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Sürücü tarafõndan olu turulan alarm mesajlarõ

KOD ALARM SEBEP YAPILMASI GEREKENLER

A2001 A IRI AKIM

(programlanabilir hata 
fonksiyonu, 1610 

ALARM GÖSTER 
parametresi) 

Çõkõ  akõm limit kontrolörü aktif. Motor yükünü kontrol edin.

Hõzlanma rampasõnõ (2202 HIZLANMA 
RAMP 1 and 2205 HIZLANMA RAMP 2 
parametreleri) kontrol edin.

Motoru ve motor kablosunu (fazlar da dahil 
olmak üzere) kontrol edin.

Ortam ko ullarõnõ kontrol edin. Kurulum 
tesisindeki ortam sõcaklõ õ 40 °C'yi a arsa 
yük kapasitesi azalõr. Bkz. bölüm De er 

kaybõ, sayfa 138.

A2002 YÜKSEK GER L M

(programlanabilir hata 
fonksiyonu, 1610 

ALARM GÖSTER 
parametresi) 

DC a õrõ gerilim kontrolörü aktif. Yava lama rampasõnõ (2203 YAVA LAMA 
RAMP 1 ve 2206 YAVA LAMA RAMP 2 
parametreleri) kontrol edin.

Statik veya geçici a õrõ gerilim olup 
olmadõ õnõ ö renmek için giri  besleme 
hattõnõ kontrol edin.

A2003 DÜ ÜK GER L M

(programlanabilir hata 
fonksiyonu, 1610 

ALARM GÖSTER 
parametresi) 

DC dü ük gerilim kontrolörü aktif. Giri  besleme kayna õnõ kontrol edin.

A2004 DÖNÜ  YÖNÜ K L T Yön de i imine izin 
verilmemektedir.

1003 DÖNÜ  YÖNÜ parametre ayarlarõnõ 
kontrol edin. 

A2006 AI1 KAYIP

(programlanabilir hata 
fonksiyonu, 3001 

AI<MIN FONKS YON, 
3021 AI1 HATA L M T 
parametreleri)

AI1 analog giri  sinyali 3021 AI1 
HATA L M T parametresi 
tarafõndan tanõmlanan limitin 
altõna dü tü.

Hata fonksiyonu parametre ayarlarõnõ kontrol 
edin.

Analog kontrol sinyal seviyesinin düzgün 
olup olmadõ õnõ kontrol edin.

Ba lantõlarõ kontrol edin.

A2009 C HAZ A IRI SICAKLIK Sürücü a õrõ sõcaklõ õ. Alarm sõnõrõ 
120°C'dir.

Ortam ko ullarõnõ kontrol edin. Ayrõca, bkz. 
De er kaybõ bölümü, sayfa 138.

Hava akõmõnõ ve fanõn çalõ masõnõ kontrol 
edin.

Motor gücünü sürücü gücüyle kar õla tõrõn.

A2010 MOTOR SICAKLI I

(programlanabilir hata 
fonksiyonu, 3005...3009 
parametreleri)

A õrõ yük, yetersiz motor gücü, 
yetersiz so utma veya hatalõ 
devreye alma verisi sebebiyle 
a õrõ (veya a õrõ görünen) motor 
sõcaklõ õ.

Motor de erlerini, yükü ve so utmayõ kontrol 
edin.

Devreye alma verisini kontrol edin.

Hata fonksiyonu parametre ayarlarõnõ kontrol 
edin.

Motoru so umaya bõrakõn. Motor 
so utmanõn düzgün oldu undan emin olun: 
So utma fanõ, so utma yüzeylerinin 
temizli i vs. kontrol edin.

A2011 DÜ ÜK YÜKLENME

(programlanabilir hata 
fonksiyonu, 3013...3015 
parametreleri) 

Motor yükü, örne in çalõ tõrõlan 
ekipmanõnda bulunan bir serbest 
bõrakma mekanizmasõ sebebiyle 
çok dü ük.

Çalõ tõrõlan ekipmanda bir sorun olup 
olmadõ õnõ kontrol edin.

Hata fonksiyonu parametre ayarlarõnõ kontrol 
edin.

Motor gücünü sürücü gücüyle kar õla tõrõn.
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1) Röle çõkõ õ alarm ko ullarõnõ göstermek için konfigüre edildi inde bile (örne in, parametre 1401

   RÖLE ÇIKI  1 = 5 [ALARM] veya 16 [HATA/ALARM]), bu alarm bir röle çõkõ õ tarafõndan gösterilmez.

A2012 MOTOR STALL

(programlanabilir hata 
fonksiyonu, 3010...3012 
parametreleri)

Motor, örne in a õrõ yük veya 
yetersiz motor gücü sebebiyle 
sõkõ ma bölgesinde çalõ maktadõr.

Motor yükünü ve sürücünün nominal 
de erlerini kontrol edin.

Hata fonksiyonu parametre ayarlarõnõ kontrol 
edin.

A2013 
1)

OTOMAT K RESET Otomatik reset alarmõ 31 OTOMAT K RESET parametre grubu 
ayarlarõnõ kontrol edin.

A2017 OFF BUTON Sürücü stop komutu, lokal kontrol 
kilidi aktifken kontrol panelinden 
verilmi tir.

