (örneğin "aşırı sıcaklık") hala
mevcutsa hata mesajı ekrandan silinebilir ancak TÜ rölesi açık kalacaktır (emniyet devresi açık). Hata
arka planda faal kalacaktır. Hata mesajı "Display" - "Errors" öğelerini seçerek tekrar görüntülenebilir.

6.1.2 +24V sinyal ile harici onaylama
+24V sinyalin uygun dijital girişe uygulanması (bölüm 8.7.4.2.1). Emniyet sebeplerinden dolayı
dönüştürücü yalnızca pozitif voltaj ucuna yanıt verir (hataların "kalıcı şekilde onaylanması" mümkün
değildir).

6.1.3 Otomatik hata sıfırlaması ile cihazın kendisinin hata mesajını
onaylaması
Standart olarak VVVF kontrol cihazında bir otomatik hata sıfırlama işlevi mevcuttur. Bu işlev, ünite
hata modunda kalmadan önce en fazla 3 adet arka arkaya hataya müsaade eder.
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7 İşletmeye Alma
7.1 Güç kaynağının açılması
Setup – wait
**************
---------------------○

Ünite açıldıktan sonra yandaki mesaj ile gösterilen bir öz sınama
gerçekleştirilir.

Ready
0rpm
0A
---------------------○

Ünite çalışmaya hazır olduğu anda standart ekran gösterilir:
Standart ekran ilk satırda ünitenin geçerli çalışma modunu, ikinci satırda
da geçerli motor hızı ve motor akımını gösterir.

7.2 Çalışma modunun seçilmesi
Operating Mod
Load Works setting?
---------------------No <C> Yes <E>○



Not: Çalışma modunu değiştirirken fabrika ayarlarını yükleyebilirsiniz.
Bunu, "E" tuşuna basarak onaylamanız gerekir.

Uyarı: Önceki ayarlar kaybolacaktır!

7.2.1 Asenkron makine ile vektör kontrolü
System
Operating Mode
---------------------○
Operating Mode
Vektor Asynchron
---------------------○

Not: Bu çalışma modunda artımlı bir kodlayıcıya ihtiyacınız olacaktır
(sinüs veya kare).
Sistem Çalışma Modu menüsünde bu modu ayarlayabilir ve kontrol
edebilirisiniz.

7.2.2 Açık döngü4
System
Operating Mode
---------------------○
Operating Mode
Open Loop4
---------------------○

Not: Bu modda artımlı bir kodlayıcıya gereksinim yoktur.
Sistem Çalışma Modu menüsünde bu modu ayarlayabilir ve kontrol
edebilirisiniz.

7.2.3 Senkron makine ile vektör kontrolü
System
Operating Mode
---------------------○
Operating Mode
Vektor Synchron
---------------------○

9.584.130-4.docx

Not: Bu çalışma modunda bir Heidenhain mutlak değer kodlayıcıya
gereksinim vardır (EnDat od SSI).
Sistem Çalışma Modu menüsünde bu modu ayarlayabilir ve kontrol
edebilirisiniz.
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7.3 Kontrolör parametrelerinin sisteme uyarlanması
FRC-F
Setting
---------------------○
Setting
General Settings
---------------------○

Genel Ayarlar menüsünü açmak için Enter tuşuna ("E") iki kere basın.
Motorun optimum noktada çalışması için sistem verileri girilmelidir:
Not: Gerekli olan veriler seçili çalışma moduna bağlıdır.

7.3.1.1 Açık döngü çalışma modu
Bkz. Bölüm 8.10.

7.3.1.2 "Senkron makine ile vektör kontrolü" çalışma modu
Bkz. Bölüm 8.9.

7.3.1.3 "Asenkron makine ile vektör kontrolü" çalışma modu
General Settings
I_MOT
32A
----------------------

General Settings
U_MOT
400V
---------------------○
General Settings
n_MOT
1350rpm
---------------------○
General Settings
f_MOT
50Hz
---------------------○
General Settings
cos(phi)
80
---------------------○
General Settings
Geber
1024
---------------------○
General Settings
Gebertyp
---------------------○
Encoder Type HTL(15V)
---------------------○



nominal motor akımı

nominal motor gerilimi

nominal motor hızı

motor geriliminin nominal frekansı

motorun güç faktörü. Motorun tip plakasında verilen değer 100 ile
çarpılmalıdır.
kodlayıcı darbelerinin sayısı
TTL: +5V kodlayıcı (besleme voltajı terminal 30'da)
HTL: +15V kodlayıcı (besleme voltajı terminal 31'de)
Sine: +1Vss sinüs kodlayıcı (D-SUB soketi üzerinden besleme voltajı)
Encoder Type
TTL(5V)
---------------------○

Encoder Type
Sinus(1Vss)
---------------------○

Lütfen kodlayıcının besleme voltajı bağlantısının doğru VVVF kontrol cihazı terminaline
bağlandığından emin olun (terminal 30 = +5V, terminal 31 = +15V).
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VVVF kontrol cihazını motora uyarlamak için genel püf noktaları:
Bazı tahrik üreticileri (örneğin Schindler) tahriklerini daima senkronize hız (kaymasız) ibaresi ile
"damgalarlar". Bu, yüklü halde ulaşılan nominal hız ile karıştırılmamalıdır. VVVF cihazlı tek hızlı
motorlarda kayma, yani senkronize hız ile nominal hız arasındaki fark yaklaşık %2.5 ila %4
arasındadır. 2 kutup çiftli 50 Hz motorlarda ise bu yaklaşık 1440 - 1465 rpm'lik bir hıza denk gelir.
Kutup değiştiren motorlarda ise kayma yaklaşık %5 ila %8 arasındadır ve bu da 1380 ila 1425 rpm
arasında bir nominal hıza denk gelir.



Kusursuz tahrik davranışını elde etmek için nominal hız VVVF kontrol cihazında ayarlanmalıdır.
Bu hız gerçek hız (V4) ile karıştırılmamalıdır. Bu hız, 50 Hz motorlarda daima 1500 rpm'den
düşüktür!

7.4 İlk seyir çalışması
Kontrol sisteminden hareket komutu girin. V1 hızında seyir çalışması için şu komutlar gereklidir:
Yukarı hareket: GS, RO ve V1
Aşağı hareket: GS, RU ve V1
Ready
0rpm
0A
---------------------○
Running up V1
300 rpm
17 A
---------------------○
Running down V1
-300 rpm
17 A
---------------------○



Kabinin yukarı hareketi durumunda pozitif bir hız gösterilmelidir.

Aşağı harekette ise değer negatiftir.

Artımlı kodlayıcıyı kontrol etmek için tavsiyeler (yalnızca vektör asenkron çalışma modunda):
Sistem ile ilgili verileri girdikten sonra ilk çalıştırmadan önce artımlı kodlayıcının genel işleyişini kontrol
etmenizi öneririz. Bu, aşağıdaki şekilde kolayca yapılabilir:
Ready
0rpm
0A
---------------------○
Ready
231rpm
0A
---------------------○

Standart ekranı açın. Eğer bir alt menüdeyseniz aşağıdaki metnin
görüntülenmesi için gerekli olduğu kadar "C" tuşuna basın.
Kabinin birkaç santimetre yukarı çıkması için kısa bir süre serbest bırakın
ve aynı zamanda ekranı gözlemleyin. Ekranda pozitif bir hız
gösterilmelidir. Eğer hız negatif gösteriliyorsa ünitenin sensör izlekleri
tersine çevrilmelidir (terminal 27, 28 ve 62, 63). Eğer ekranda hiçbir hız
görüntülenmiyorsa kodlayıcı bağlantısını ve Genel Ayarlar menüsünde
girilen ayarları (kodlayıcı darbe sayısı ve besleme gerilimi) verilerini
kontrol edin.

Eğer motorun rotasyonu (U, V, W terminalleri) ve artımlı kodlayıcı izlekleri arasında yapılan atamalar
hatalı ise veya hatalı artımlı darbeler algılanıyor veya hiç darbe algılanmıyorsa motor 2 saniye
çalıştıktan sonra durur ve "Wrong tacho polarity" ve "no start-up" hata mesajları görüntülenir (problem
çözümü için bkz Bölüm 14.1).
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8 Menü
8.1 Menüye genel bakış
Menünün hiyerarşik bir yapısı vardır ve birbirine bağlı işlevleri kolayca anlaşılabilir alt menülerde
toplar. Ekran ve menüde yapılacak işleri kolaylaştırmak için öğeler PC- Windows programındakiler ile
neredeyse aynıdır. Takip eden sayfalarda bütün alt menülerin tam özetini bulacaksınız. Yapılacak
ayarları kolaylaştırmak için yalnızca ilgili çalışma menüsü için gerekli olan menüler gösterilmektedir.
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Asenkron vektör çalışma modu için menü genel bakışı
Ayar
------ Genel Ayarlar
I Mot
U Mot
n Mot
f Mot
cos phi
Kodlayıcı
Kodlayıcı türü
HTL-TTL-Sinus
trnsmiss.
pull.diam.
susp.dev.
------ Hızlar
V0
V1
V2
V3
V4
VN
VE
EÜ
BÜ
------ Süre/Mesafe
HL_V4
B_V4
EH
SF
ZS
ZB zu
ZB auf

-------- Ekran

-------- Sistem

------ Gerçek/Ayarlı Değerler
n-ist
n-soll
M-ist
I-ist
UZWK
Us
KK-Temp
Controldiff.
Bargraph
------ Girişler/Çıkışlar
TahrikKomutları
düz metin
Dijital Girişler
düz metin
Dijital Çıkışlar
düz metin
Röle Çıkışları
düz metin
------ DCP-Veri
Kalite
Arızalar
Tahrik Komutları
DCP gönderimi
DCP alımı
Res.trv.
Treib.(Calc)

-------- Bilgi

------ Kod Numarası

------ Çalışma Durumu

------ Dil

------ Ebat
Almanca
İngilizce
İspanyolca
Çekçe
Lehçe
Türkçe
Yunanca
Macarca
Hırvatça

------ Güç Birimi
------ Sensör Birimi
------ Yazılım

------ Birimler
rpm - saniyede m
------ Çalışma Modu
Vektör Asenkron
Vektör Senkron
Açık Döngü 4

------ Girişler/Çıkışlar
└ Kodlayıcı Girişi
normal olarak - ters
T-1

------ Komut Kaynağı
Konektörler
DCP01
DCP03
DCP04

Eğrisi
AR
VA
AR Typ
V31
V32
V33
SC
R SC
TV4->VZ
HL V3
B V3
HL V2
B V2
R SC
HL V32
B V32
S-Ref

└ Dijital Girişler
Digin 1
Error Ack
Contact.Mon.
Fren Başlat
BrakeMon.EN81
Acil Durum Gücü
Digin 2

------ Hata Belleği

Digin1 ile aynı

Digin 3
Digin1 ile aynı

------ Kodlayıcı Kontrolü

└ Tahrik komutları
Paralel - Binär
sadece RO

------ fiili arızalar

└ Çıkışlar
ZS=Imot On
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -K15
- - - Denetlemeler
Çalışma Süresi
------ Özel İşlevler
V1MaxRuck
Kontaktörler
Oto Ayarlama
Fren Başlat
Etkinleştir
PTC Motor
nMot
BrakeMon.EN81
Motor testi
Yük ölçümü
IqLeer
IqLast
Etkinleştir
Hızlı Başlat

------ DCP04
Stop mit V0
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -K15
Tahrik
------ Kontrol Ayarları
LR
ImaxMot
Strom P
Strom I
Iqsoll T1
TA
f PWM
LV
------ Çalışma Ayarı
Vektör Asenkron Ink.
Vektör Senkron Sin.
Vektör Senkron
Açık Döngü 3

------ İstatistikler
------ Kontrol Ayarları
n_P
n_I
Halte P
Halte I
GA
KSTART
KSTOP
MV

-------- Genişletilmiş
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Senkronize vektör çalışma modu için menü genel bakışı
Ayarlar
------ Genel Ayarlar
RhoOffset
I Mot
Polepairs
Kodlayıcı
Kodlayıcı türü
SSI-EnDat-CD
trnsmiss.
pull.diam.
susp.dev.

------ Hızlar
V0
V1
V2
V3
V4
VN
VE
EÜ
BÜ
------ Süreler/Mesafeler
HL_V4
B_V4
EH
SF
ZS
ZB zu
ZB auf

-------- Ekran

-------- Sistem

------ Gerçek/Ayarlı Değerler
n-ist
n-soll
M-ist
I-ist
UZWK
Us
KK-Temp
Controldiff.
Bargraph
------ Girişler/Çıkışlar
Tahrik Komutları
düz metin
Dijital Girişler
düz metin
Dijital Çıkışlar
düz metin
Röle Çıkışları
düz metin
------ DCP-Veri
Kalite
Arızalar
Tahrik Komutları
DCP gönderimi
DCP alımı
Res.trv.
Treib.(Calc)

-------- Bilgi

-------- Genişletilmiş

------ Kod Numarası

------ Çalışma Durumu

------ Dil

------ Ebat
Almanca
İngilizce
İspanyolca
Çekçe
Lehçe
Türkçe
Yunanca
Macarca
Hırvatça

------ Güç Birimi
------ Sensör Birimi
------ Yazılım
------ Dişlisiz Tür

------ Çalışma Ayarı
Vektör Asenkron Ink.
Vektör Asenkron Sin.
Vektör Senkron
Açık Döngü 3

------ Birimler
rpm - saniyede m
------ Çalışma Modu
Vektör Asenkron
Vektör Senkron
Açık Döngü 4

------ Girişler/Çıkışlar
└ Kodlayıcı Girişi
normal olarak - ters
T-1

------ Komut Kaynağı
Konektörler
DCP01
DCP03
DCP04

------ Hata Belleği

Digin1 ile aynı

Digin 3
Digin1 ile aynı

------ Kodlayıcı Kontrolü

└ Tahrik komutları
Paralel - Binär
sadece RO

------ fiili arızalar

└ Çıkışlar
ZS=Imot On
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -K15
- - - Denetimler
------ Özel İşlevler
Çalışma Süresi
V1MaxRuck
Kontaktörler
Oto Ayarlama
Fren Başlat
Etkinleştir
PTC Motor
nMot
BrakeMon.EN81
Einph.On
Motor testi
Yük ölçümü
IqLeer
IqLast
Etkinleştir

------ DCP04
Stop mit V0
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Eğrisi
AR
VA
AR Typ
V31
V32
V33
SC
R SC
TV4->VZ
HL V3
B V3
HL V2
B V2
R SC
HL V32
B V32
S-Ref

└ Dijital Girişler
Digin 1
Error Ack
Contact.Mon.
Fren Başlat
BrakeMon.EN81
Acil Durum Gücü
Digin 2

------ İstatistikler
------ Kontrol Ayarları
n_P
n_I
Halte P
Halte I
GA
KSTART
KSTOP
MV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -K15
Tahrik
------ Kontrol Ayarları
LR
ImaxMot
Strom P
Strom I
Iqsoll T1
TA
f PWM
LV
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Açık Döngü 4 çalışma modu için menü genel bakışı
Ayar
------ Genel Ayarlar
I Mot
U Mot
n Mot
f Mot
cos phi
trnsmiss.
pull.diam.
susp.dev.
------ Hızlar
V0
V1
V2
V3
V4
VN
VE
EÜ
BÜ

-------- Ekran

-------- Sistem

------ Gerçek/Ayarlı Değerler
n-ist
n-soll
M-ist
I-ist
UZWK
Us
KK-Temp
Controldiff.
Bargraph
------ Girişler/Çıkışlar
Tahrik Komutları
düz metin
Dijital Girişler
düz metin
Dijital Çıkışlar
düz metin
Röle Çıkışları
düz metin

-------- Bilgi

-------- Genişletilmiş

------ Kod Numarası

------ Çalışma Durumu

------ Dil

------ Ebat
Almanca
İngilizce
İspanyolca
Çekçe
Lehçe
Türkçe
Yunanca
Macarca
Hırvatça

------ Güç Birimi
------ Sensör Unit
------ Yazılım

------ Birimler
rpm - saniyede m
------ Çalışma Modu
Vektör Asenkron
Vektör Senkron
Açık Döngü 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -K15
Tahrik Eğrisi
AR
VA
AR Typ
------ Çalışma Ayarı
V31
Vektör Asenkron Ink.
V32
Vektör Asenkron Sin.
V33
Vektör Senkron
SC
Açık Döngü 3
R SC
TV4->VZ
└ Dijital Girişler
HL V3
Digin 1
B V3
Error Ack
HL V2
Contact.Mon.
B V2
Fren Başlat
R SC
BrakeMon.EN81
HL V32
Acil Durum Gücü
B V32
Digin 2
S-Ref
Digin1 ile aynı

Digin 3
Digin1 ile aynı

------ Süreler/Mesafeler
HL_V4
B_V4
EH
SF
ZS
ZB zu
ZB auf

------ Hata Belleği
------ İstatistikler
------ Kodlayıcı Kontrolü

------ Komut Kaynağı
Konektörler
DCP01
DCP03
DCP04

└ Tahrik Komutları
Paralel - Binär
sadece RO
└ Çıkışlar
ZS=Imot On

------ fiili arızalar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -K15
- - - Denetimler
------ Özel işlevler
Çalışma Süresi
Motor testi
Kontraktörler
Hızlı Başlat
Fren Başlat
PTC Motor
BrakeMon.EN81

------ Açık Döngü 4
Ustart
R1MessEn.
------ DCP04
Stop mit V0
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8.2 Birimlerin seçimi
Hızların ve mesafe/sürelerin seçimi motor hızına (rpm) veya kabin hızına (m/saniye) göre seçilebilir.
Aşağıdaki parametre grupları 2 birim modunda ayarlanabilir:
Göre
Hızlar
Rampalar:

Motor
rpm
ms

veya
veya
veya

kabin
m/saniye
mm

Eğer birimleri metre/saniye olarak ayarlamak istiyorsanız iletim, makara çapı ve süspansiyon
değerlerini doğru girmeniz gerekir. Eğer bu parametrelerden herhangi bir tanesi girilmezse birim
modu rpm'den m/saniyeye değiştirilemez.
Standart olarak birim modu rpm olarak ayarlanmıştır. Aşağıdaki şekillerin hepsi rpm birim modundadır.
Birim modunu m/saniyeye değiştirmek için gerekli adımlar Bölüm 8.5.3'de ayrıntılı olarak
açıklanmaktadır.
System
Units
---------------------○
Units
rpm
---------------------○
Units
m per sec
---------------------○
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8.3 Dönüştürücünün ayarlanması - programlanması
FRC
Setting
---------------------○

8.3.1 Hızların ayarlanması
Setting
Speeds
---------------------○

Bu öğe ile farklı çalışma hızlarını ayarlayabilirsiniz. Standart olarak hız
rpm (dakikada devir sayısı) olarak verilmektedir. Ayar, motor milinin hızını
gösterir. Alternatif olarak hızı mm/saniye olarak da ayarlayabilirsiniz
(Bölüm 8.5.3).
V4
V3
V2
V1
V0

EÜ,
BÜ

VN

Hızlar

"E" tuşunu kullanarak farklı hızlar ayarlayabilirsiniz. "C" tuşu ile ana menüye dönebilirsiniz.
Aşağıdaki çalışma hızları ayarlanabilir.
Speeds
V0
100.0rpm
---------------------○

V0:

çok yavaş hız.

Speeds
V1
300rpm
---------------------○

V1:

denetim çalışması hızı.

V2:

1. orta hız.

V2:

2. orta hız.

Speeds
V4
1380rpm
---------------------○

V4:

yüksek hız.

Speeds
VN
75.0rpm
---------------------○

VN:

seviyelendirme hızı.

Speeds
VE
100rpm
---------------------○

VE:

tahliye hızı (acil durum modu Bölüm 9'da açıklanmaktadır).

Speeds
V2
1000rpm
---------------------○
Speeds
V3
1380rpm
---------------------○
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Speeds
EÜ
300rpm
---------------------○

Speeds
BU
300rpm
---------------------○

EÜ: "yavaşlama sırasında kapıların açılmaya başlaması" işlevini
destekler. Yavaşlama sırasında hız belirlenen değerin altında düştüğü
anda ilgili röle "EÜ" harekete geçer. Asansör kontrol birilimi sinyali tanır
ve kapı açılışını başlatır. Ancak ayarlanmış hız aşılırsa röle tekrar
devreden çıkartılır.
BÜ: Fren denetimi. Motor hızı bu değerin altına düşerse Dijital Çıkış1
(terminal 58) aktive olur. Ayarlanan hızın geçilmesi halinde çıkış tekrar
sıfırlanır. Bu işlev sayesinde frenleme işlevini denetlemek mümkündür.

Yavaşlama sırasında kapıların açılmaya başlaması halinde EÜ'nün aktive olması için EN 81 resp.
TRA ile uyumlu bir çalışmaya izin verecek bir değer seçin.
Seviyelendirme işlevi için VN'yi nominal motor hızının yaklaşık %3'ü ila %5'i arasında bir değere
ayarlayın.



Not: Mekanik bileşenlerin ve özellikle halatların yerleşmesi için mükerrer yeniden seviyelendirme
işlemleri arasında en az 1 saniyelik bir ara verilmelidir.
Hızlar rpm olarak ayarlanmıştır. Aşağıdaki formül kullanılarak hızlar rpm'den kabin hızına (metre /
saniye) çevrilebilir.

VKN[m/sec] =

n:
VKN:
KZU:
IW:
DD:
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n[1/min] * pi * DD[m]
KZU * IW * 60

n[1/min] =

VKN[m/sec] * KZU * IW * 60
pi * DD[m]

dakikada devir sayısı (rpm) cinsinden motor hızı
m/saniye cinsinden kabin hızı
süspansiyon
iletim oranı
m cinsinden tahrik kasnağı çapı
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8.3.2 Sürelerin/mesafelerin ayarlanması
Setting
Times/Distances
---------------------○

Hareket eğrisinin şekli aşağıdaki parametreleri kullanarak belirlenir.

Parametreleri ayarlamak için "E" tuşuna basarak menüde ilerleyebilirsiniz. "C" tuşuna basarak ana
menüye dönersiniz.

v

SF

AR

HL_V4

B_V4

ZS

EH

t

ZB
zu

ZB
auf

t=0

Rampaları milisaniye veya milimetre olarak ayarlayabilirsiniz (bkz. bölüm 8.5.3)
Aşağıdaki parametreler mevcuttur:
Times/Distances
HL V4
2500ms
---------------------○
Times/Distances
B V4
2500ms
---------------------○
Times/Distances
EH
1000ms
---------------------○

V4 hızına hızlanma

Doğran iniş durumunda V4'den durma hızına yavaşlama. V0 hızına doğru
hareket durumunda girilen değer V4/V0 oranına göre azalır.
"Elektrikli durma" fren rampasının süresi. Bu rampa V0 hareket komutu
durduğu anda başlar. "EH" süresi V0'ın bitişinden duruşa kadar geçen
süreyi ifade eder.

Times/Distances
SF
300ms
---------------------○

Hareket eğrisine başlanması ile bir hareket komutunun alınması
arasındaki zaman aralığı.

Times/Distances
ZS
300ms
---------------------○

Frenlerin uygulanmasından duruşla birlikte ZS rölesinin (ana kontaktör)
kapatılmasına kadar geçen süre.

Times/Distances
ZB zu
300ms
---------------------○

Duruştan (ayarlı değer 0) frenin uygulanmasına (ZB rölesi kapatılması)
kadar geçen süre.

Times/Distances
ZB auf
300ms
---------------------○

Başlat komutundan frenin açılmasına (ZB rölesinin faaliyete alınmasına)
kadar geçen süre.

Sinyal dizisi ile ilgili zaman diyagramları Bölüm 4.2.2.3'de verilmiştir.
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8.3.3 Hız kontrolörünün ayarlanması
Setting
Control Settings
---------------------○

Bu menünün öğeleri hız kontrolörlerinin davranışını tanımlar.

Parametreleri ayarlamak için "E" tuşuna basarak menüde ilerleyebilirsiniz. "C" tuşuna basarak ana
menüye dönersiniz.
Kontrolörün P (Oransal) ve I (İntegral) amplifikasyonunun açıklanması:
 P faktörü ile hız sapmalarına anlık bir tepki tanımlanması mümkündür. Yani bu faktör kontrol
cihazının anlık tepkisinden sorumludur. Yüksek değerler sert bir harekete (titreşimlere) sebep
olur.
 I faktörü ise kontrol cihazının doğruluğundan sorumludur. I faktörü ile kontrol cihazı ayarlan
değer ile gerçek değer arasında bir sapma (sistem sapması) olana kadar sürekli olarak artan
bir tork oluşturur. I değeri torkun ne kadar hızlı arttığını belirler. I değeri (entegrasyon süresi)
ne kadar küçükse tork o kadar hızlı artar. Çok düşük değerler kontrol sisteminin instabilitesi
(titreşimler) sonuçlanabilir.
Fabrika ayarları nispeten "yumuşaktır" ve bu sayede kontrol cihazı her durumda sabit bir aralıkta
çalışır. Genel olarak temel fabrika ayarları düzgün bir hareket ve kontrol davranışını sağlar. Kontrol
ayarları sadece özel durumlarda optimize edilmelidir.
VVVF kontrol cihazının regülatör yapısı:
Bütün hareket aralığının optimum kontrolünü sağlamak için çeşitli regülatörler kullanılır:



Durdurma regülatörü (Halte_P, Halte_I): Yalnızca fren açıldığında hareketi durdurmak için kullanılır.
Bu regülatör bütün yükü devralır ve bu yüzden hareketin başka tarafa yönelmesini engellemek için çok
hızlı tepki vermelidir. Eğer varsayılan ayarlar optimum yükün devralınması ile sonuçlanmazsa
davranış I değerinin azaltılması ile iyileştirilebilir (Halte_I).
Hız regülatörü (n_P, n_I): Hareket sırasında devreye alınır. Amplifikasyon tanımlanabilir bir hız
eğişinden (GA) itibaren değiştirilebilir. Hızlanma ve yavaşlama için amplifikasyon değerleri ayrı ayrı
belirlenebilir (K START, K STOP).
Pozisyon regülatörü (LR): Yavaşlama işlemi sırasında bir pozisyon regülatörü aktiftir.

v

GA

(K START)
(n_P, n_I)

(K STOP)

(LR)

t

(Halte_P)
(Halte_I)

Control Settings
n P
60
---------------------○

Hız kontrolörünün oransal katsayısı.

Control Settings
n I
60
---------------------○

Hız kontrolörünün entegrasyon süresi.
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Control Settings
Halte P
60
---------------------○

Sabit durma kontrolörünün oransal katsayısı.

Control Settings
Halte I
250
---------------------○

Sabit durma kontrolörünün entegrasyon süresi.

Control Settings
GA
50 rpm
---------------------○

Hız regülatör amplifikasyonu için değişme eşiği

Control Settings
K START
100 %
---------------------○

Başlatma regülatörünün hız regülatörüne ilişkin kazanç artışı

Control Settings
K STOP
100 %
---------------------○
Control Settings
MV
100
---------------------○
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Durdurma regülatörünün hız regülatörüne ilişkin kazanç artışı
Hızlanma ve yavaşlama sırasında tork ön kontrolü. Bu parametre ile
rampalardan sonra aşırı salınım ve eksik salınım ortadan kaldırılabilir.
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8.4 Çalışma değişkenlerinin görüntülenmesi/taranması
Bu menüde dönüştürücünün çalışma değişkenleri gösterilmektedir.
FRC-F
Display
---------------------○

8.4.1 Gerçek ve ayarlanan değerlerin görüntülenmesi
8.4.1.1 Hız
Act./Set Values
n-act
0 rpm
---------------------○
Act./Set Values
n-nom
0 rpm
---------------------○

Mevcut motor hızı

Mevcut ayarlı hız değeri

8.4.1.2 Motor akımı ve torku
Act./Set Values
M-act
0 %
---------------------○
Act./Set Values
I-act
0 %
---------------------○

Maksimum tork ile ilgili dönüştürücü tork çıkışı. Not: Yük altında
hareketler halinde (örneğin "boş aşağı") kontrol için yeterli rezervin
olmasını sağlamak için gösterilen maksimum tork %80'in üzerinde
olmamalıdır.
Amper cinsinden motor akımı (efektif).

8.4.1.3 Diğer değişkenler
Act./Set Values
U zwk
550 V
---------------------○
Act./Set Values
U s
86 %
---------------------○
Act./Set Values
Temperat.
42 C
---------------------○
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Dönüştürücünün DC bağlantı voltajı

Maksimum değere ilişkin, yüzde olarak motor statör voltajı.

Soğutucu sıcaklığı
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8.4.1.4 Girilen ve gerçek hızlar arasındaki sapmanın çubuk grafiği
Act./Set Values
Controldifference
---------------------○
-

|
+
---------------------○
|
+
------------------------○

Regülatörün istenen değerlerde yapılan değişikliklere tepkisi yani, bir
çubuk diyagramında gösterilen hassasiyeti bu menüde değerlendirilebilir.
Hareketsiz haldeyken tek bir çizgi görüntülenir. Eklenen her yeni çizgi
gerçek ve istenen hız arasında 5 rpm'lik farkı gösterir.
Hareketsiz halde, kontrol farkı yokken

-

Hareket (örnek), gerçek ve istenen hız arasındaki fark = 15 rpm

8.4.2 Girişler / Çıkışlar

8.4.2.1 Tahrik Komutları
Inputs/Outputs
DriveCommands(Term)
---------------------○

Terminallerde okunan tahrik komutları metin halinde gösterilir.

DriveCommands(Term)
GS RO V4 V0
---------------------○

8.4.2.2 Dijital Girişler
Inputs/Outputs
Digital Inputs
---------------------○

Okunan dijital girişler metin halinde gösterilir.

Digital Inputs
Din1 Din2
---------------------○

8.4.2.3 Dijital Çıkışlar
Inputs/Outputs
Digital Inputs
---------------------○

Okunan dijital çıkışlar metin halinde gösterilir.

Digital Outputs
Dout1
---------------------○
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8.4.2.4 Röle çıkışları
Inputs/Outputs
Relay Inputs
---------------------○

Aktif röle çıkışları metin halinde gösterilir.

Relay Inputs
ZS ZB
---------------------○

8.4.3 Hata belleği
Display
Errorstack
---------------------Infos mit <E>○

Error 05/10: 65432
Undervoltage DC
---------------------Info with <E>○

Ünite en son ortaya çıkan 10 hatayı gösteren dahili bir hafızaya sahiptir.
Bu menü öğesi ile hafıza okunabilir.
Bu menü öğesi açıldığında ilk olarak en son ortaya çıkan (en yüksek
numaralı) hata gösterilir. "" tuşu ile 1 numaralı hataya kadar
gezinebilirsiniz.
Her bir hata, sıra numarası ve hatanın ortaya çıktığı andaki hareket işlemi
ile birlikte gösterilir.
Sol tarafta gösterilen örneğe göre 5 nolu "düşük voltaj" hatası 65423.
hareket işleminden sonra ortaya çıkmıştır.
Hatanın ortaya çıktığı zamanla ilgili daha fazla bilgi için E tuşunu kullanın.

Undervoltage DC
I=10A
S(23)
Uist=50% Vsoll=100rpm
UZWK=342V T=42 C

Errorstack
...erase ? <E>
---------------------○
Fehlerspeicher
erasing ..
---------------------○
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Sol taraftaki örneğe göre hatanın ortaya çıktığı anda aşağıdaki
parametreler ölçülmüştür:
akım = 10 A
çıkış voltajı = %50
nominal hız = 100 rpm
DC bağlantı voltajı = 342 V
sıcaklık = 42°C
Not: Eğer ekranın sağ alt köşesinde [↑↓] sembolünün bulunması,
gösterilen hatanın aynı anda meydana gelen birden çok hatadan bir
tanesi olduğu anlamına gelir. Bu ataların her biri ile ilgili bilgi almak için
yön tuşlarını kullanın.
"C" tuşunu kullanarak menüden çıkarsanız "E" Enter tuşuna basarak hata
hafızasını silebilirsiniz. Ancak, bu yalnızca çıkış aşaması kapalı ise, yani
asansör hareket halinde değilken mümkündür. Hafızayı silmek isteyip
istemediğiniz sorulduğunda "C" tuşuna basarak silme işlemini iptal
edebilirsiniz.
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8.4.4 İstatistiksel veriler
Display
Statistics
---------------------○
Statistics
Op. Time
1400 min
---------------------○

Bu verilerden VVVF'nin kullanım derecesi öğrenilebilir.

Ünitenin şebeke beslemesine bağlı olduğu çalışma süresi.

Statistics
Act. Time
239 min
---------------------○

Çıkış aşamasının faal olduğu, yani hareketlerin gerçekleştiği süre.

Statistics
Starts.
67890
---------------------○

Gerçekleştirilen hareketlerin sayısı. Çıkış aşamasını açıp kapatmak bir
hareket olarak sayılmaktadır.

Statistics
RunI1.9
32
---------------------○

1.9 faktörü ile aşılan nominal cihaz akımı sırasında gerçekleştirilen
hareketlerin sayısı.

Statistics
RunI1.5-1.9
132
---------------------○

1.5 ila 1.9 arasındaki faktörler aşılan nominal cihaz akımı sırasında
gerçekleştirilen hareketlerin sayısı.

Statistics
RunI0.75-1.5
88
---------------------○

0.75 ila 1.5 arasındaki faktörler aşılan nominal cihaz akımı sırasında
gerçekleştirilen hareketlerin sayısı.

Statistics
Time Tmax
0min
---------------------○

Ünitenin maksimum sıcaklıkta çalıştırıldığı süre

8.4.5 Kodlayıcı teşhisi
Display
Encoder diagnosis
---------------------○

Encoder diagnosis
A┌ B┌
1023
---------------------○

Bu menü kodlayıcı sinyallerini ve kodlayıcı darbe sayısını kontrol etmek
için kullanılır.

Kodlayıcı girişlerinin durumları ve kayıtlı kodlayıcı darbelerinin sayısı
gösterilir. Sayıcı değerini sıfırlamak için "E" tuşuna basın.
ERN1387 kodlayıcı ile dişlisiz çalışma durumunda C ve D sinyal izleri
ayrıca gösterilir.

8.4.6 Mevcut hatalar
Display
Actual Faults
---------------------○

Bu menü, mevcut oldukları halde ekranda yanıp sönmeyen hataları
kontrol etmek için kullanılabilir. Bu, hata ekranının "E" tuşunu kullanarak
arka plana atılması halinde söz konusu olabilir.

*** Error ***
Undervoltage DC
---------------------○
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8.5 Sistem ayarları
Burada yalnızca cihaz ile ilgili değerler ayarlanır. Asansör veya işleyişi ile ilgili ayarlar yapılamaz.
FRC-F
System
---------------------○
System
Codenumber
---------------------○
System
Language
---------------------○
System
Units
---------------------○
System
Operating Mode
---------------------○
System
Command Source
---------------------○

8.5.1 Cihaz şifre koruması
System
Codenumber
---------------------○
Codenumber
Enter
---------------------○
Codenumber

0
0
---------------------○
Codenumber
ok...
---------------------○
Codenumber
Error
---------------------○

Maksimum 4 haneli bir şifre kullanarak ayarlarınızı (parametreleri)
yetkilendirilmemiş kişiler tarafından değiştirilmekten koruyabilirsiniz. Bir
şifre tanımlandıktan sonra bir parametreyi değiştirmek istediğinizde bu
şifreyi girmeniz istenecektir. Bu şifreyi doğru girmelisiniz, aksi halde
parametreleri değiştiremezsiniz.
Menü öğelerini takip ederek şifrenizi organize edebilirsiniz:
Önceden belirlenmiş bir şifrenin girilmesi. Cihaz sizden şifreyi girmenizi
ister. "E" tuşuna basarak düzenleme moduna girin ve ardından şifrenizi
girin.
Eğer girilen şifre daha önce tanımlanan şifre ile aynı ise yandaki onay
mesajı görüntülenecektir.

Aksi halde bir hata mesajı görüntülenir.
Düzenleme modundan çıkmak için "C" tuşuna basın.

Codenumber
change
---------------------○

Yeni bir şifre girmek veya daha önceden tanımlanmış bir şifreyi
düzenlemek. Cihaz, sizden bir şifre girmenizi ister.

Codenumber

"E" tuşuna basarak düzenleme moduna girin ve ardından şifrenizi girin.

0
0
---------------------○
Codenumber
repeat
---------------------○
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Cihaz şifreyi tekrar girmenizi isteyecektir. "E" tuşuna basarak düzenleme
moduna girin ve ardından şifrenizi tekrar girin.
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Codenumber
ok...
---------------------○
Codenumber
Error
---------------------○

Eğer girilen iki şifre birbirinin aynısıysa yandaki onay mesajı gösterilir ve
şifre etkin hale gelir.
Aksi takdirde bir hata mesajı verilir ve girilen şifre reddedilir.

Şifre denetimini kapatmak için şifreyi "0" olarak girin. "0" dışında herhangi bir kod değeri
kullanabilirsiniz.
Fabrika çıkışında ürünün şifre koruması aktif değildir.

8.5.2 Dilin ayarlanması
System
Language
---------------------○

Burada, ekranda gösterilecek bütün metinlerin ve mesajların dilini
ayarlayabilirsiniz.

Language
German
---------------------○

Seçili dil "E" tuşuna basarak etkinleştirilir.

Halihazırda desteklenen diller şunlardır:
- Almanca
- İngilizce
- Türkçe
- İspanyolca
- Çekçe
- Lehçe
- Yunanca
- Macarca
- Hırvatça

9.584.130-4.docx

Sayfa: 63

8.5.3 Birim modunun ayarlanması (U/dakika veya m/saniye)
Hızların ve mesafe/sürelerin ayarlanması motor devrine (rpm) göre veya kabin hızına (m/saniye) göre
yapılabilir.
System
Units
---------------------○
Units
rpm
---------------------○

Standart olarak birim modu rpm olarak ayarlanmıştır.

Units
m per sec
---------------------○

metre/saniye birim modunu seçmek için "E" tuşuna basın.

Units
ok ..
---------------------○
Setting
General Settings
---------------------○

Ayarlar - Genel Ayarlar menüsünde (bkz. Bölüm 7.3 ), üç tane daha
parametre gösterilir:
General Settings
trnsmiss
2650
---------------------○
General Settings
Pull.dia
560
---------------------○
General Settings
Susp dev
1
---------------------○

Burada aktarımı 100 ile çarparak girmelisiniz.
Örnek: Aktarım = 53:2 --> girilen değer 26,5 * 100 = 2650
Burada, kasnak çapını mm cinsinden girmelisiniz.
Burada kabinin süspansiyon değerini girmelisiniz.
Örnek: 1:1 --> girilecek değer 1,
2:1 --> girilecek değer 2

8.5.4 Cihaz çalışma modları
System
Operating Mode
---------------------○

Aşağıdaki çalışma modları kullanılabilir:

Operating Mode
Vektor Asynchron
---------------------○

Asenkron makinelerde alan yönlendirme modu

Operating Mode
Open Loop4
---------------------○

Asenkron makinelerde F/U kontrol (bkz Bölüm 8.10.1)

Operating Mode
vektor Synchron
---------------------○
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Dişlisiz senkron makinelerde alan yönlendirme modu (bkz Bölüm 8.9).
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8.5.5 Cihaz kontrolü seçimi
System
Command Source
---------------------○
Command Source
Connectors
---------------------○
Command Source
DCP01
---------------------○

Burada, DCP ile terminal kontrolü arasında seçim yapabilirsiniz.
Paralel tahrik komut kontrolü

DCP01 protokolü üzerinden seri kontrol

Command Source
DCP03
---------------------○

DCP03 protokolü üzerinden seri kontrol

Command Source
DCP04
---------------------○

DCP04 protokolü üzerinden seri kontrol

8.6 Bilgi menüsü
Burada, özellikle telefonla hizmet alımında işe yarayacak cihaz bilgilerini bulabilirsiniz.
FRC-F
Info

Info
Operating Status
---------------------○

VVVF hakkında bilgiler

Baugröße
FRC3 – 16A
---------------------○
Size
FRC3 – 16A

Power unit
Q1-Q7

Dönüştürücünün boyutu ve nominal akım

Güç ünitesi sürümü

Sensor unit
-----

Eğer uygunsa, özel kodlayıcılar (sinüs kodlayıcı, vs) için ek ünite bilgileri.

Software
18.064.13 Oct26 2012

Yazılım sürümü ve tarihi.

Gearlesstyp
GLAT1/60

Eğer fabrikada dişlisiz kayıt programlanmışsa bu kayıt burada gösterilir.
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8.7 Genişletilmiş menüler
Burada, dönüştürücünün standart çalışması için gerekli olmayan veya nadiren gerekli olan işlevleri
bulabilirsiniz.
FRC
Extended

Extended
Ext.drive curve

Extended
Extended Control

Extended
Works setting

Extended
Inputs/Outputs

Extended
Monitorings

Extended
Special Functions

8.7.1 Gelişmiş Tahrik Eğrisi
Extended
Drive Curve
---------------------○

8.7.1.1 Başlangıç davranışının ayarlanması
Aşağıdaki parametreler başlangıç davranışını etkiler:
Drive Curve
AR
1000ms
---------------------○
Drive Curve
VA
10.0rpm
---------------------○

Hızlanmaya kadar geçen toplam başlangıç süresi.

Başlangıç hızı
VA

AR
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Drive Curve
AR_TYP
1
---------------------○

Statik ve dinamik başlangıç arasında seçim
Statik (0): Belirlenen başlangıç rampası AR zamanından sonra başlar.
Dinamik (1): Gerçek hız minimum bir eşiği (VA/2) geçtiği anda belirlenen
başlangıç rampası başlar.

Uygun başlangıç parametrelerini seçerek "yumuşak" bir başlatma kalkış sağlanabilir. Asansör,
yumuşak ve sarsıntısız bir şekilde statik sürtünme etkisinden kurtulur.

8.7.1.2 İlave ara hızlar
Drive Curve
V31
1000rpm
---------------------○

Drive Curve
V32
1000rpm
---------------------○

Drive Curve
V33
1000rpm
---------------------○
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3. ara hız

4. ara hız

5. ara hız
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8.7.1.3 Kattan kata düzeltme
Cihaz otomatik katlar arası düzeltme ile çalışır ve normal kattan kata veya uzun seyirlerden bağımsız
olarak sürekli seyreder.

Hızlanma rampası sırasında tahrik komutu (3) iptal edilirse, bir kattan diğerine kadar sürecek seyir
başlamış olur. Bu kattan kata seyrin şekli, ancak SC ve R-SC parametrelerini değiştirerek ve yalnızca
gerekli eğri şeklini oluşturabilecek kadar yeterli mesafeyi bırakacak şekilde komutun erken iptali
halinde ayarlanabilir. Eğer komut, son hıza ulaşılmadan çok kısa bir süre önce iptal edilmiş ise, eğrinin
şekli değiştirilemez.



Erw.Fahrkurve
SC
500
---------------------○

(1) Yüksek SC değerleri yüksek hız ve dolayısıyla kısa seyir zamanı ile
sonuçlanır.
(2) Düşük SC değerleri düşük hız ve dolayısıyla daha uzun seyir zamanı
ile sonuçlanır.

Erw.Fahrkurve
R_SC
300ms
---------------------○

R_SC ile eğrinin yuvarlanması ayarlanabilir. R=0: yuvarlama yok R =
1000: maksimum yuvarlama anlamına gelir.

Not: Kattan kata seyir yalnızca yüksek V4 hızı için planlanmıştır!
Kattan kata seyir hesaplamasında kapsanacak mesafeye V4 ve B_V4 ile karar verilir.
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8.7.1.4 Hız geçişleri
Ayarlı rampalama değerleri için standart olarak V4 yüksek hız kullanılmıştır. Eğer başka bir hıza
(örneğin V2'ye) hızlanma yapılacaksa, hızlanma süresinin hesabı hızlanmanın V4'e hızlanma ile aynı
olduğu şekilde yapılır. Sonuç olarak rampalama zamanları seçilen hızın V4'e bölünmesi ile doğru
orantılı biçimde kısalır. Küçük bir değişikliğin yapıldığı hız geçişlerinde bu, daha küçük yuvarlaklı
küçük rampa süreleri anlamına gelir ve bu tip hız değişiklikleri rahatsız edici seyir davranışını
beraberinde getirir.
Aşağıdaki parametreleri kullanarak sürekli hızlanma üzerine kurulu bu hesaplamadan kaçınılabilir ve
seyir eğrisinin istenen kısımları tek tek ayarlanabilir.
Aktivasyon, 500 milisaniyeden büyük değerler girerek yapılır; daha küçük değerler otomatik olarak 0
kabul edilir ve seyir eğrisi hesaplayıcısı tarafından dikkate alınmaz.
Ext. drive curve
T V4->Vz
0ms
----------------------

Bu parametre ile geçiş süresi (hız farkından bağımsız olarak) V4'den ara
bir hıza (V3 veya V2'ye) ayarlanabilir.

Ext. drive curve
HL_V3
0ms
----------------------

Burada, ara hız ile ilgili rampalama zamanlarını ve mesafeleri
ayarlayabilirsiniz.

Ext. drive curve
B_V3
0ms
----------------------

Ext. drive curve
HL_V2
0ms
----------------------

Ext. drive curve
B_V2
0ms
----------------------

Ext. drive curve
HL_V31
0ms
----------------------

Ext. drive curve
B_V31
0ms
----------------------

Ext. drive curve
HL_V32
0ms
----------------------

Ext. drive curve
B_V32
0ms
----------------------
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8.7.2 Gelişmiş kontrol ayarları
Extended
Extended Control
----------------------

Extended Control
LR
100%
----------------------

Duruncaya kadar yavaşlamada, yani durma veya bir doğrudan iniş
işleminde, bir konum kontrolörü aktiftir. Bu kontrolör sürekli olarak
gerçek konumu ayarlı konum ile karşılaştırır ve sapmaları dengeler. Bu,
kesin bir iniş işlemi için bir ön şarttır. LR parametresini arttırarak konum
kontrolörü desteklenebilir ve konum sapmaları daha çabuk
dengelenebilir. Eğer 0 değerini girerseniz konum kontrolörü tamamen
kapatılacaktır.
Not: Aşırı bir artış asansör durduğunda titreşimlerin oluşmasına sebep
olabilir.

Extended Control
IMAX_MOT
200%
----------------------

Maksimum motor akımının sınırlandırılması.
Oransal akım regülatör artışı.
Not: Parametreleri RST Elektroniğe danışmadan değiştirmeyin.

Extended Control
Curr._I
4000
----------------------

P-artışı akım regülatörü.
Not: Parametreleri RST Elektroniğe danışmadan değiştirmeyin.

Extended Control
Curr._I
4000
----------------------

I-artışı akım regülatörü.
Not: Parametreleri RST Elektroniğe danışmadan değiştirmeyin.

Extended Control
Iqsoll_T1
0
P
10
----------------------

Extended Control
TA
5000us
----------------------

Daha yumuşak hareketler için hız kontrolörünün değişkenleri
değiştirilebilir.
Not: Yüksek değerler titreşime sebep olabilir.
Düşük darbeli kodlayıcıların kullanılması halinde hız kontrolörünün
tarama süresi daha iyi bir hız sonucu alabilmek için artabilir. Tarama
süresinin çok uzun olması kontrol titreşimlerine sebep olabilir.
Tarama süresini değiştirdikten yeni ayarın geçerli olması için sonra cihaz
kapatılıp açılmalıdır.
Not: Parametreleri RST Elektroniğe danışmadan değiştirmeyin.

Converter
f_PWM
15kHz
----------------------

Dönüştürücünün PWM frekansı

Erw.-Regler
TypHaltr.
0
----------------------

Burada yük devralma için yeni bir kontrolör tipi ayarlayabilirsiniz.
Not: Parametreleri RST Elektroniğe danışmadan değiştirmeyin.

FU
operating mode 4
Regler
LV
500%
LV
500%
----------------------

Yük dengesi için ön ayarlı yük: Fren açıldığında temel bir tork ön ayarlıdır
(statik yük dengelemesi). Bu parametre yüzde olarak girilmelidir.
LV = 500 simetrik ağırlık dengelemesi anlamına gelir, ön ayarlı tork
yoktur
500'den küçük değerler aşağı yönde ön ayarlı bir tork anlamına gelir
500'den büyük değerler yukarı yönde ön ayarlı bir tork anlamına gelir.
100 birimlik bir fark %10'şık ön ayarlı torka denk gelir.
Örnek:
LV = 400 -> aşağı yönlü %10'luk ön ayarlı tork
LV = 700 -> yukarı yönlü %20'lik ön ayarlı tork
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8.7.3 Çalışma ayarlarının seçilmesi
Extended
Works setting
----------------------

Works setting
Vektor Async.Sinus.
---------------------○

Works setting
Vektor Async.Inkr.
---------------------○

Works setting
Vektor Synchron
---------------------○
Works setting
Open-Loop4
---------------------○

Bu menüde farklı çalışma modları için cihazın çalışma ayarlarını
görüntüleyebilirsiniz.

Asenkron makine ve sinüs kodlayıcı ile vektör kontrolü

Asenkron makine ve kare dalga kodlayıcı ile vektör kontrolü

Senkron makine ile vektör kontrolü (Geber EnDat)

Asenkron makine ile açık döngü

E tuşu ile uygun çalışma modunu seçtikten sonra aşağıdaki mesaj görüntülenir:
Works setting
..sure ? <E>
---------------------○



E tuşuna basarak fabrika ayarları yüklenir. C tuşuna basılırsa işlem iptal
edilir.

Dikkat! Orijinal ayarların üstüne yazılır!

8.7.4 Giriş ve çıkışların yapılandırılması
Extended
Inputs/outputs
----------------------
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Bu menüde cihazın giriş ve çıkışlarını yapılandırabilirsiniz.
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8.7.4.1 Kodlayıcı/Motor
Inputs/outputs
Encoder/Motor
----------------------

Encoder/Motor
T-1
0
----------------------

Kodlayıcı sinyalinin filtrelenmesi buradan ayarlanabilir. Bu, hatalı sensör
sinyallerinin düzenlenmesine olanak sağlar.
Not: Yüksek bir filtrasyon derecesi (örneğin T filtre = 4) kontrol
davranışında kötüleşmeye yol açabilir ve titreşime duyarlı sistemlerde
titreşime sebep olabilir.

Encoder/Motor
encoder normally
----------------------

Kodlayıcı sinyallerinin dönüş algı ayarlarını revize edebilirsiniz. Aynı etki,
dönüştürücü terminallerindeki A ve B veya -A ve -B kablolarının yerlerini
değiştirerek de sağlanabilir.

Encoder/Motor
encoder inverted
----------------------

Not: Senkron makinelerin kullanılması halinde bu parametre otomatik
olarak belirlenir ve değiştirilmemelidir!

Encoder/Motor
Soll invert.
---------------------○

Burada, VVVF kontrol cihazının dönüş yönü atamasının tamamı tersine
çevrilebilir.
Not: Bu ayrıca halihazırda gazlanan senkron makineler için de geçerlidir!
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8.7.4.2 Dijital girişler
Inputs/outputs
Digin 1
----------------------

Burada dönüştürücünün üç dijital girişini (DigIn 1, DigIn 2 ve DigIn 3)
yapılandırabilirsiniz. Menüler her üç dijital giriş için aynıdır. Bu sebeple
yapılandırma seçenekleri yalnızca dijital giriş 1 için açıklanmıştır:

Not: Eğer fren direncinin sıcaklık monitörü kullanıldıysa (bkz. Bölüm 4.2.1.5), dijital giriş 2
değiştirilemez!

8.7.4.2.1 Harici arıza onaylama
Digin 1
Error Ack.(0)
----------------------

"Harici arıza onaylama girişi" özelliği. Arızalar, bu giriş üzerinde harici
bir +24 V sinyal ile onaylanabilir.

8.7.4.2.2 Tahrik kontaktörlerinin denetlenmesi
Digin 1
Contact. Mon. (1)
----------------------

"Tahrik kontaktörlerinin denetlenmesi " işlevi. Bu özellik yalnızca
cihazın entegre kontaktörler ile birlikte kullanıldığı hallerde gereklidir.
Tahrik kontaktörleri, yardımcı kontaklar üzerinden sabit duruş sırasında
aşağı kayma (ZS rölesinin açılmasından 500 milisaniye sonra) açısından
denetlenir.

8.7.4.2.3 Başlangıçla birlikte frenin açılmasının denetlenmesi
Digin 1
Brake Start
---------------------○

"Başlangıçla birlikte frenin açılmasının denetlenmesi" işlevi. +24 V'lık
bir sinyal ile VVVF kontrol cihazı frenin açık olduğu konusunda
bilgilendirilir. Ayarlı değer yalnızca dijital giriş +24 V'a çıktığında
başlayacaktır.
Not: Eğer birden fazla dijital giriş bu işlev ile programlanırsa, bunların
hepsi +24 V'de (VE bağlantılı) olmalıdır.

8.7.4.2.4 EN81/A3'e göre fren denetimi
Digin 1
BrakeMon.EN81
---------------------○

VVVF kontrol cihazı, EN81-A3'e göre güç freninin denetlenmesi için
kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen Bölüm 8.7.7'ye bakınız.

8.7.4.2.5 Acil durum gücü
Digin 1
EmergencyPower
---------------------○

VVVF kontrol cihazı acil durum güç işleyişi ile ilgili bilgi alır. Daha fazla
bilgi için bkz. Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.

Inputs/outputs
Digin 2
----------------------

Dijital giriş 2'nin işlevselliği:
(bkz. dijital giriş 1)

Inputs/outputs
Digin 2
----------------------

Dijital giriş 3'ün işlevselliği:
(bkz. dijital giriş 1)
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8.7.4.3 Tahrik komutları
8.7.4.3.1 Kodlama
Drive Commands
Parallel
----------------------

Burada tahrik komutlarının paralel ve ikili sistem kodlamaları arasında
tercih yapabilirsiniz.

Drive Commands
Parallel
----------------------

Paralel kodlama (standart).

Drive Commands
Binary
----------------------

İkili sistem kodlama.

Tahrik komutlarının ikili sistem kodlaması için V1, V2, V3 ve V4 girişleri kullanılır. Eşleştirmeler
aşağıdaki gibidir:

Tahrik hızı
VVVF
STOP
V0
V1
V31
VN
V0
V32
V33
V2
V3
V4

term. 16 term. 17 term. 18 term.19
(V1)
(V2)
(V3)
(V4)
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1

Açıklama
Yavaş hız
Denetleme
Ara hız
Hassas hizalama
Yavaş hız
Ara hız
Ara hız
1. ara hız
2. ara hız
Yüksek hız

8.7.4.3.2 Yön sinyallerinin yapılandırılması
Drive Commands
OnlyRO1)
0
----------------------

Burada, VVVF kontrol cihazı yalnızca tek bir yön sinyalinde çalışmak
üzere ayarlanabilir. Bunu yapmak için parametre 1 olarak ayarlanmalıdır.

8.7.4.4 Çıkışlar
Inputs/Outputs
Outputs
----------------------

Burada VVVF çıkışları yapılandırılabilir.

Outputs
ZS=Imot
1
----------------------

1 ayarı ile cihaz ZS rölesi üzerinden mıknatıslanmış motor sinyali verir
(bkz. Bölüm 4.2.2.3.4).

9.584.130-4.docx

Sayfa: 74

8.7.5 Ek denetimler
Extended
Monitorings
----------------------

Monitorings
Run-Time
0
----------------------

İşleyiş süresi denetimi. Bu özellik ile bir işleyiş süresi denetimi
gerçekleştirilebilir, yani ayarlanmış tahrik süresinin aşılması halinde birim
devre dışı kalır ve bir arıza sinyali verilir. Minimum işleyiş süresi 20
saniyedir. Daha düşük değerlerde işleyiş süresi denetimi etkisizleşir ve 0
değeri gösterilir.

Monitorings
Contactor
0
----------------------

Tahrik kontaktörlerinin denetim işlevi, uygun bir dijital girişin bu işlev
için yapılandırılması halinde buradan etkinleştirilebilir (bkz. Bölüm
8.7.4.2).

Monitorings
Brake Start
0
----------------------

Frenin denetimi buradan etkinleştirilir (bkz. Bölüm 8.7.4.2).

Motitorings
PTC Motor
0
---------------------○

Motitorings
BrakeMon.EN81
0
---------------------○
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8.7.6 Özel işlevler
8.7.6.1 Emniyet mandalından kabinin gevşetilmesi
Special functions
V1MaxRuck
0
----------------------

Seyir hızı V1 için 1'e basarsanız bir değer sıçraması gerçekleşir ve elde
edilen ani tork sayesinde kabinin emniyet mandallarından daha kolay
kurtulması sağlanır. Buna ek olarak maksimum VVVF kontrol cihazı akım
çıktısı sağlanır. Bu işlev her kalkışta yeniden aktif hale getirilmelidir. Yani
V1MaxRuck değeri her kalkıştan sonra sıfırlanır.

8.7.6.2 Motor özelliklerinin otomatik ölçümü
Special functions
Tuning
0
----------------------

Motor özellikleri ölçümünü etkinleştirmek için 1 değerini girin. Bunu
yapmanız makineye en uygun tork kullanımını sağlayacaktır. Lütfen bu
ölçümü yalnızca RST-Elektronik'e danıştıktan sonra gerçekleştirin.

8.7.6.3 Başlangıç sırasında motor bağlantısının otomatik olarak test
edilmesi
Special functions
Motor test
1
----------------------

Değer olara 1 girerseniz tahrikin her başlangıcında motorun bağlantısı
kontrol edilir. Bu şekilde kablo hataları veya açık kontaktörler derhal tespit
edilebilir.

8.7.6.4 Senkron makinelerde açı sapmasının belirlenmesi
Special functions
Einph.On
1
----------------------
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8.7.6.5 Analog yük ölçüm biriminin değerlendirilmesi
Special functions
Load measuring
----------------------

0-10 V arası bir analog yük ölçüm sinyalinin değerlendirilmesiyle VVVF
kontrol cihazı henüz fren açılmadan dahi bir tork çıkışı sağlayabilir. Bu da
tahrikin geri dönmesine engel olur.

(load measurement)
Yükü uygun biçimde karşılayabilmek için iki ayrı kalibrasyon ölçümü gereklidir: Boş kabinle bir ölçüm
ve yarım yükle ya da daha iyisi tam yükle başka bir ölçüm. VVVF kontrol cihazı ölçümü otomatik
olarak gerçekleştirir.

8.7.6.5.1 Boş kabinle kalibrasyon
Halatın ağırlığından dolayı ortaya çıkabilecek hatayı en aza indirmek için lütfen kabini kuyunun
ortasına getirin.
Load measuring
Iq Leer
100%
----------------------

Load measuring
Iq Leer
-46%
----------------------

Ölçüm, lq Leer parametresinin 100 olarak girilmesiyle etkinleştirilir.
Ardından bir yenile komutu verildiğinde VVVF kontrol cihazı yük
ölçümünü üç saniye içinde gerçekleştirir.
Ölçümden sonra parametre 100'den belirlenen değere dönecektir.

Böylece boş kabinin yükleme noktası belirlenmiş olur.

8.7.6.5.2 Kabin içinde yük varken kalibrasyon
Load measuring
Iq Last
100%
----------------------

İzlenecek prosedür Bölüm 8.7.6.5.1'de anlatılan prosedürün aynısıdır.
Sadece, lq Leer yerine Iq Last parametresini kullanmanız gerekir.

8.7.6.5.3 Kalibrasyon hakkında daha fazla bilgi
Yük noktalarının kalibrasyonunda, halat ağırlığından kaynaklanabilecek sapmayı en aza indirmek için
asansör kabini kuyunun ortasına getirilmelidir.
Parametrelerin durdurma regülatörünün bekleme zamanı sonunda (3 saniye) kabin hareketini
dengeleyecek şekilde girilmesi son derece önemlidir. Bu noktaya birkaç yüz milisaniye içerisinde
erişilebilmelidir. Çok yumuşak bir durdurma regülatörü ayarı yük kalibrasyonunun yapılmasına imkan
vermeyecektir!

8.7.6.5.4 İşlevin etkinleştirilmesi
Load measuring
Enable
1
----------------------
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8.7.6.6 Seyir yönü değişiklikleri için sayaç
8.7.6.6.1 Genel
VVVF kontrol cihazında, seyir yönü değişikliklerini sayacak ve ayarlanabilir bir değere ulaşıldığında
seyir işlemlerini engelleyecek bir sayaç programlayabilirsiniz. Belirlenen sınır değere ulaşılmadan
önce dijital bir çıkış üzerinden bir sinyal verilir, böylece uygun eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Örneğin, sayaç bir kablo yenileme aralığını denetlemek için kullanılabilir, kablonun ne zaman
değiştirileceği konusunda böylece zamanında bilgilendirilirsiniz.

8.7.6.6.2 Sayacın programlanması ve işlevin etkinleştirilmesi
Kolaylık açısından bütün parametreler ve ekran verileri tek bir menüde bulunur. Bu menü servis
seviyesindedir ve varsayılan ayarlarda görülemez.
Servis seviyesini etkinleştirmek için "E" ve "C" tuşlarına aynı anda birkaç saniyeliğine basın:
< Info >
Menus activated
---------------------○

Yandaki ekran görüntülendiğinde tuşları bırakabilirsiniz.

8.7.6.6.3 Menü yapısı
Extended
Special functions
---------------------○

Special functions
ChangeDirectionCntr
---------------------○

ChangeDirectionCntr
CntRelativ
230000
---------------------○

Ekran değeri
Sayaç aralığı en son ayarlandığından beri yapılan toplam seyirler.

ChangeDirectionCntr
CntAbsolut
4830000
---------------------○

Ekran değeri
Sayaç aralığı ilk ayarlandığından beri gerçekleşen toplam yön
değişiklikleri.

ChangeDirectionCntr
CntRest
770000
---------------------○

Ekran değeri
Girilen sınır değere ulaşılıncaya kadar yön değişikliği sayısı.

ChangeDirectionCntr
Code
0
---------------------○

Değer girme
İşlevin etkinleştirilmesi için şifre.

ChangeDirectionCntr
CntMAX
1000 k
---------------------○

Değer girme
Sayaç aralığı için sınır değer.

ChangeDirectionCntr
CntReset
1
---------------------○

Değer girme
Sayaç aralığını ayarlar.

ChangeDirectionCntr
CntDigOutKl
58
---------------------○

Einstellgröße
Dijital ön uyarı çıktısının terminal numarası.
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8.7.6.6.4 Sayaç aralığının ayarlanması ve işlevin etkinleştirilmesi
Aşağıda anlatıldığı şekilde devam edin:

8.7.6.6.4.1 Şifre girişi
Denetim işlevi yalnızca bir şifre atandığında etkindir / etkinleştirilebilir!



Uyarı !!!
Şifre bir kez girildikten sonra etkinleşir ve ancak doğru şekilde tekrar girilmesi halinde
değiştirilebilir.

ChangeDirectionCntr
CntCode
0
---------------------○

Eğer halihazırda bir şifre atadıysanız bu şifreyi doğru girmelisiniz, aksi
takdirde değer sıfırlanacaktır.
Eğer henüz bir şifre atanmamışsa 0 ila 32767 arasında herhangi bir
sayıyı şifre olarak girebilirsiniz.

Aşağıda açıklanan ayar menüleri yalnızca bir şifre atandıktan ve girildikten sonra etkinleşir.
Aksi takdirde sadece ekran değerlerini kontrol edebilirsiniz.

8.7.6.6.4.2 Sayaç aralığının yüklenmesi için sınır değerin ayarlanması
ChangeDirectionCntr
CntMax
1000 k
---------------------○

Yön değişikliği sayısının hesaplanması için değer 1000 ile çarpılmalıdır.
Örnek: 1.000.000 seyir işlemi

8.7.6.6.4.3 Daha önceden ayarlanmış sınır ile sayacın yüklenmesi
ChangeDirectionCntr
CntReset
1
---------------------○

Sayacın sıfırlanması "1" değerinin girilmesi ile gerçekleşir.

8.7.6.6.4.4 Ön uyarı mesajının çıkışı için +24 V dijital çıkışın yapılandırılması
Varsayılan olarak, evirici çıkışları aşağıdaki işlevlere atanmıştır:
Terminal no
58
59
56

Adı

İşlev
DigOut 1

Fren denetimi

DigOut 2
DigOut 3

VVVF kontrol cihazı hazır
Yük yönü

Teknik özellikler
bkz. bölüm 4.2.2.6 ve Fehler!
Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.
bkz. bölüm 4.2.2.3.5 ve 4.2.2.6
bkz. bölüm Fehler!
Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.

Bu üç çıktıdan bir tanesi ön uyarı işlevi için programlanabilir.
ChangeDirectionCntr
CntDigOut
58
---------------------○



Bu amaçla ilgili dijital çıkışın terminal numarası girilmelidir. Örnek: 58 =
DigOut 1 (dijital çıkış 1).

Ön uyarı işlevi ilgili standart işlev üzerinde önceliğe sahiptir.
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Ön uyarı sayaç değerine ulaşıldığında çıkış +24V'ye geçecektir ve yeni bir sayaç aralığı
programlanıncaya kadar (kablo değiştirilmesinden sonra) +24V olarak kalacaktır.
ChangeDirectionCntr
CntDigOut
0
---------------------○

Eğer ön uyarı sinyali gerekli değilse bu parametre 0 olarak girilmelidir.
Böylece çıkış başka bir işlev için kullanılabilir.

8.7.6.6.5 Sayaç değerlerinin gösterimi
ChangeDirectionCntr
CtrRelativ
230000
---------------------○

Sayaç aralığı en son ayarlandığından bu yana gerçekleştirilen ilgili seyir
işlemlerinin gösterimi.

ChangeDirectionCntr
CtrAbsolut
4830000
---------------------○

Denetim işlevinin ilk defa etkinleştirilmesinden sonra gerçekleşen toplam
yön değişikliği sayısı.

ChangeDirectionCntr
CtrRest
770000
---------------------○

Programlanmış sınır değere ulaşılıncaya kadar kalan yön değişikliklerinin
sayısı.

8.7.6.6.6 Programlanmış sayaç değerine ulaşmadan önce sinyal verme
(ön uyarı)
Programlanmış maksimum sayaç değerine ulaşmadan 100.000 seyir işlemi önce VVVF kontrol cihazı
aşağıdaki "ön uyarı işlemlerini" gerçekleştirir:

8.7.6.6.6.1 Mesajın kontrol cihazı ekranında gösterilmesi
*** Warnung ***
DirChangeCounterKrit
---------------------○

Uyarı "E" tuşunu kullanarak silinebilir. VVVF kontrol cihazının her
kapatılıp açılmasında uyarı tekrar görüntülenecektir.

8.7.6.6.6.2 Asansör kontrol cihazı tarafından değerlendirme için +24 V sinyalin çıkışı
Bkz. Bölüm 8.7.6.6.4.4.

8.7.6.6.7 Programlanmış sayaç değerine erişilmesi / değerin geçilmesi
Maksimum yön değişikliği sayısı tamamlandığında, VVVF kontrol cihazı aşağıda gösterilen hata
mesajını verecektir. Kontrol cihazı devre dışı kalacak ve hata mesajı rölesi açılacaktır. Bu
haldeyken VVVF kontrol cihazı kapatılıp açıldıktan sonra kablonun değiştirilmesine olanak
sağlamak için as yalnızca 1 seyir işlemi gerçekleştirecektir.
*** Störung ***
DirChangeCounterMax
---------------------○

Yeni kablolar takıldıktan sonra sayaç aralığı tekrardan ayarlanmalıdır (bkz. Bölüm 8.7.6.6.4).
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8.7.7 EN81-A3'e göre güç frenlerinin denetlenmesi
8.7.7.1 Uygulama alanı
Öz denetim sistemi, sadece EN 81-1:1998 + A3:2009'a göre istenmeyen hareketi engelleyen güvenlik
aygıtı olarak onaylanmış güç frenleri ile birlikte kullanılabilir.

8.7.7.2 Öz denetim sisteminin temel işleyişi
8.7.7.2.1 EN81/A3'e göre fren öğesi
Güç freni yedekli bir tasarıma sahip olmalı ve her bir fren devresi bir mikroanahtar içermelidir. Bu
mikroanahtarlar öz denetim işlevinin düzgün çalışması için gereklidir.

8.7.7.2.2 VVVF kontrol cihazı üzerinde girişlerin denetlenmesi
VVVF kontrol cihazı üç adet programlanabilir dijital girişe sahiptir. Bunlardan iki tanesi "Fren denetimi
A3" işlevi için yapılandırılmalıdır.
Terminal
22
24
25
60, 61

İşlev
Digital IN3
Digital IN1
Digital IN2
GND

Teknik özellikler
+24V+-10%, 10 mA, anahtarlama eşiği 10 V
+24V+-10%, 10 mA, anahtarlama eşiği 10 V
+24V+-10%, 10 mA, anahtarlama eşiği 10 V
Toprak

Kontaklar denetim sistemi için kullanılır; yani fren açıkken kontak kapanır ve VVVF kontrol cihazı girişi
üzerinde +24 V'lık bir sinyal verir.

8.7.7.3 Öz denetim sisteminin işlevi
8.7.7.3.1 Seyir işleminin başında denetim
1. safha: Motor hala durur vaziyette (hız = 0)
VVVF kontrol cihazı bir seyir komutu aldığı anda fren rölanti hali için denetlenir:
 denetim girişlerinde 0V sinyali mevcut olmalıdır
Eğer gerekli sinyal mevcut değilse, VVVF kontrol cihazı “Brake-ON EN81” hata mesajını verir,
kendisini devreden çıkartır ve TÜ arıza mesajı rölesini açar. TÜ arıza mesajı rölesi hata durumu
onaylanıncaya kadar açık kalır. Bu onaylama, hata gösterilmekteyken "E" tuşuna basarak veya dijital
girişlerden bir tanesinde harici onaylama ile gerçekleştirilir.
2. safha: VVVF kontrol cihazı ZB rölesine komut eder. Sonuç olarak güç freni açılmalıdır.
"t BrOnEN81" denetim süresi içinde (varsayılan: 200 milisaniye) güç freni açılmalıdır ve denetim
girişlerindeki sinyaller değişmelidir:
 denetim girişlerinde +24V sinyal mevcut olmalıdır
Bu süre içerisinde bir sinyal değişikliği gerçekleşmez ise VVVF kontrol cihazı “Brake-On EN81“ hata
mesajını verir ve kendisini devreden çıkartır. TÜ arıza mesajı rölesi açılır.
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8.7.7.3.2 Seyir işleminin sonunda denetim:
3. safha: Motor tekrar durdurulur (hız = 0)
VVVF kontrol aygıtı ZB rölesini devreden çıkartır. Sonuç olarak güç freni kapatılmalıdır.
"t BrOffEN81" denetim süresi içinde (varsayılan: 200 milisaniye) güç freni kapatılmalı ve denetim
girişlerindeki sinyaller değişmelidir:
 denetim girişlerinde 0V sinyal mevcut olmalıdır.
Bu süre içerisinde bir sinyal değişikliği gerçekleşmez ise VVVF kontrol cihazı “Brake-Off EN81“ hata
mesajını verir ve kendisini devreden çıkartır. TÜ arıza mesajı rölesi açılır ve hata durumu
onaylanıncaya kadar açık kalır. Bu onaylama, hata gösterilmekteyken "E" tuşuna basarak veya dijital
girişlerden bir tanesinde harici onaylama ile gerçekleştirilir.

8.7.7.4 VVVF kontrol cihazı ayarları
8.7.7.4.1 Dijital girişlerin yapılandırılması
Extended
Inputs/Outputs
---------------------○

Burada, Fren denetimi EN81 işlevi için VVVF kontrol cihazı dijital girişleri
DigIn 1, DigIn 2 ve DigIn 3'den iki tanesini yapılandırmanız gerekecektir.

Inputs/Outputs
Digin 1
---------------------○
Digin 1
BrakeMon.EN81
---------------------○

"" tuşlarını kullanarak ilgili işlevi seçin ve seçimi "E" tuşuna basarak
onaylayın.

Digin 1
ok ....
---------------------○

Diğer dijital girişi de bu şekilde yapılandırın.

8.7.7.4.2 Denetim işlevinin etkinleştirilmesi
Extended
Special functions
---------------------○
Special functions
BrakeMon.EN81
1
---------------------○
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8.7.7.4.3 Denetim sürelerinin özel durumlara göre ayarlanması
Varsayılan denetim süresi 2000 milisaniyedir. Bu sürenin belirli durumlar için yeterli olmaması halinde
servis menüsünden 4000 milisaniyeye çıkartılabilir.
"E" ve "C" tuşlarını aynı anda basılı tutarsanız bir saniye sonra servis menü seviyesi etkinleşir ve
aşağıdaki menü seçilebilir.
Extended
ServiceXC164
---------------------○
ServiceXC164
Error resol.
---------------------○
Error resol.
t BrOnEN81
2000 ms
---------------------○
Fehlerausloesung
t BrOffEN81
2000 ms
---------------------○

Seyir işlemi başlangıcı denetim süresinin girin, maksimum değer 4000
milisaniyedir.

Seyir sonu denetim süresini girin, maksimum değer 4000 milisaniyedir.

8.7.7.4.4 Arızanın sıfırlanması
Bir fren kontrol hatasının meydana gelmesi halinde bu hata onaylanamaz, dolayısıyla tahrik kitli kalır.
Kapatılıp açıldıktan sonra evirici fren denetim hatası ile ilgili bir kaydın olup olmadığını kontrol eder ve
eğer böyle bir kayıt varsa kilitli kalır.
Kilit ancak hata hafızasının silinmesi, ardından da eviricinin kapatılıp açılması ile açılabilir.
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8.7.7.5 İşlevsel kontrol
8.7.7.5.1 Yazılım değişikliklerinden sonra RST tarafından kontrol
Yeni yazılım sürümlerinin mevcut olması halinde, işlev yazılım testleri esnasında RST tarafından
kontrol edilir. Buna ek olarak, asansör sisteminde VVVF kontrol cihazı hizmete alındığında uygun işlev
test edilmelidir.

8.7.7.5.2 Yerinde işletmeye alma esnasında işlev testi
VVVF kontrol cihazını işletmeye alırken aşağıdaki test gerçekleştirilmelidir:
Test A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dijital girişlerden bir tanesinden sinyal bağlantısını kesin.
Seyir işlemi için seyir komutları verin.
Girilen değerler işleme konulmamalı ve “t BrOnEN81” hatası verilmelidir.
Evirici hata halinde kalır, TÜ rölesinin arıza mesajı kontağı açıktır.
Sinyali doğru bir şekilde tekrar bağlayın.
Seyir komutları verin.
VVVF kontrol cihazı halen devre dışı olmalı ve seyir işlemini gerçekleştirmemelidir.
"E" tuşuna basarak VVVF kontrol cihazının verdiği hatayı onaylayın. Hata silinecek ve VVVF
kontrol cihazı TÜ arıza mesajı kontağını kapatacaktır.
9. Yeni seyir işlemi başlatın. Seyir, herhangi bir hata olmadan yerine getirilmelidir.
Test A'yı yukarıda anlatıldığı üzere diğer denetim girişi için de gerçekleştirin.
Test B:










Dijital girişlerden bir tanesinde sinyal bağlantısını kesin ve +24 V voltaj (terminal 20) ile kısa
devre oluşturun.
Seyir işlemi için seyir komutları verin.
Girilen değerler işleme konulmamalı ve “Brake-On EN81” hatası .
Evirici hata halinde kalır, TÜ rölesinin arıza mesajı kontağı açıktır.
Kısa devreyi giderin ve sinyali tekrar doğru bir şekilde bağlayın.
Seyir komutları verin.
VVVF kontrol cihazı halen devre dışı olmalı ve seyir işlemini gerçekleştirmemelidir.
"E" tuşuna basarak VVVF kontrol cihazının verdiği hatayı onaylayın. Hata silinecek ve VVVF
kontrol cihazı TÜ arıza mesajı kontağını kapatacaktır.
Yeni seyir işlemi başlatın. Seyir, herhangi bir hata olmadan yerine getirilmelidir.

Test B'yi yukarıda anlatıldığı üzere diğer denetim girişi için de gerçekleştirin.
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8.8 DCP Arayüzü ile Çalışma
8.8.1 DCP işleyişi ile ilgili genel bilgiler
DCP protokolü, kontrol sistemi ile frekans cihazı arasında veri transferini sağlamak üzere özel olarak
asansör uygulamaları için tasarlanmış, halihazırda kullanılmakta olan ve tahrik komut terminalleri
üzerinden gerçekleşen paralel kontrolün yerini alacak şekilde hizmet veren bir RS-485 protokolüdür.
Bu iletişim yöntemi sadece tahrik ve konum kontrolü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda cihazın
kumanda sistemi üzerinde uzaktan kumanda edilmesine de olanak sağlar. DCP bağlantısının izin
verilen maksimum kablo uzunluğu 50 metredir.

8.8.2 Elektrik tertibatı
Cihazın 67 (RS485-A), 68 (RS485-B) ve 65 veya 66 (GND) terminalleri mutlaka kendilerine karşılık
gelen kontrol terminallerine bağlanmalıdır. Buna ek olarak, yarı dubleks çalışmayı mümkün kılabilmek
için dönüştürücü üzerinde 67 ve 33 terminalleri ve 68 ve 32 terminalleri birbirine bağlanmalıdır (tel
köprüleri) Kontrol ve dönüştürücünün seri halinde bağlanması için ekranlı ve çift bükümlü bir kablo
kullanılması tavsiye edilir.
Röleler telegramda bir kontrol biti ile değiştirilmiştir ve bu yüzden kablo ile bağlanmalarına gerek
yoktur.
Güvenlik sebepleri ile GS sinyali terminal 53'e bağlı kalmalıdır. Tahrik kontaktörlerinin yardımcı
kontakları sistemin devreye girmesi ile birlikte direkt olarak kumanda panosu tarafından çalıştırılmaya
başladıkları için sinyal üretmek amacı ile de kullanılabilirler.

8.8.3 DCP kontrolünün etkinleştirilmesi
System
Command Source
---------------------○

Lütfen istenen DCP çalışma modunu seçin (bkz. Bölüm 8.5.5).
DCP kontrol modunu seçtikten sonra cihaz kapatılmalı, 30 saniye sonra
tekrar açılmalıdır. VVVF kontrol cihazı artık kontrol sisteminden sinyal
beklemektedir.

8.8.4 DCP01
Command Source
DCP01
---------------------○

Seyir komutlarının kontrolü artık seyir komut terminalleri üzerinden değil,
DCP protokolü üzerinden verilmektedir.
Fren ve seyir kontaktörleri için geri besleme de DCP protokolü üzerinden
aktarılır.

8.8.5 DCP03
Command Source
DCP03
---------------------○
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8.8.6 DCP04
Command Source
DCP04
---------------------○

8.8.6.1 DCP04 modu ile ilgili genel bilgiler
Bu çalışma modunda asansör kontrolörlünden gelen seyir bilgileri VVVF kontrol cihazında daha ileri
seviyede işlenir. Bu mod Açık Döngü modunda çalıştırılamaz.
VVVF kontrol cihazının kabin verilerini doğru motor hareketine çevirebilmesi için aşağıdaki veriler
doğru bir şekilde girilmelidir:
 İletim oranı
 Kasnak çapı
 Süspansiyon
Eğer bütün veriler bilinmiyorsa VVVF kontrol cihazı bir teşhis menüsünde kasnak çapı için bir öneride
bulunacaktır.
Seyir işleminin başlamasından önce kontrolör ve VVVF kontrol cihazı arasında bir veri alış verişi
gerçekleşecektir.
Kontrolör, VVVF kontrol cihazını seyir rotası hakkında bilgilendirir. Bu bilgiye dayanarak VVVF kontrol
cihazı optimum seyir profilini hesaplar ve kontrolörü fren kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirir. Bu
şekilde kontrolör gelen çağrılara son derece esnek bir şekilde cevap verebilir.
Durma konumunda doğrudan inişin mümkün olması için seyir işlemi esnasında VVVF kontrol cihazına
sürekli olarak kabin konumu verileri ulaşır.



Önemli! Optimum iniş eğrisini sağlamak için hız kontrolörünün (Menüde Setup – Controller) doğru
ayarlandığından emin olun. Bugüne kadar edinilmiş tecrübeler değerlerin aşağıdaki aralıklarda olması
gerektiğini gösterir:
Asenkron makine:
 n_P: 50 … 100
 n_I: 50 … 200
Senkron makine:
 n_P: 100 … 300
 n_I: 5 … 10
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8.8.6.2 Devreye alma
Verileri doğru bir şekilde girdikten sonra kontrolörün ve VVVF kontrol cihazının kodlayıcı sistemlerinin
birbiri ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
Anzeigen
DCP-Data
---------------------○
DCP-Data
Treib.(Calc)
562 mm
---------------------○
Setting
General Settings
---------------------○

Bunun için kabini denetim ve kurtarma modunda aynı yöne doğru
birkaç defa hareket ettirin ve VVVF kontrol cihazının ekran menüsünde
hesaplanmış kasnak çapını kontrol edin. Bu değer, parametre olarak
belirlenmiş değere olabildiğince yakın olmalıdır.

Eğer değerler birbirine yakın değilse lütfen Setup – Plant data
menüsünden önerilen kasnak çapını ayarlayın.

General Setings
pull.diam.
562 mm
---------------------○

8.8.6.3 DCP4 kurulum seçenekleri
FRC
Setting
---------------------○

DCP04 modu etkinleştirildiğinde ilgili kurulum menüsü açılır.

Setting
DCP04
---------------------○
DCP04
StopmitV0
0
---------------------○

Burada, durma davranışını ayarlayabilirsiniz.

StopmitV0 = 1

Kısa yavaş hız süreli doğrudan iniş

StopmitV0 = 0

Optimize edilmiş doğrudan iniş süresi

Not: StopmitV0 parametresine 1 değeri verildiğinde daha iyi bir seyir sağlanır zira kısa sabit safhada
hızlanma ortadan kalkar ve bu da durmadan önce mekaniklerin oturmasına olanak sağlar.
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8.8.7 DCP çabuk başlatma işlevi
Çabuk başlatma işlevi ile henüz kapı kapalıyken motor mıknatıslanır ve fren açılışı ile durur. Bu işlev
DCP03 ve DCP04'de mevcuttur.
Eğer işlev kullanılacaksa dönüştürücüde ve kontrol cihazında etkinleştirilmelidir!
Kurulum dönüştürücünün aşağıdaki menüsünde gerçekleştirilir:
Erweitert
Sonderfunktionen
---------------------○

Sonderfunktionen
Schnellstart
1
---------------------○

Çabuk başlatma işlevi "1" değerinin girilmesiyle etkinleştirilir.

Çabuk başlatma işlevlerinin etkinleştirilmesi risk analizinde dikkate alınmalıdır!

8.8.8 DCP bağlantısının denetimi

*** Störung ***
DCP-TimeoutErr
---------------------○

Seyir işlemi esnasında tanımlanan belirli bir süre için bir telegram
alınmazsa dönüştürücü arıza moduna geçecektir.

*** Störung ***
DCP ChecksumErr
---------------------○

Eğer bir seyir işlemi esnasında çok fazla arıza telegramı alınırsa
dönüştürücü arıza moduna geçecektir.

Kontrolörden yeterli doğru telegramlar alındığında arıza sinyali kontağı tekrar etkinleştirilir.

*** Warnung ***
DCP-Verbindung
---------------------○
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8.8.9

DCP tanılama

Bu menü yalnızca eviriciye DCP protokolü üzerinden kumanda edilmesi halinde etkinleşir (bkz. Bölüm
8.8).
DCP-Data
Quality
1000%
---------------------○

Burada bağlantı kalitesi binde cinsinden gösterilir.
Örnek:
%1000 : hata oranı binde 0
%998 : hata kotası binde 2 (1000 telegramdan 2 tanesi hatalı)

Failures
SE 0 CS 0 S7 0
---------------------○

Burada, telegram durumu ile ilgili bilgi veren çeşitli telegram hata
sayaçları mevcuttur.

DCP Drive Commands
GS RO V4
---------------------○

VVVF kontrol cihazının DCP konutlarından ürettiği seyir komutları.

DCP-transmit
00 00 00
---------------------○
DCP-receive
00 00 00 00 00
---------------------○
DCP-Data
Res.trv
1234 mm
---------------------○
DCP-Data
Treib.(Calc)
237 mm
---------------------○
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8.9 Senkron / dişlisiz makineler ile kullanım
Senkron dişlisiz tahrikli RST VVVF kontrol cihazlarını tesis etmeden önce
aşağıdaki hususlara kesinlikle uyulmalıdır:


Seyir kontaktörlerini açmadan önce mandal 53'ün GS sinyali (kontrolör serbest) bütün çalışma
şartlarında ve acil durum duruşlarında kesilmelidir. Bu durumlara denetim ve acil durum işleyişleri,
yeniden seviyelenme, voltaj arızası, iniş kapı kilitlerinin fırçalanması veya güvenlik devresinin kontrol dışı
kesilmesine sebep olan diğer bütün olaylar dahildir.
Bu yüzden GS sinyalinin yardımcı bir rölenin ana kontağı tarafından iletilmesi zorunludur. Bu durumda
seyir kontaktörlerinin asansör kontrolü ile etkinleştirilmesinde yardımcı röle seyir kontaktörlerine paralel
bağlanmalıdır. Eğer seyir kontaktörlerinin etkinleştirilmesi kontrolör ile yapılıyorsa (mandal 7 ve 8'de ZS),
yardımcı röle güvenlik devresinin alt ucunda etkinleştirilmelidir (ayrıca lütfen kılavuzun 4.2 bölümüne
bakın).
Dikkat: Bütün röleler uygun değildir. 230V güvenlik devresi için Kollmorgen şirketinin "EM-04" rölesini
tavsiye ederiz (diğer voltajlar için talep olması halinde başka röleler de tavsiye edilir).



Motor terminal kutusunun içinde endüksiyon gerilimlerini sınırlamak için bir "Tahrik - Koruyucu" tesis
edilmelidir. Bu konuda daha fazla bilgiyi tahrik tedarikçinizden edinebilirsiniz.



Kontrolde kontaktör ayrımının kontrol süresi, VVVF kontrol cihazındaki ZS + ZB + EH + INull_Aus
sürelerinin toplamından daha uzun olmalıdır. Bu yüzden sürenin 2 saniyeden kısa olmamasını tavsiye
ederiz!



Kontrolörün senkron dişlisiz tahrikler ile birlikte kullanımı, Heidenhain firmasının EnDAT- veya SSUprotokollü, ECN 1313 tip mutlak değer kodlayıcı ile mümkündür.



Yalnızca tahrik üreticinin gerekli uzunlukta orijinal kodlayıcılarını kullanın. Lütfen 15 kutuplu SUB-D
fişinin pin girişinin RST kontrol cihazının pin girişine denk geldiğinden emin olun. Yanlış bağlantı halinde
kodlayıcıların ve kontrol cihazının hasar görmesi tehlikesi mevcuttur.



Kodlayıcının bağlantı kablosu gerilim altındayken asla çıkartılmamalıdır!



Kodlayıcı hattının koruması, uygun bir mandalla kontrol cihazının kasasında topraklanmalıdır. Yalnızca
SUB-D fişlerini birlikte vidalamak yeterli değildir!



Tahrikin "kalibrasyonu" serbest dönme pozisyonunda yapılmalıdır. "Gevşek halat" yeterli değildir, zira en
kısa sürtünme dahi sonuçlarda bozulmaya sebep olabilir. Yanlış bir dengeleme değeri tork kayıplarına ve
tahrikin tamamen arızalanmasına sebep olabilir.



Lütfen kalibrasyondan sonra kabinin gerekli yukarı ve aşağı hareketi için tahrikin dönüş yönünün kurulu
yön sinyalleri ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Bunların eşleşmemesi halinde iki safha değiştirilmeli
ve dolayısıyla "kalibrasyon" serbest dönüş pozisyonunda tekrarlanmalıdır. Yerleştirilmiş halatlar ile
gecikmiş bir düzeltme yapmak artık mümkün değildir!



Kalıcı senkron tahrikler için motor sargılarının sabit duruşta birbirine bağlanması, teknik güvenlik
önlemlerini yerine getirmek için gerekli olmadığı sürece RST Elektronik tarafından tavsiye edilmez. Her
durumda motorun dönüştürücüden bütün kutup ayrılmalarında VDE yönetmeliklerine uyulmalıdır.!



Sabit duruşta motor sargılarının birbirine bağlanması halinde ortaya çıkabilecek motor hasarları
(sargıların yanması, mıknatısların manyetikliklerini yitirmesi, vs) RST Elektronik tarafından sağlanan
garanti kapsamına girmez.



Makine odası içermeyen konseptler ve 15 metreden uzun kablolu merkezi olmayan kontroller için, ilave
bir çıkış endüktans bobininin kullanılmasını tavsiye ederiz!
Ayrıca daha yüksek tel boyutlu bir kodlayıcı kablosunun kullanılması tavsiye edilir.



Kalıcı senkron tahriklerin açık döngü modunda kullanılması kesinlikle yasaktır!
Yukarıdaki hususların göz ardı edilmesi halinde bütün garantiler geçersiz olur!
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8.9.1 Genel verilerin girilmesi
Ready
0 rpm
0 A
----------------------

FRC-F
Setting

Genel Ayarlar menüsünü açmak için Enter ("E") tuşuna iki kere basın. İlk
olarak verileri doğru girmeniz gerekir.

Setting
General Settings
---------------------General Settings
I_MOT
32A
----------------------

nominal motor akımı

General Settings
Pole pair
2
----------------------

Motorun kutup çiftlerinin sayısı.

General Settings
Encoder
1024
----------------------

Kodlayıcı darbe sayısı, sinüs periyotları / devir sayısı

Gebertyp
Encoder Type
----------------------

Heidenhain firmasından ENDat arayüzlü ECN1313 veya ECN113 mutlak
değer kodlayıcı kullanımı.

Encoder Type
Sinus SSI
----------------------

Heidenhain firmasından SSI arayüzlü ECN1313 veya ECN413 mutlak
değer kodlayıcı kullanımı.

Gebertyp
Sinus CD
---------------------○

Heidenhain firmasından ERN1387 kullanımı.

General Settings
RhoOffset
0
----------------------

Motor sargısının kodlayıcı sıfır noktası ile elektriksel sıfır noktası
arasındaki sapma açısı.
Not: Bu parametre kalibrasyon sırasında cihaz tarafından otomatik olarak
belirlenir ve kalibrasyon sonrasında değiştirilmemelidir (aşağıya bakınız).
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8.9.2 Kalibrasyon
8.9.2.1 Genel
Senkron makinenin çalışmasına olanak sağlamak için kodlayıcı sıfır noktası ile motor sargısının
elektriksel sıfır noktası arasındaki açı sapmasını ölçmek (kalibrasyon) gereklidir. Dönüştürücü bu
ölçümü gerçekleştirmek için 2 farklı yönteme sahip olsa da senkron makine dönüşü ile kalibrasyon
tercih edilen yöntemdir. Bu ölçüm bir miktar daha kesin sonuç verir ve dönüş yönünün atanması
otomatik olarak gerçekleştirilir.

8.9.2.2 Senkron makine dönüşü ile kalibrasyon
Önemli Not: Ölçüm, asansörde yük olmadan (gevşek halat) ve serbest dönen motor ile
yapılmalıdır)! Hafif sürtünme torkları dahi ölçümü bozabilir ve doğru çalışma mümkün
olmayabilir.
Aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir:
Kalibrasyonun etkinleştirilmesi:
Extended
Special Functions
----------------------

Extended
Einph.On
1
----------------------

Gelişmiş - senkron makine - kalibrasyon = 1 menüsünde ölçüm.
Kontrolü sağlayarak tahrik komutlarının tanımlanması.

< Info >
Calibration active
----------------------

Motor, ölçüm tamamlanıncaya kadar döner. Bu sırada ölçüm durumu
ekranda görüntülenir.

< Info >
Rem. drive comm.!
----------------------

Şimdi, bütün tahrik komutlarını iptal edin.

< Info >
Rho: -3204
----------------------

Ölçülen açı sapması görüntülenir.
Sonuçları kaydetmek için "E" tuşuna, menüden çıkmak için "C" tuşuna
basın.

< Info >
Save ? ...
----------------------



Artık tahrik çalışmaya hazırdır.
İşlevi kontrol etmek için tekrar seyir komutları girin. Tahrik doğru şekilde dönmelidir.

8.9.3 Dönüş algılamayı kontrol etme
Dönüş algılamasının verilen komuta uygun olduğunu, yani RO komutu verildiğinde motorun YUKARI
dönüp dönmediğini kontrol edin. Eğer dönüş uygunsa kalibrasyon tamamlanmıştır. Eğer uygun değilse
2 motor fazının yeri değiştirilmeli (örneğin U ve V) ve ölçüm baştan başlatılmalıdır (bkz.
"Kalibrasyon").
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8.9.3.1 Duran ve fren uygulanmış senkron makine ile kalibrasyon
Önemli Not: Ölçüm sırasında motor torku mevcut değildir. Bu yüzden ölçüm fren kapalı
haldeyken gerçekleştirilmelidir.
Ölçüm sırasında eviricinin ZB çıkışı kullanılmaz. Frenin kontrolör tarafından açılmasını
engellemek için ölçümden önce bağlantısı kesilmelidir.

Ölçüm sırasında kabinin içinde / üstünde kimse bulunmamalıdır!

Ölçüm sırasında kabinin içinde / üstünde kimse bulunmamalıdır!
Aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1.) Kalibrasyonun etkinleştirilmesi
Sonderfunktionen
RhoMessZB
1
---------------------○

Ölçüm, "1" değeri girildiği anda etkinleştirilir. Ölçüm etkinleştirildiğinde
parametre otomatik olarak 2 değerini alacaktır.

2.) Frenin bağlantısının kesildiğinden emin olun
!!! Achtung !!!
Bremse abgeklemmt ?
---------------------C=Abbruch
E=weiter○

Eğer fren bağlantısı kesildiyse prosedüre devam etmek için E tuşuna
basın.

3.) Ölçümün gerçekleştirilmesi
< Info >
Einphasung aktiv
---------------------○
< Info >
Fahrb. wegnehmen!
---------------------○
< Info >
Rho: Wert = -3204
---------------------○

Dönüş kontrolü ile seyir komutları verin.
Dönüştürücü ölçümü gerçekleştirir. Ölçüm süresi 2 dakikayı bulabilir!

Şimdi, bütün seyir komutlarını iptal edin.
Ölçülen açı sapması görüntülenir.
Ölçüm sonucunu kaydetmek için "E" tuşuna, prosedürü iptal etmek için
ise "C" tuşuna basın.

< Info >
Rho speichern ...
---------------------○



Eğer kontrolör bu prosedürün gerçekleştirilmesine izin vermezse, motor dönüştürücüye doğrudan
bağlanmış veya ana kontaktörlerin cebri etkinleştirilmesi gerekli demektir.



Dönüştürücüde yalnızca GS sinyali gereklidir.
Ölçümü başlatmak için komut "" yön tuşu ile girilebilir. V1 ve R0 dahili olarak üretilir.
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2.) Dönüş yönünün tanımlanması
Ölçüm sonlandıktan sonra, elektrik alanının dahili dönüş yönü ve asansördeki yön atamasının birbiri
ile uygun olup olmadığı bir test seyir işlemi ile doğrulanmalıdır. Tahrikin daha önce kullanılmış olması
koşuluyla (örneğin kodlayıcının değiştirilmesi için) bu bağlamda dikkate alınması gereken özel bir
husus yoktur.

Dahili elektrik alanı
Motor faz sekansı döner kodlayıcının dönüş yönüne ayarlanmalıdır.
Bunu yapmak için aşağıdakileri gerçekleştirin:


Statik kalibrasyon gerçekleştirin.



Seyir işleminin mümkün olup olmadığını kontrol edin. Eğer yön doğruysa tahrik (tork ile)
dönecektir, ancak asansöre giden yön ataması halen doğru olmayabilir. Eğer yön doğru
değilse tahrik bir noktada elektriksel olarak sıkışacak yüksek akımda torksuz olarak
duracaktır. "No startup" veya "Wrong tacho polarity" hata mesajı görüntülenecektir.
<Inputs/outputs> (girişler/çıkışlar) <Encoder input> (kodlayıcı girişi) menüsünde kodlayıcı
yönü değiştirilmeli ve ölçüme baştan başlanmalıdır. Bu ölçümden sonra dahili yön ataması
doğru olacaktır ve tahrik tork ile dönecektir.

Asansörün yön ataması
Yön atamasını tersine çevirmek için <Inputs/outputs> (girişler/çıkışlar) <Encoder input> (kodlayıcı
girişi) menüsünde 2 motor fazı ve dönüş yönü değiştirilmelidir.
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8.10 Açık döngü modu



Not:
 Kodlayıcı geri beslemesi olmaksızın gerçekleşen kullanımlar motorun ısınmasına ve
elektrik alan yönelimli kumandalara kıyasla daha rahatsız seyir davranışlarına neden
olabilir.
 Farklı çalışma prensiplerinden dolayı U/F kullanımında gerçekleşen duruş keskinliği,
elektrik alan yönelimli kontrole kıyasla biraz daha kötü olacaktır.
 Açık döngü modunda maksimum seyir hızı 1 m/s'dir.

8.10.1

Open Loop4 (Açık Döngü 4)

8.10.1.1 Parametrelere genel bakış
Open-Loop4
U_Start
3000
----------------------

Başlangıç voltajı (otomatik ayar).

Open-Loop4
R1_Motor
700
----------------------

Motor sargısının statör gerilimi (otomatik ayar).

Open-Loop4
R1MessEn
0
----------------------

Otomatik motor ölçümünün etkinleştirilmesi.

8.10.1.2 Dönüştürücü kurulumu
8.10.1.2.1 İşletim modunun etkinleştirilmesi
Öncelikle dönüştürücü uygun işletim moduna ayarlanmalıdır. Bunun için sistem-işletim modu
menüsünü açın.
System
Operating Mode
----------------------

Operating mode
Open-Loop4
----------------------
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8.10.1.2.2 Verilerin girilmesi
General Settings
I_MOT
32A
----------------------

nominal motor akımı

General Settings
U_MOT
400V
----------------------

nominal motor gerilimi

General Settings
n_MOT
1350rpm
----------------------

nominal motor hızı

General Settings
f_MOT
50Hz
----------------------

motor geriliminin nominal frekansı

General Settings
cos(phi)
80
----------------------

motorun güç faktörü. Motor tip plakasında verilen değer 100 ile
çarpılmalıdır.

8.10.1.2.3 Motor parametrelerinin otomatik ölçümü
Cihaz, otomatik olarak motor özelliklerine dair ölçümler yapar ve motor kontrolünün ilgili
parametrelerini ayarlar. Bu çalışma modunda motor parametrelerini ister bir defaya mahsus, isterse
her seyir için geçerli olmak üzere ölçebilirsiniz.



Hatasız bir ölçüm sağlamak için sistem verileri doğru bir şekilde girilmelidir!
Setting
Open-Loop4
----------------------

Setting - Open Loop4 menüsüne gidin. Menüyü açmak için E tuşunu
kullanın. R1MessEn parametresini seçin.

Open-Loop4
R1MessEn
1
----------------------

Ölçümü etkinleştirmek için değer olarak "1" girin.

Open-Loop4
R1MessEn
0
----------------------

Seyir komutu verin. Çıkış aşamasını çalıştırdıktan bir kaç milisaniye
sonra cihaz, statör gerilimini ve motorun çalışması için gereken başlangıç
voltajını tespit edecektir.
Ardından, seyir işlemi gerçekleştirilir ve R1MessEn parametresi 0'a
ayarlanır.

Not:
Normal şartlarda motor parametrelerini işletmeye alma sırasında bir kez ölçmek yeterlidir. Ancak
motor ısındığında seyir davranışı önemli ölçüde kötüleşirse bu motor parametrelerinin sıcaklığa bağlı
olduğu gerçeğinden ileri gelir.
Open-Loop4
R1MessEn
2
----------------------

Bu durumda "2" değerini girerek sürekli ölçüm seçeneğini
kullanabilirsiniz. Artık cihaz her seyir başlangıcında ayrı bir ölçüm
yapacaktır. Bu şekilde de motorun ısınmasından kaynaklanan parametre
değişiklikleri göz ardı edilmemiş olacaktır.

Her iki yönde de seyir işlemi gerçekleştirin.
Not:
Eğer tork yetersiz ise (örneğin yavaşlama sırasında motor duruyorsa) U_Start parametresi
arttırılmalıdır.
Open-Loop4
U_Start
3000
----------------------
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8.11 Özel uygulamalar için servis menüleri
8.11.1






Önemli bilgiler

Genel olarak servis menü seviyesindeki ayarlar yalnızca RST'ye danıştıktan sonra yapılmalı
veya değiştirilmelidir..
Servis menü seviyesi temel dönüştürücü işlevselliği üzerinde etkisi olabilecek veriler
içermektedir. Gerekli olduğu takdirde lütfen yalnızca aşağıda belirtilen parametreleri
değiştirin!

8.11.2

Servis seviyesinin etkinleştirilmesi

"E" ve "C" tuşlarını aynı anda basılı tuttuğunuzda servis menü seviyesi bir saniye sonra
etkinleşecektir.

8.11.3

Menü tarifi

Erweitert
ServiceXC164
---------------------○

Servis menüsünü, Extended - ServiceXC164 içinde bulacaksınız.

8.11.3.1 Servis XC164 Dişlisiz (Service XC164 Gearless)
ServiceXC164
Gearless
---------------------○
Gearless
Polzahlberechnung
---------------------○

Kutup çifti sayısını hesaplamada dönüşüm yardımı

Polzahlberechnung
f Mot
200 dHz
---------------------○

f_Mot: Buraya nominal motor frekansını hertz değerini 10 ile çarparak
girin.
Örnek: 20 Hz -> giriş değeri 200

Polzahlberechnung
n Mot
92rpm
---------------------○

n_Mot: Nominal motor hızını rpm cinsinden girin.

Polzahlberechnung
Polpaare*10
130
---------------------○

Kutup çifti sayısı*10: Kutup çifti hesabının sonucu (10 ile çarpılmış).
Örnek: Gösterilen değer 130 -> 13 kutup çifti

Gearless
INull AUS
300 ms
---------------------○

INull_Aus
Çıkış aşaması kapatılmadan önce motor akımı rampa kontrolü ile sıfırdır.
Bu parametre rampa süresini belirler.
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8.11.3.2 Dönüştürücü
Umrichter
Ext. Display
0
---------------------○

Harici ekranın etkinleştirilmesi. Eğer DCP kontrolörü etkinleştirildiyse
parametre etkinleştirilemez, zira RS485 arayüzü de harici ekran için
kullanılır.

8.11.3.3 Genel yapılandırma
Konfig.allg
Adaption
0
---------------------○

Otomatik akım kontrolör ayarının etkinleştirilmesi

Konfig.allg
EEPROM FkLog
0
---------------------○

Arızalar halinde seyir eğrisi kaydının etkinleştirilmesi.
Eğer işlev etkinleştirilmişse, en son arızalı seyir işlemi dönüştürücüde
kalıcı olarak kaydedilecektir.

8.11.3.4 Hata tetikleme
Fehlerausloesung
GS-Ueberw.
0
---------------------○

Seyir işlemi esnasında GS arızasının denetimi.

Fehlerausloesung
Vmax Sync
1700 rpm
---------------------○

Senkron makine çalışması modunda ilave hız denetimi. Varsayılan olarak
parametre 150 rpm'ye ayarlıdır.

Fehlerausloesung
Autoreset
1
---------------------○

Otomatik hata sıfırlamanın etkinleştirilmesi (1 = üç deneme, 2 = sınırsız
sayıda deneme).
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9 Kes nt s z Güç Kaynağı (UPS) le Ac l Durum Akım
Tahl yes
9.1.1 Genel
Bir güç kesintisi halinde VVVF kontrol cihazının bir seyir işlemini azaltılmış hızda gerçekleştirmesi
mümkündür. Maksimum seyir süresi ve hızı temel olarak kullanılan UPS'e bağlıdır. Frekans
dönüştürücüleri tahliye modunda maliyet etkin tek fazlı ve kesintisiz güç kaynakları kullanacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu durumda güç doğruda L1 ve L2 fazlarında sağlanır ve pil yönetimi ve ara devre için
pahalı bir şarj devresine gerek yoktur.

9.1.2 Elektrik tesisatı
Aşağıdaki şekil hem UPS moduna geçiş hem de şebekeden beslenmeye geri dönüşe dair bir elektrik
devresi diyagramını göstermektedir. Şebeke gerilimini denetlemek için RST Elektronik'ten temin
edebileceğiniz PTW-3µP tipi bir faz denetim rölesi kullanılmaktadır.

11
12
14

L1
L2
L3
PTC
0
A2
A1

PTW-3µP

K12

K14

K14
L1
L2
K14

L3

K12

N

K12
N
L1

USV

20

N’

L1

L1’

L2

FRC-F

K12

L3
22

Fonksiyon:
Standart modda dahili röle 11, 12 ve 14 terminallerinde çekilir. Böylece K14 şebeke kontaktörü de
devreye girer. K12 ve K14 kontaktörlerinin aynı anda çekilmemesi gerektiğinden, üç şekilde birbirlerine
kenetlenirler: PTW-3µP rölesinin dahili değişim anahtarı yoluyla, normalde kapalı olan yardımcı
kontakların kenetlenmesiyle ve kontaktörlerin çekme gecikmesi ile (yaklaşık 3 - 5 saniye arasında).
Şebeke arızası halinde dahili faz denetim rölesi ve buna bağlı olarak K14 düşer. Zaman
geciktirmesinin ardından K12 çeker ve VVVF kontrol cihazına UPS'deki L1 ve L2 üzerinden tek fazlı
enerji sağlar. K12 yardımcı bağlantısı ile dahili 24V belseme gerilimi terminal 22'ye (Uniln1) ulaşır. Bu
şekilde VVVF kontrol cihazı acil durum modunun etkinleştirildiği konusunda bilgilendirilir. Bu çalışma
modu için düşük voltaj denetimi etkisizleştirilir.
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Şebeke beslemesinin tekrar sağlanması halinde PTW-3µP standart moda geçer: K12 düşer ve zaman
geciktirmesi sonrasında K14 çeker.
PTW-3µP rölesinin her 3 fazın da bağlantısının kesilmesinin bir arızayı tetiklemeyecek şekilde
programlanmış olmasından dolayı L2 ve L3 fazlarının bir arızası tanınmayacaktır. Ancak, eğer
terminal "0" nötr iletkene bağlanırsa bu çalışma durumu dikkate alınacaktır.
Ancak, eğer L1 hata verirse, PTW-3µP besleme geriliminden yoksun kalır. Bu durumda dahili röle yine
olması gerektiği üzere düşecektir. Ancak işletim durumunun gösterimi artık mümkün olmayacaktır.

9.1.3 UPS'in Boyutlandırılması
UPS'in gerekli görünür gücünü belirlemek için önce tip plakasında belirtilen bilgilerden motor verimliliği
belirlenmelidir:

M

PM



[1]

3  U M  I M  cos  M

M
PM
UM
IM
cos 

motor verimliliği
nominal motor gücü
nominal motor gerilimi
nominal motor akımı
motorun deplasman faktörü

Nominal yükte ve nominal hızın %5 bir hızda, bir sonraki kata tahliye seyri için gerekli UPS gücü
aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

SUSV

 1,2

 
 1,1  PM
M


SUSV
PM
M

[2]

UPS'in görünür gücü
Nominal hızda ve nominal yükte nominal motor gücü
motor verimliliği

Aşağıdaki gereklilikler yerine getirilmelidir:
* Hesaplanan motor verimliliği en az %75 olmalı,
* İşlem, açık döngü modunda değil, saha merkezli kontrol ile gerçekleştirilmeli,
* UPS'in çıkış voltajı yük altındayken bile en az 220~ olmalıdır,
* UPS'in tepe faktörü (tepe akım/etkin akım oranı) en az 3:1 olmalıdır (dikkat: tepe akım etkin
başlatma veya hızlanma akımı değildir),
* Kontrolör, kabin aydınlatması, kuyu aydınlatması gibi diğer enerji tüketicileri daima göz önünde
bulundurulmalıdır ve
* Tahliye için mevcut en yakın durak yerine başka bir durağa yanaşılacaksa, UPS'in tam yük altında
köprüleme süresi, tahliye hızında kuyu içinde seyir etmek için gerekli süreden büyük olmalıdır.
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9.1.4 VVVF kontrol cihazının tahliye sırasındaki özellikleri
Dijital giriş üzerinde gereğince yapılandırılmış bir Yüksek seviye ile (bkz. Bölüm 8.7.4.2.5) VVVF
kontrol cihazı Tahliye İşleminin etkinleştirildiği haberini alır.
VVVF kontrol cihazı, frenlerin açılmasından sonra yük durumunun sinyalinin verildiği bir dijital çıkışa
DigOut3 (terminal 56) sahiptir.
 Yüksek düzey (+24V): kabin karşı ağırlıktan daha ağırdır. Önerilen yön = AŞAĞI
 Düşük düzey (0V): kabin karşı ağırlıktan daha hafiftir. Önerilen yön = YUKARI
Sinyalin kontrol cihazı tarafından yorumlanması ile tahliye "daha kolay" olan yönde gerçekleştirilir.
Tahliye modunda aşağıdakiler geçerlidir:
 Ara devreye ait düşük gerilim denetimi durdurulur.
 Seyir komutları girmeden önce, gereğince yapılandırılmış dijital girişten Tahliye Modu
etkinleştirilmelidir.
 Maksimum hız VE (tahliye hızı) parametresi ile sınırlıdır.

10 Serv s ve Bakım
Modern elektronik parçalar uzun hizmet ömrüne sahiptir ve mekanik yıpranma ve aşınmaya karşı
hassas değildir. Bu yüzden VVVF kontrol cihazı normal şartlarda bakım gerektirmez.
Ancak, standart asansör bakımı kapsamında, konektörlerin sıkı bir şekilde bağlı olduğunu ve çıkış
rölelerinin kontaklarını yıpranmaya karşı kontrol edin.
Kirli ortamlarda (kimyasal ve benzeri sanayiler gibi) kullanılan asansörlerde basılı devre kartlarından
ve elektrik bileşenlerinden toz ve pisliklerin giderilmesi, elektrik kaçaklarına ve tutuşmalara engel
olmak için gerekli olabilir.
Ayrıca, ısı gidericilerin üzerindeki tozun da temizlenmesi gerekli olabilir. Ancak bu, ofis ve konut
binalarında kurulu asansörler için normal şartlarda gerekli değildir.
Makineye doğrudan flanşla bağlanmamış veya entegre edilmemiş, sadece motor şaftına tahrik kayışı
(çoğunlukla dişli kayış) ile dolaylı olarak bağlanmış kodlayıcılar, yeterli kayış gerginliği açısından
düzenli olarak kontrol edilmelidir.
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11 Entegre Tahr k Kontaktörler le FRC-Q
11.1 Genel
Frekans dönüştürücüsü, entegre tahrik kontaktörleri ile de temin edilebilir. Tahrik kontaktörleri AC3
kullanım kategorisine denk gelir ve yardımcı kontaktörlere sahiptir.
Frekans dönüştürücüsünün doğrudan kontrol sitemine takılmasına olanak sağlayan bir Tak - Çalıştır
sistem mevcuttur. Bu, uygulama alanında yapılması mümkün olan bağlantı hatalarının önüne
geçilmesini sağlar. Asansör kontrolü ve VVVF arasındaki arayüz hemen hemen bütün kontrolör
üreticileri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kumanda dolabının dışında bir duvara kolaylıkla monte edilebilmesi için cihaz tamamen bir muhafaza
içine yerleştirilmiştir. Boyut 6'ya kadar olan fren dirençleri cihazın içine entegre edilmiştir.
Uyarı: Fren direncinin ısı yayılımı sebebiyle cihaz yanmaz bir yüzeye (örneğin beton bir duvara)
monte edilmelidir. Fren direncine yeterli havalandırma sağlanabilmesi için cihazın altında ve üstünde
en az 50 cm'lik boşluklar bırakılmalıdır.
Cihazın / fren direncinin üzerinde yanabilir maddeler bulunmamalıdır.

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması halinde YANGIN RİSKİ söz konusudur!

11.2 Teknik Özellikler
Akımlar standart cihazın akımlarına denk gelir.
Gövde
FRC-F1...F6
FRC-F7

11.2.1
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Genişlik
400 mm
400 mm

Yükseklik
725 mm
863 mm

Derinlik
275 mm
275 mm
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Aufgrund der Wärmeentwicklung des Bremswiderstandes darf das Gerät nur auf einer
nicht brennbaren Oberfläche (z.B. Betonwand) montiert werden. Damit die Belüftung
des Bremswiderstandes nicht behindert wird,
muß über und unter dem Gerät ein Luftraum
von mindestens 20cm frei gelassen werden.
Befinden sich brennbare Materialien in der
Nähe des Gerätes, so ist ein Abstand von
mindestens 50cm zu gewährleisten!

Bremswiderstand
725.0

L1 L2 L3 PE

Frequenzumrichter FRC-F
mit Schützen

L2

L1

400.0

7.184 .31

1A
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FRC-FS / BRW
Baugröße 1...6

Datum
Bearb. 01.03.04
Gepr.
Norm

Alle Befestigungsbohrungen ø 11.0
Alle Abmessungen in mm

Maßstab

DIN ISO
2768m

1:4

Zchngs.-Nr.:
Name
Müller

5.597.31

Gesamtkonstruktion mit
integriertem Bremswiderstand
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DIN ISO
2768m

Bearb.
Gepr.
Norm
Datum
06.07.04

Maßstab

Name
Müller

Zchngs.-Nr.:

L2
L1

273.0

1:4

5.607.31

Gesamtkonstruktion

technische Änderungen vorbehalten
Datei:
5-607-31.skd
Blatt
1

1 Bl.

11.2.2

Kabloların bağlanması

Kablo girişi cihazın alt tarafındaki açıklıktandır. Standart tasarımlarda kablo bağlantı plakası cihazın montaj
plakasının altında yer alır.
Kablo bağlantı plakası kabloların gerilmesini azaltır ve koruma sağlar. Kabloları şu şekilde bağlayın:
blendajsız kablolar:
 Deliklere, cihazla birlikte gelen kablo bağlayıcılar ile takın.
blendajlı kablolar:
 Kablonun korumasını çıkartın.
 Uygun bir kablo tutucu seçin.
 Cihazla birlikte gelen somunları gerekli noktalara, düz yüzey yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
 Cihazla birlikte gelen M4 vidalarını kullanarak tutucuyu yerine sabitleyin.
Sensör kablosu da gövdeye alt taraftan bağlanır. Kablonun koruması konektörün üst tarafından topraklanır.

11.2.3

Elektrik Tesisatı

Şebeke besleme hattı "L1-L2-L3-PE" terminallerine bağlanır. Entegre minyatür devre kesicilere sahip
cihazlarda nötr hattı mavi renkli terminale bağlanmalıdır.
Fren direnci "RB", "+" ve "PE" terminallerine bağlanır. Entegre frenleme direncine sahip cihazlarda harici
tesisat bağlantısı yapmaya gerek yoktur.
Motor bağlantı kablosu doğrudan "U-V-W" işaretli kontaklara ve PE terminaline bağlanır.
Kontrol kablosu doğrudan Tak - Çalıştır cihazlarda bulunan kontrol sistemine takılır.
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12 Sey r Kontaktörler Olmadan Dönüştürücü Çalışması
12.1 Genel
Seyir kontaktörleri olmadan çalışma yalnızca "Güvenli Duruş" (STO) seçeneğine sahip RST
frekans dönüştürücüleri için gerçekleştirilebilir.
Uygulama, asenkron dişli tahrikler ve kalıcı kontrollü dişlisiz senkron tahrikler için uygundur.
Asansörler 95/16/EC asansör yönetmeliğine göre tasarlanmış olmalıdır.

12.2 Uygulama kapsamı
STO işlevinin kullanımı (STO - Safe Torque Off / Güvenli Tork Kapalı), EN 81-1'e göre frekans
dönüştürücü ile tahrik birimi arasındaki enerji akışının kesintisi için seyir kontaktörlerinin kullanılması
gerekliliğini ortadan kaldırır. Yüksek olasılıkla, bir arıza halinde tahrikin istenmeyen dönüşlerini
engeller.
Devrenin güvenilir ve iki kanallı tasarımı sayesinde, STO girişleri etkisizleştirildiğinde frekans
dönüştürücünün eviricisindeki anahtarlama cihazlarının kontrolsüz bir şekilde etkinleştirilmesinin
önüne geçilir.
Eğer asenkron motorlar kullanılırsa, evirici içindeki anahtarlama parçalarının arızası tork ile
sonuçlanmaz. Böylece, asansör kabininde istenmeyen hareketlilik oluşmaz. Kalıcı olarak uyarılmış
senkron tahrikler ile birlikte, bir arıza halinde (en azından iki anahtarlama cihazlık kısa devre) tahrikin
yarım rotasyona ayarlanması mümkündür. Bu durum, asansörün hem mekanik hem de elektrik
tasarımında dikkate alınmalıdır!

12.3 Güvenlik talimatları
Güvenlik açısından kritik öneme sahip uygulamaların planlanması, tasarımı, kurlumu ve bakımı
sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir!
STO fonksiyonu şebeke beslemesinden yalıtım sağlamaz. Asansör sisteminin elektrikli parçaları
üzerinde yapılacak herhangi bir işten önce tesis güç kaynağından yalıtılmalı ve frekans
dönüştürücünün DC bağlantı kapasitörleri tam olarak enerjisiz kalıncaya kadar işe başlanmamalıdır!
STO fonksiyonun kullanılacak olması halinde asansör sisteminin güvenliği yalnızca daha yüksek
düzeyli bir denetim kapsamına alınmış olduğu takdirde garanti altına alınabilir. Asansör sistemini temin
eden kurulum şirketi bunun için gerekli olan risk değerlendirmesi açısından bütün sorumluluğu
üstlenecektir!

12.4 İşlev
Aşağıdaki devre önerileri güvenlik problemini tarif etmek içindir ve bu şekildeki güvenlik gerekliliklerini
karşılar. Pratikte yapılacak bütün uygulamalar, ilgili uygulamanın uygunluğu açısından kontrol edilmeli ve
güvenlik analizine tabi tutulmalıdır.
Her iki şematik devre diyagramında gösterildiği üzere, frekans dönüştürücü ve motor doğrudan
bağlanmıştır. KSTO1 ve KSTO2 röleleri tipik olarak kullanılan seyir kontaktörlerinin yerine geçer.
Etkinleştirme, üst seviye asansör kontrolörü tarafından gerçekleştirilir. Bunun için gerekli olan voltaj
güvenlik devresinin ucunda yüklenmiştir. Paralel etkinleştirilmiş (elektronik) röle KGS, kontrolörü (GS)
etkinleştirir ve herhangi bir acil durum durdurmada (denetim ve dönüş işlemleri dahil) frekans
dönüştürücünün hemen kapatılmasını sağlar. Bu röle aynı zamanda başka bir elektronik alternatif ile
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değiştirilebilir, ki bu özellikle dişlisiz ve sürekli olarak uyarılmış senkron tahriklerle ile birlikte tavsiye
edilir. EN 81-1'e göre gerekli olan yedeklilik, iki adet (paralel) fren kontaktörünün kullanımını gerektirir.
Figure 1'e göre şematik diyagram, normal çalışma modunda ve acil durum duruşlarında (emniyet
devresinin kesilmesi) bir fren kontaktörünün (KBR1 ve/veya KBR2) arızalanması halinde mekanik
frenlerin derhal devreye alınmasını sağlar.
Şematik devre diyagramının Figure 2
Tehlike analizinde, acil durumlarda (güvenlik devresinin kesilmesinde) bir fren kontaktörünün
(KBR1/KBR2 ve/veya KBR_AC/KBR_DC) arızasının asansör sisteminin güvenliğini ne derece
etkilediği değerlendirilmelidir. Bu, entegre STO fonksiyonlu frekans eviricilerin kullanılmasından dolayı
değil, asansör sistemlerinin yakalaması gereken genel güvenlik şartları açısından gereklidir.
Her iki durumda da fren kontaktörlerinin etkinleştirilmesi üst seviye kontrolör tarafından gerçekleştirilir.
Bunun için gerekli voltaj güvenlik devresinin ucunda yüklenmiştir. Frekans dönüştürücünün iki STO
girişi STO1 ve STO2'nin etkinleştirilmesi, KSTO1 ve KSTO2 rölelerinin kontakları üzerinden
gerçekleştirilir. Bu rölelerin fren kontakları ve fren kontaktörleri üzerinden, kontrol cihazının kontaktör
düşme denetimi garanti edilir.

12.5 Tesisat/bileşenler tarafından karşılanması gereken gereklilikler
Güvenlik sebepleri dolayısıyla yalıtımın tasarımı DIN EN 61800-5-1'e göre kirlilik seviyesi 3 ve aşırı
voltaj kategori III temelinde olmalıdır.
STO1 ve STO2 sinyallerinin kontrol kabloları kapalı bir elektrik kabinin dışında ise, korumalı tesisat
gereklidir (blendajlı kablo veya kablo kanalı içinde ayrı ayrı tesisat).
KSTO1 ve KSTO2 röleleri için cebri kılavuzlu kontaklar zorunlu değildir. Ancak, bu durumda kontaktör
denetimi bu röleler ile ilgili olarak yalnızca tanıtıcı özelliğe sahiptir.
Bobin ile kontaklar arasında güvenli yalıtım sağlanmalıdır.
KBR1/KBR2 - KBR_AC/KBR_DC fren kontaktörlerinin kontakları cebri kılavuzlu olmalıdır. Bobin ve
kontaklar arasında ve kontakların kendi arasında güvenli yalıtım sağlanmalıdır.
DIN EN 61800-5-1'e göre güvenli yalıtım aşağıdaki değerlerde sağlanır:
Bobin ve kontaklar arasındaki ve kontakların kendi arasındaki hava ve sürünme mesafesi en az 5.5
mm olmalıdır.
Bobin ve kontaklar arasındaki ve kontakların kendi arasındaki elektriksel dayanım en az 3000 V AC /
4240 V DC olmalıdır.

12.6 STO fonksiyonun etkinleştirilmesi
STO fonksiyonu istek halinde fabrikada etkinleştirilecektir. Bu fonksiyonun müşteri tarafından
etkinleştirilmesi / etkisizleştirilmesine izin verilmez. Müşteri tarafından yapılan izinsiz değişiklikler her
türlü garanti ve sorumluluğun geçersiz olmasına sebep olacaktır.
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12.7 İşlevsel kontrol
Güvenlik ile ilgili sinyal ve fonksiyonları çalışmasının kontrolü söz konusu olduğunda asansör
kabininde kimse olmadığından emin olun. Ardından, asansör kontrolöründeki harici çağrıları
etkisizleştirin.
Aşağıdaki testlerin doğrudan frekans eviricideki değil, ilgili rölelerdeki STO sinyallerini devreden
çıkartarak gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Eğer frekans evirici tarafındaki STO sinyallerinin bağlantısı
kesilirse her durumda kabloların frekans eviricinin herhangi bir parçasına temas etmediğinden emin
olun (aksi takdirde tahribat riski vardır).
STO arıza mesajları yalnızca şebeke voltajının bağlantısını keserek silinebilir.

12.7.1

GS sinyalinin kontrol edilmesi

GS sinyallerinin işleyişinin kontrol etmek için terminal 53'deki kabloyu çıkartın ve asansör kontrolörü ile
bir çağrı yapın. Frekans evirici motora güç vermemeli ve park freni devreye girmemeli (asansör
kabininde hareket olmamalı).
Şimdi, kabloyu terminal 53'e geri takın ve testi asansör çalışmaktayken tekrarlayın. Derhal bir acil
durum duruşu gerçekleşmeli, asansör kabini durmalıdır.
Ardından kabloyu tekrar terminal 53'e bağlayın.

12.7.2

STO sinyallerinin kontrol edilmesi

STO sinyallerinin işleyişini kontrol etmek için "STO1" terminalindeki kabloyu çıkartın ve asansör
kontrolü ile bir çağrı yapın. Frekans evirici motora güç vermemeli ve park freni devreye girmemeli
(asansör kabininde hareket olmamalı). Frekans eviricinin TÜ arıza mesajı rölesi düşer ve "STO Error"
hata mesajı frekans dönüştürücü ekranında görüntülenir.
Ardından, kabloyu "STO1" terminaline geri bağlayın ve test prosedürünü "STO2" sinyali ile tekrarlayın.
Her iki testi de asansör çalışmakta iken tekrarlayın. Her iki durumda da derhal bir acil durum duruşu
gerçekleşmelidir (asansör kabini durmalıdır). Frekans eviricinin TÜ arıza mesajı rölesi düşer ve "STO
Error" hata mesajı frekans dönüştürücü ekranında görüntülenir.

12.7.3

Kontaktör düşme denetiminin kontrol edilmesi

Kontaktör düşme denetiminin işlevini kontrol etmek için kabloyu asansör kontrolörünün ilgili girişinden
çıkartın, ve ardından asansör kontrolörü üzerinden bir çağrı yapın. Seyir işlemi sona erdikten sonra bu
durum asansör kontrolörü tarafından fark edilmeli ve görüntülenmelidir. Yeni bir çağrı başka bir seyir
işlemini başlatmamalıdır.
Testlerin tamamlanmasından sonra elektrik tesisatını kontrol edin ve harici çağrıyı tekrar etkinleştirin.
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13 Uzun Döneml Ver Kaydı ç n USB Modülü
13.1 USB modülünün kurulumu





VVVF kontrol cihazını kapatın ve cihazın elektronik parçalarının enerjisinin tamamen
kesildiğinden emin olmak için yaklaşık 3 dakika bekleyin.



USB modülünü aşağıdaki çizimde gösterildiği üzere temel kontrolöre bağlayın. Yanlardaki her
iki bağlantı fişinin (çizimde oklar ile gösterilmiş) düzgün şekilde yerleştiğinden emin olun.



VVVF kontrol cihazını tekrar açın. USB modülü tanındığı anda ilgili ekran menüsü
etkinleşecektir (aşağıdaki bölüme bakınız).

13.2 USB menüsü
13.2.1

Menüyü getirme / etkinleştirme

Extended
USB-module
----------------------

"Extended– USB-module“ menüsüne geçin ve E tuşunu kullanarak
menüyü açın.

USB-module
Activate USB-Stick
----------------------

Hafıza çubuğu ile iletişim E tuşuna basarak etkinleştirilir.

Wait for USB-Stick …

Şimdi modül, bir hafıza çubuğu takılıncaya kadar beklemede kalacaktır.
Cihazı kapatmanız gerekmeden bir hafıza çubuğunu takabilirsiniz.

C=Abort
interrogate existing
parameter-files …

Öncelikle, hafıza çubuğu okunur ve mevcut veri kayıtları kontrol edilir.

(Nr)
## USB-Main menu
>Save on USB
Load from USB
Delete in USB

13.2.2

Okumadan sonra ana menü gösterilir.

Menü kontrolü

## USB-Main menu
>Save on USB
Load from USB
Delete in USB
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Menü kontrolü her zamanki gibidir. Bir menü öğesini seçmek için " "
tuşlarını kullanın ve seçiminizi onaylamak için "E" tuşuna basın. Seçilmiş
menü öğesi yan tarafında bulunan ">" sembolü ile gösterilir. USB
menüsünden çıkmak için "C" tuşuna basın.
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13.2.3

VVVF kontrol cihazı parametrelerinin USB çubuğa kaydedilmesi

## USB-Main menu
>Save on USB
Load from USB
Delete in USB

##

File No. selection …
>##1
##2
##3

Önemli bilgiler:



Lütfen kaydetme işlemi esnasında herhangi bir seyir işleminin olmadığından emin olun.
Kaydetme esnasında USB çubuğu çıkartılmamalıdır, aksi takdirde veri kaybı riski söz
konusudur.

13.2.4

USB çubuktan VVVF parametrelerinin yüklenmesi

## USB-Main Menu
Save on USB
>Load from USB
Delete in USB
File no. selection
>##1
##2
##3



99 adet önceden belirlenmiş dosya adı arasında seçim yapabilirsiniz.
Eğer USB çubuğunuzda halihazırda bir dosya bulunuyorsa, bu dosyanın
adı listede gösterilmeyecektir.
E tuşunu kullanarak dosya adını seçtikten sonra parametreler USB
çubuğa kopyalanır.

Create File …
Param -> USB-Modul
(Nr)
C=Abort



Lütfen sol tarafta gösterilen menü öğesini seçin ve seçiminizi "E" tuşuna
basarak onaylayın.

##

Lütfen sol tarafta gösterilen menü öğesini seçin ve seçiminizi "E" tuşuna
basarak onaylayın.
Mevcut veri kayıtları seçim listesinde gösterilir.
E tuşunu kullanarak bir dosya adı seçildikten sonra, parametreler USB
çubuktan okunur.

Önemli bilgiler:



Lütfen kaydetme işlemi esnasında herhangi bir seyir işleminin olmadığından emin olun.
Kaydetme esnasında USB çubuğu çıkartılmamalıdır, aksi takdirde veri kaybı riski söz
konusudur.
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13.2.5



VVVF kontrol cihazı parametrelerinin USB çubuktan silinmesi

## USB-Main Menu ##
Save on USB
Load from USB
>Delete in USB

Lütfen sol tarafta gösterilen menü öğesini seçin ve seçiminizi "E" tuşuna
basarak onaylayın.

File no. selection …
>##1
##2
##3

Mevcut veri kayıtları seçim listesinde gösterilir.
E tuşunu kullanarak dosya adı seçildikten sonra, parametreler USB
çubuktan silinir.

Önemli bilgiler:



Lütfen kaydetme işlemi esnasında herhangi bir seyir işleminin olmadığından emin olun.
Kaydetme esnasında USB çubuğu çıkartılmamalıdır, aksi takdirde veri kaybı riski söz
konusudur.

13.2.6

USB çubuktaki seyir eğrisi kaydının etkinleştirilmesi

## USB-Main menu ##
Load from USB
Delete in USB
>Drive curve ON >OFF<

Lütfen sol tarafta gösterilen menü öğesini seçin. Seyir kayıt fonksiyonunu
açıp kapatmak için "E" tuşunu kullanın.
Sol tarafta gösterilen örnekte seyir eğrisi kaydı fonksiyonu kapalı
durumdadır.

## USB-Main menu
Load from USB
Delete in USB
>Drive curve >ON<

Seyir eğrisi kayıt fonksiyonunu açmak için E tuşunu kullanın. Artık her
seyir işleminden sonra seyir eğrisi USB çubuğa kaydedilir. Dosyaların
ilgili seyir işlemleri ile bağdaştırılabilmesi için dosya adları VVVF kontrol
cihazının seyir işlemi sayacından alınır.
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13.3 USB modülden alınan hata mesajları
13.3.1

No USB-Modul !?!

Sebebi:
Modül tanınamıyor / yanıt vermiyor.
Çözümü:
Priz tipi konektörlerin uygun şekilde yerleştiğinden emin olun.

13.3.2

Err: USB-Stick Init, Err: USB--Status, Err: USB-FP-Status

Sebebi:
USB çubuğunun başlatılması / cevap vermesi başarısız
Çözümü:
Başka bir USB çubuğu deneyin

13.3.3

Err: SendParam

Sebebi:
Parametrelerin aktarımı sırasında hata
Çözümü:
Tekrar deneyin
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14 Hatalar ve Uyarılar
Not: Aşağıdaki derleme en yaygın hata ve uyarıları kapsamaktadır.

14.1 Dönüştürücüde hata mesajları
14.1.1

Kodlayıcı kutuplaşması (Encoder polarity)

Belirti:
Ayarlanan ve gerçek değerlerin işaretleri birbirini tutmuyor.
Sebepleri ve çözümü:
Motorun dönüş algısı ve artımlı kodlayıcı izlerinin atanması doğru değildir. Kabinin yukarı doğru
hareketi sırasında pozitif bir hız görüntülenmelidir.
A ve B veya -A ve -B kodlayıcı darbe serilerinin veya iki motor fazının yerlerini değiştirin.

14.1.2

Çalışmama (No start-up)

Belirti:
Ayarlı verilere ve %100'lük torka rağmen herhangi bir hareket yok.
Sebepleri ve çözümü:
Artımlı kodlayıcı doğru bağlanmamıştır veya arızalıdır. Kabin hareket ederken bir hızın gösterilip
gösterilmediğini kontrol edin.
Artımlı kodlayıcının kodlayıcı darbelerinin parametreleri yanlış girilmiştir.
Fren açılmaz, motor aşırı yüklenmiştir.
Dönüştürücü motora göre doğru ayarlanmadığı için motor çok az tork üretir.

14.1.3

Aşırı hız (Overspeed)

Belirti:
Gerçek hız, V4 + %20'den yüksek.
Sebepleri ve çözümü:
Dönüştürücü faaliyeti olmadan frenlerin kontrolsüz açılması.
Seyir işlemi esnasında seyir kontaktörlerinin açılması.
Takometre arızalıdır veya takometre bağlantı kablosu hatalı sinyal iletmektedir.

14.1.4

Kontrol Sapması (Control Deviation)

Belirti:
Ayarlı ve gerçek değer arasındaki fark 3 saniyeliğine V4'ün %20'sinden fazla.
Sebepleri ve çözümü:
Motor dönüştürücüye düzgün ayarlanmamıştır.
Motor aşırı yüklenmiştir.
Dönüştürücü çok küçüktür.
Ana besleme voltajı çok düşüktür.
Sistem verilerini motor tip plakasındakiler ile karşılaştırın.

14.1.5

Aşırı akım (Overcurrent)

Belirti:
Akım değeri maksimum dönüştürücü değerini aşıyor.
Sebepleri ve çözümü:
Dönüştürücü çıkış devresinde kısa devre, örneğin motor hasarı veya yanlış elektrik tertibatı sebebiyle.
Elektrik tertibatını kontrol edin.
Motoru ölçün.
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14.1.6

DC aşırı gerilim (Overvoltage DC)

Burada, fren işletiminin artık DC bağlantısından beslenemediği farz edilmelidir.
Muhtemelen, frenleme direnci yanlış bağlanmış veya arızalıdır.
Ayrıca şebeke voltajındaki artışlar da bu hataya yol açabilir.

14.1.7

DC düşük gerilim (Undervoltage DC)

Belirti:
DC bağlantı voltajı belirli bir değerin altına düşer.
Sebepleri ve çözümü:
Çok düşük şebeke voltajı (ör: jeneratörün aşırı yüklenmesi halinde acil durum çalışması, küçük
besleme kablosu enkesitli geçici (inşaat) güç beslemesi, şebeke voltajı azaltım alanları)
.

14.1.8

Motor adaptasyonu (Motor adaptation)

Belirti:
Akım kontrolör ayarları sırasında hata oluşması.
Motor-dönüştürücü bağlantısının kesilmesi.
Sebepleri ve çözümü:
Seyir kontaktörleri devralmamış.
Seyir kontaktörlerinin kontakları aşınmış.
Kablolama hatası.

14.1.9

Motor sıcaklığı (Motor temperature)

Belirti:
35 ve 363 terminalleri arasındaki direnç 3 kOhm'den yüksektir, PTC tepki vermiştir
Sebepleri ve çözümü:
Motor aşırı ısınmıştır
Eğer motor PTC'si bağlanmamışsa, 35 ve 36 terminalleri arasına bir tel atlatıcı tesis edilmelidir.
Cihazdaki +24 V sigorta arızalıdır

14.1.10

Aşırı sıcaklık (Temperature KK.)

Belirti
Sıcaklık bir sınırın üzerine çıkar.
Sebepleri ve çözümü:
Çok yüksek ortam sıcaklığı.
Kasa üzerinde havalandırma açıklığının olmaması.
Dönüştürücü çok küçüktür.

14.1.11 DCP Zaman Hatası (DCP-TimeoutErr)
Belirti:
Kontrolörden sinyal gelmiyor
Sebepleri ve çözümü:
DCP bağlantı kablosu yanlış takılmış veya kesintili olabilir mi?
Kontrolör doğru DCP çalışma moduna ayarlandı mı?
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14.1.12 DCP Sağlama Toplamı Hatası (DCP-ChecksumErr)
Belirti:
Kontrolörden hatalı sinyaller alınması
Sebepleri ve çözümü:
DCP bağlantı kablosu bükülü ve blendajlı mıdır?
Koruma PE'ye düzgün şekilde bağlanmış mıdır?

14.1.13 DCP04 Kalan mesafe (DCP04 Remaining distance)
Belirti:
Yalnızca DCP04 modunda görülür. Kalan mesafe negatif değerler ile gösterilir, yavaşlama sırasında
kalan mesafe 100 mili saniye boyunca değişmez, yavaşlama rampası sırasında kalan mesafe arıtıyor
olarak gözükür.
Sebepleri ve çözümü:
DCP protokolünde iletim hatası. DCP kablosunun blendajlı olup olmadığını ve PE'ye düzgün bağlanıp
bağlanmadığını kontrol edin. RST'ye danışın.

14.1.14

DCP Çabuk başlatma zaman aşımı (Timout FastStart DCP)

Belirti:
Bir çabuk başlatma işlemi sırasında 10 saniye içinde seyir komutu alınmaz.
Sebepleri ve çözümü:
RST'ye danışın.

14.1.15

Runtime hatası (Runtime error)

Belirti:
Programlanmış runtime denetimi devreye girer.
Sebepleri ve çözümü:
Runtime denetimini etkisiz hale getirin veya süreyi arttırın.

14.1.16

Kontaktör hatası (Contactor error)

Belirti:
ZS rölesi kapatıldıktan 0,5 saniye sonra seyir kontaktörleri hala çekili haldedir.
Sebepleri ve çözümü:
ZS rölesi kapatıldıktan 0,5 saniye sonra kontaktörlerin hala aktif olup olmadığını kontrol edin.

14.1.17

Güç ünitesi (Power unit)

Belirti:
Dönüştürücünün güç modülleri tarafından hata mesajı verilir.
Sebepleri ve çözümü:
Yüksek elektromanyetik etki.
Arızalı dönüştürücü
Kontaktörlerin korumalarını RC bileşenlerini kontrol edin.
Dönüştürücünün yakınında parazit kaynaklarının (örneğin büyük makineler) bulunmadığından emin
olun.
Dönüştürücüyü değiştirin.
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14.1.18

Kalibrasyon (Calibration)

Sebepleri ve çözümü:
Senkron makinenin kalibrasyonu sırasında bir hata oluşmuştur.
RST'ye danışın.

14.1.19

Topraklama hatası (Earth fault)

Belirti:
Ölçülen topraklama sapma akımı kabul edilebilir değerin üzerinde
Sebepleri ve çözümü:
Yüksek elektromanyetik etki.
Motor arızası.
Kontaktörlerin korumalarını RC bileşenlerini kontrol edin.
Dönüştürücünün yakınında parazit kaynaklarının (örneğin büyük makineler) bulunmadığından emin
olun.
Motoru ölçün.

14.1.20

Motor aşırı yüklenmesi (Motor overload)

Belirti:
Motorun yük sınırı aşılmıştır.
Sebepleri ve çözümü:
Parametrelerin yanlış girilmesi.
Artımlı kodlayıcı arızası.
Motor muhtemelen çok küçüktür.
Parametrelerin girilmesini kontrol edin.
RST'ye danışın.

14.1.21

Sinüs yüksekliği (Sine amplitude)

Belirti:
Sinüs sinyallerinin yüksekliği kabul edilebilir aralığın dışında.
Sebepleri ve çözümü:
Sinüs kodlayıcı arızası.
Yanlış D-SUB konektör yapılandırması, veya konektör takılmamıştır.
Sinüs kodlayıcı tertibatını kontrol edin.
RST'ye danışın.

14.1.22 CDAmplitude
Belirti:
CD Sinyali (kodlayıcı ERN1387) yüksekliği kabul edilebilir sınırın dışında.
Sebepleri ve çözümü:
Sinüs kodlayıcı arızası.
Yanlış D-SUB konektör yapılandırması, veya konektör takılmamıştır.
Sinüs kodlayıcı tertibatını kontrol edin.
RST'ye danışın.

14.1.23

Referans hatası (Referencing error)

Belirti:
CD kodlayıcı halinde, 60 saniye seyirden sonra sıfır darbe bulunmaz ise.
Sebepleri ve çözümü:
RST'ye danışın.
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14.1.24

EnDat BUS_OPEN, EnDat Timeout , EnDat CRC

Belirti:
Mutlak değer kodlayıcının başlatılması sırasında hata oluşması.
Sebepleri ve çözümü:
Mutlak değer kodlayıcı arızalıdır.
SSI protokolü seçilmiştir.
Yanlış D-SUB konektör yapılandırması, veya konektör takılmamıştır.
Sinüs kodlayıcı tertibatını kontrol edin.
RST'ye danışın.

14.1.25

EnDat ALARM

Belirti:
Kodlayıcı bir alarm biti sinyali verir. Doğru kodlayıcı işleyişi artık garanti değildir.
Sebepleri ve çözümü:
Kodlayıcıyı değiştirin.

14.1.26

EnDat STRICHZAHL

Belirti:
Yanlış kodlayıcı darbe sayısı ayarlanmış.
Sebepleri ve çözümü:
Parametreyi düzeltin.

14.1.27

SSI BUS_OPEN, SSI Timeout

Belirti:
Mutlak değer kodlayıcının başlatılması sırasında hata.
Sebepleri ve çözümü:
Mutlak değer kodlayıcı arızalıdır.
EnDat protokolü seçilmiştir.
Yanlış D-SUB konektör yapılandırması, veya konektör takılmamıştır.
Sinüs kodlayıcı tertibatını kontrol edin.
RST'ye danışın.

14.1.28

n-Max senkronu (n-Max Synchron)

Belirti:
Dişlisiz tahrikin maksimum hızı aşılmıştır.
Sebepleri ve çözümü:
RST'ye danışın.

14.1.29

FU Aşırı yüklenme (Overload FU)

Belirti:
Eviricinin mevcut sınırı geçilmiştir.
Sebepleri ve çözümü:
Seyir işlemi esnasında fren uygulanmıştır.
RST'ye danışın.
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14.1.30

Timeout ZS=Imot

Belirti:
Yalnızca "motor manyetize" işlevini kullanırken.
Sebepleri ve çözümü:
RST'ye danışın.

14.1.31 SSC-Error
Belirti:
Dahili VVVF kontrol cihazı hatası
Sebepleri ve çözümü:
VVVF kontrol cihazını kapatın ve yaklaşık 30 saniye sonra tekrar açın. Eğer hatalar tekrar ederse
devre kartı arızalı olabilir.

14.1.32 Kalibrasyon yok (No calibration)
Belirti:
VVVF kontrol cihazı Open-Loop4 modunda kullanılır ve daha önceden kalibrasyon yapılmamıştır (bkz.
Bölüm 8.10.1)
Sebepleri ve çözümü:
Motor parametrelerinin otomatik ölçümünü etkinleştirin.

14.1.33 Aşırı şebeke voltajı, düşük şebeke voltajı, şebeke faz sırası
(Overvoltage mains, low voltage mains, phase sequence mains)
Belirti:
(tesis edildiyse) VVVF kontrol cihazının faz denetimi tetiklenmiştir.
Sebepleri ve çözümü:
RST'ye danışın

14.1.34 Fren başlangıcı zaman aşımı (Timeout Brake Start)
Belirti:
Eğer fren kontrolü etkinleştirildiyse ve ZB rölesinin etkinleştirilmesinden sonra 5 saniye için fren açık
sinyali alınmaz ise.
Sebepleri ve çözümü:
Freni kontrol edin, elektrik tesisatını kontrol edin.

14.1.35 BRR_Aşırı sıcaklık (BRR Overtemperature)
Belirti:
Dijital giriş 2 üzerinden, fren direnci üzerindeki PTC'nin tepki verdiği tespit edilmiştir.
Sebepleri ve çözümü:
Dijital giriş 2 üzerindeki seviyeyi kontrol edin.

14.1.36 BRR Akımı (BRR_Current)
Belirti:
Sabit durur halde fren direnci üzerinde bir akım tespit edilmiştir..
Sebepleri ve çözümü:
Cihaz hatası
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14.1.37 Seyir esnasında GS arızası (GS failure during travel)
Belirti:
Seyir işlemi esnasında GS sinyali arızalanmıştır. V0, VN ve V1'de GS denetlenmez.
Sebepleri ve çözümü:
Güvenlik devresinin kesilmesi, kontrolör tarafından acil durum kapatması

14.1.38 EEPROM
Belirti:
Dahili hafıza modülü hatası
Belirti:
Devre kartını değiştirin

14.1.39 Fren Başlangıcı Zaman Aşımı (Timeout Brake Start)
Belirti:
Eğer fren kontrolü etkinleştirildiyse ve ZB rölesinin etkinleştirilmesinden sonra 5 saniye için fren açık
sinyali alınmaz ise.
Sebepleri ve çözümü:
Freni kontrol edin, elektrik tesisatını kontrol edin.

14.1.40

Seyir esnasında STO arızası (STO failure during travel)

Belirti:
Seyir kontaktörsüz dönüştürücü işlemlerinde, seyir esnasında STO etkinleştirme sinyalleri yok
olmuştur.
Sebepleri ve çözümü:
Güvenlik devresinin kısa süreli kesilmesi. Elektrik tesisatını kontrol edin.

14.1.41

STO logic

Belirti:
Seyir kontaktörsüz dönüştürücü işlemlerinde, STO denetleme mantığı tetiklenmiştir. STO1 ve STO2
sinyalleri farklı seviyelere sahiptir.
Sebepleri ve çözümü:
Elektrik tesisatını kontrol edin.

14.1.42 Fren Açık EN81 (Brake-On EN81)
Belirti:
Fren kontaklarının denetimi tepki vermiştir. Ya tahrikten önce sinyallerden bir tanesi ya da her seyir
öncesi bir sinyal eksikliği söz konusudur.
Sebepleri ve çözümü:
Elektrik tesisatının ve mikroanahtarın kontrolü.

14.1.43 Fren Kapalı EN81 (Brake-Off EN81)
Belirti:
Die Überwachung der Bremskontakte hat angesprochen. Nach Fahrtende wechseln die Eingänge
nicht auf 0 V.
Sebepleri ve çözümü:
Elektrik tesisatının ve mikroanahtarın kontrolü.
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14.1.44 Maksimum Yön Değişikliği Sayacı (DirChangeCounterMax)
Belirti:
Halat değişikliği için girilen maksimum yön değişikliği sayısı aşılmıştır.
Sebepleri ve çözümü:
Halatları değiştirin.

14.2 Dönüştürücüde verilen uyarılar
14.2.1

Sıcaklık (Temperature)

Soğutucu sıcaklığı ön uyarı sınırını aşmıştır.

14.2.2

Motor verileri doğru mu (Motor data o.k.)?

Sistem veri parametrelerini girerken kayma dikkate alınmadı. Büyük olasılıkla nominal hız (örn. 1450)
yerine senkron hız (örn. 1500) girilmiştir.

14.2.3

Referans Sinyali Yok (No Refsignal)

Referans sinyali ile direkt duruş: Kabul edilir süre içinde referans sinyali alınmadı.

14.2.4

Yük ölçüm hatası (Load meas. error)

Analog yük ölçümünün kalibrasyonu: Yüklü haldeyken, yük ölçüm ünitesinin çıkış voltajı boş kabin
durumuna göre yeterince yüksek değil. Dolayısıyla doğru kalibrasyon yapmak mümkün değil.

14.2.5

+5V +15V +24V Yok (No +5V +15V +24V)

+ 5 V dahili cihaz voltajı mevcut değil. Sigorta kesiciyi kontrol edin.

14.2.6

DCP bağlantısı (DCP connection)

Kontrol sistemine olan DCP bağlantısı arızalı veya kesilmiş.

14.2.7

DCP04 yazılımı (DCP04 software)

Uygun veriler bulunamadı (konum veya kalan mesafe negatif, tanımlı seyir güzergahına uyan seyir
profili yok). Acil durum duruşunda meydana gelebilir ve göz ardı edilebilir.

14.2.8 Tahrik Komutları (Drive Commands)!?
Senkron makinenin kalibrasyonu esnasında tahrik komutları çok erken kapatılmış, dolayısıyla ölçüm
doğru bir şekilde tamamlanamamıştır.

14.2.9 Kontrol Süreleri (Control Times)!?
Duruş sırasında kontrol GS Sinyalini, evirici güç aşamasını kapatmadan önce kapatıyor.

14.2.10 EEP yazma koruması (EEP write protection)
Hafıza, yazmaya karşı korumalı olduğu halde parametreler değiştirilmeye çalışılmıştır.

14.2.11 EEP-RAM erişimi (EEP-RAMaccess)
Parametreler, giriş kaynağını tanımlamadan değiştirilmeye çalışılmıştır.
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14.2.12 EEPROM hatası (EEPROM error)
Parametreler kaydedilirken karşılaşılan hata.

14.2.13 Cihaz Yapılandırma (Config Device)
Yapılandırma cihaz donanımı ile eşleşmiyor.

14.2.14

Ölçülen Değerler (Measured Values)

Kalibrasyon sırasında elde edilen sonuçlar mümkün değil. Prosedürü tekrarlayın.

14.2.15

Maksimum Parametre Değeri (MAXVALUE PARA)

Çeşitli parametreler, değer ayarlanması sırasında sınırlandırılmıştır. Çoğunlukla tanımlanmamış seyir
komutları sebebiyle oluşmuştur.

14.2.16

STO Sinyali yok (STO-Signal missing)

GS komutunu açarken STO sinyalleri mevcut değildir. Seyir mümkün değildir.

14.2.17

Yön değişikliği sayacı kritik (DirChangeCounterKrit)

Halat değişikliğine kalan seyir sayısı 100000'den azdır.
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15 Fabr ka Ayarları, Parametrelere Genel Bakış
Parametre

Ekran Metni

Ayar aralığı

Temel Ayar

Açıklama

Hızlar
Çok yavaş hız
Denetim hızı
1. ara hız
2. ara hız
Yüksek hız
Hassas seviyelendirme
Tahliye
Seviyelendirme denetimi
Yavaşlama denetimi

V0
V1
V2
V3
V4
VN
VE
EÜ
BÜ

0,2 - 630
1 - 1500
1 – 2700
1 - 2700
1 - 2700
1 - 270
1 - 2700
0 - 2700
0 - 2700

150 rpm
300 rpm
1000 rpm
1380 rpm
1380 rpm
75 rpm
100 rpm
300 rpm
300 rpm

alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye

Süreler/Mesafeler
Başlatma
Yavaşlama rampası
Elektriksel durma
Seyir eğrisi başlangıç süresi
Röle kont. gecikme süresi
Röle fren kapanışı gec. süresi
Fren açılma gecikme süresi

HL_V4
B_V4
EH
SF
ZS
ZB_zu
ZB_auf

500 – 10000
500 – 10000
300 - 3000
0 – 3000
100 - 5000
-1000 - 1000
0 - 300

2500 milisaniye
2500 milisaniye
700 milisaniye
300 milisaniye
300 milisaniye
200 milisaniye
100 milisaniye

alternatif olarak mm
alternatif olarak mm
alternatif olarak mm

Regülatör
Hız regülatörü
Hız regülatörü
Başlatma regülatörü
Başlatma regülatörü
Durdurma regülatörü
Durdurma regülatörü
Sınır başlatma regülatörü
Tork tahmini

n_P
n_I
K_START
K_STOP
Halte_P
Halte_I
GA
MV

4 - 1000
1 – 8000
50 – 500
50 – 500
4 – 1000
1 – 8000
0 - 3000
0 - 500

60
500 milisaniye
100 %
100 %
60
250
50 rpm
100

Asenkron makine verileri
nominal motor akımı
nominal motor voltajı
nominal motor hızı
nominal motor frekansı
cos (phi)
Kodlayıcı darbe sayısı
Kodlayıcı tipi

I_MOT
U_MOT
n_MOT
f_MOT
cos(phi)
Geber
Gebertyp

2 - 200
127 - 700
50 - 3000
20 - 100
30 - 99
500 - 4096

FRC nominal akım
400 V
1350 rpm
50 Hz
80
1024
TTL

Motor tip plakası
Motor tip plakası
Motor tip plakası
Motor tip plakası
Motor tip plakası
Kare dalga kodlayıcı
TTL/HTL/Sinüs
Motor tip plakası
Motor tip plakası
Sinüs kodlayıcı
Sinüs EnDat / sinüs SSI
Otomatik ölçüm

Senkron makine verileri
nominal motor akımı
Kutup çifti sayısı
Kodlayıcı darbe sayısı
Kodlayıcı tipi
Rotor açı sapması

I_MOT
Polpaare
Geber

2 – 200
1-100
500 - 4096

FRC nominal akım
2
1024

RhoOffset

-8192 - 8192

0

İletim oranı
Kasnak çapı
Süspansiyon

Getr.üb.
D-Treib.
Aufhäng.

1-10000
1-1000
0-5

1
1 mm
0

Gerçek iletim*100

Açık Döngü4
Başlatma voltajı
motor direnci

U_Start
R1_Motor

0-32000
700

4000

otomatik belirleme
otomatik belirleme

DCP04
Durma eğrisi

StopmitV0

0-1

0
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Genişletilmiş menüler
Genişletilmiş seyir eğrisi
Başlangıç sarsıntısı süresi
Başlangıç sarsıntısı türü (statik,
dinamik)
Başlangıç sarsıntısı hızı
Ara hız
Ara hız
Ara hız
Kattan kata düzeltme
Kattan kata yuvarlama
Hız değişikliklerinde geçiş süresi
V3 hızına çıkma süresi
V2 hızına çıkma süresi
V3 hızından yavaşlama süresi
V2 hızından yavaşlama süresi

AR
AR_TYP

0 - 3000
0-1

500 milisaniye
1

V31 hızına çıkma süresi
V32 hızına çıkma süresi
V31 hızından yavaşlama süresi
V32 hızından yavaşlama süresi

VA
V31
V32
V33
SC
R_SC
T V4->Vz
HL_V3
HL_V2
B_V3
B_V2
HL_V31
HL_V32
B_V31
B_V32

0,1 - 180
1 - 3000
1 - 3000
1 - 3000
0 – 1000
0 – 1000
0 – 5000
0 – 10000
0 – 10000
0 – 10000
0 – 10000
0 – 10000
0 – 10000
0 – 10000
0 – 10000

10 U/dak
1380 U/dak
1380 U/dak
1380 U/dak
500
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Genişletilmiş regülatör ayarları
Konumlama kontrolörü
Tarama süresi
Maksimum motor akımı
P-güçlendirme akım regülatörü
I-güçlendirme akım regülatörü
Tork yumuşatma
Yük dengeleme
Anahtarlama frekansı
Duruş regülatörü tipi

LR
TA
IMAX_MOT
Strom_P
Strom_I
Iqsoll_T1
LV
f_PWM
TypHaltr.

0 - 300
1000 - 10000
100 - 300
1-1000
1-32767
0-5
100 - 900
4-15
0-2

100 %
5000 u saniye
195 %
15
4000
0
500
15
0

Konum kontrolör artışı

0-10
0-1

0
0

Gerçek hız değerinin yumuşatılması
Standart: normal

Dijital giriş 1 fonksiyonu
Dijital giriş 2 fonksiyonu
Tahrik komutu kodlaması
Yön sinyali yapılandırması
Çıkışlar

T-1
Sense of
direction
Digin1
Digin2
Fahrbefehle
nur RO
ZS=Imot

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

0
0
0
0
0

Hata sıfırlama/kontaktör denetimi
Hata sıfırlama/kontaktör denetimi
paralel/ikili
RO veya R0+RU
Motor manyetize

Denetim
Çalışma süresi denetimi
Başlangıçta fren denetimi
Motor PTC denetimi

Laufzeit
Brake Start
PTC Motor

0-600
0-1
0-1

0 saniye
0
0

Sadece kontaktör tasarımı için
Kontaktör düşme denetimi

V1MaxRuck

0-1

0

Yalnızca V1'de mümkündür

Motortest
FastStart

0-1
0-1

1

test etkin

IqLast
IqLeer
Enable

0-100
0-100
0-1

0

Otomatik ölçüm
Otomatik ölçüm
1 ile etkinleşir

Girişler/çıkışlar
Kodlayıcı/Motor
Kodlayıcı/Motor

Özel fonksiyonlar
Yakalama testi için bırakma
torku
Motor bağlantı testi
DCP çabuk başlatma
Analog yük ölçümü
Çalışma noktası yüklü
Çalışma noktası boş
Yük dengelemenin
etkinleştirilmesi
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Standart: dinamik
alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye
alternatif olarak mm/saniye
geçişler V4 <-> V3 veya V2
alternatif olarak mm
alternatif olarak mm
alternatif olarak mm
alternatif olarak mm
alternatif olarak mm
alternatif olarak mm
alternatif olarak mm
alternatif olarak mm
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