1606 YEREL K L T parametresi ile lokal 
kontrol modunu devre dõ õ bõrakõn ve tekrar 
deneyin.

A2018 
1)

PID UYKU Uyku fonksiyonu uyuma moduna 
girmi .

Bkz. 40 PROSES PID SET 1 parametre 
grubu.

A2023 AC L STOP Sürücü, acil stop komutu aldõ ve 
2208 AC L YAV ZAMANI 
parametresi tarafõndan 
tanõmlanan rampa süresine göre 
stop yapõyor.

Çalõ maya devam etmenin güvenli olup 
olmadõ õnõ kontrol edin.

Acil stop butonunu tekrar normal konumuna 
getirin.

A2026 G R  FAZ KAYBI

(programlanabilir
hata fonksiyonu, 3016 

BESLEME FAZI 
parametresi)

Ara devre DC gerilimi, eksik giri  
besleme hattõ fazõ veya yanmõ  
sigorta nedeniyle salõnõm 
yapmakta.

DC gerilimi dalgalanmasõ nominal 
DC geriliminin %14'ünü a tõ õnda 
alarm verilir.

Giri  besleme hattõ sigortalarõnõ kontrol edin.

Giri  besleme kayna õ dengesizli ini kontrol 
edin.

Hata fonksiyonu parametre ayarõnõ kontrol 
edin.

KOD SEBEP YAPILMASI GEREKENLER

A5011 Sürücü ba ka bir kaynaktan kontrol ediliyor. Sürücü kontrolünü, lokal kontrol modu olarak 
de i tirin.

A5012 Dönü  yönü kilitli. Yön de i tirmeyi etkinle tir. Bkz. parametre 1003 
DÖNÜ  YÖNÜ.

A5013 Çalõ tõrma engelleme aktif oldu u için panel kontrolü 
devre dõ õ.

Panelden çalõ tõrmak mümkün de ildir. Panelden 
çalõ tõrmadan önce acil durum durdurma komutunu 
resetleyin veya 3 kablolu durdurma komutunu çõkarõn. 

Bkz. bölüm 3 kablolu makro sayfa 72 ve parametreler 
1001 HAR1 KOMUTLAR, 1002 HAR2 KOMUTLAR ve 
2109 AC L STOP SEÇ M

A5014 Sürücü hatasõ nedeniyle panel kontrolü devre dõ õ. Sürücü hatasõnõ resetleyin ve tekrar deneyin.

A5015 Lokal kontrol modu kilidi aktif oldu u için panel kontrolü 
devre dõ õ.

Lokal kontrol kilidini devre dõ õ bõrakõn ve tekrar 
deneyin. Bkz. 1606 LOKAL K L T parametresi.

A5019 Sõfõr dõ õnda bir parametre de eri yazmak yasaktõr. Sadece parametre resetlemeye izin verilir.

A5022 Parametre yazmaya kar õ korumalõdõr. Parametre de eri salt okunurdur ve de i tirilemez.

A5023 Sürücü çalõ õrken parametre de i ikli ine izin verilmez. Sürücüyü durdurun ve parametre de erini de i tirin.

A5024 Sürücü görevi yerine getiriyor. Görev tamamlanana kadar bekleyin.

A5026 De er, minimum limitte veya limitin altõnda. Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

A5027 De er, maksimum limitte veya limitin üzerinde. Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

A5028 Geçersiz de er Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

A5029 Bellek hazõr de il. Tekrar deneyin.

A5030 Geçersiz istek Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

A5031 Sürücü hazõr de il, örne in, dü ük DC gerilimi nedeniyle. Giri  besleme kayna õnõ kontrol edin.

A5032 Parametre hatasõ Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

KOD ALARM SEBEP YAPILMASI GEREKENLER
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Sürücü tarafõndan olu turulan hata mesajlarõ

KOD HATA SEBEP YAPILMASI GEREKENLER

F0001 A IRI AKIM Çõkõ  akõmõ, açma seviyesini geçti.

Sürücünün a õrõ akõm açma 
de eri, nominal akõmõn %325'idir.

Motor yükünü kontrol edin.

Hõzlanma rampasõnõ (2202 HIZLANMA RAMP 1 and 
2205 HIZLANMA RAMP 2 parametreleri) kontrol 
edin.

Motoru ve motor kablosunu (fazlar da dahil olmak 
üzere) kontrol edin.

Ortam ko ullarõnõ kontrol edin. Kurulum tesisindeki 
ortam sõcaklõ õ 40 °C'yi a arsa yük kapasitesi azalõr. 
Bkz. bölüm De er kaybõ, sayfa 138.

F0002 DC A IRI GER Ara devrede a õrõ DC gerilimi. 
DC a õrõ gerilim açma sõnõrõ 200 V 
sürücüler için 420 V ve 400 V 
sürücüler için 840 V'tur.

A õrõ gerilim kontrol cihazõnõn açõk oldu undan emin 
olun (2005 A IRI GER KONTRL parametresi).

Fren kõyõcõ ve direncini (e er kullanõlõyorsa) kontrol 
edin. DC a õrõ gerilim kontrolü, fren kõyõcõ ve direnci 
kullanõlõrken devre dõ õ bõrakõlmalõdõr.

Yava lama rampasõnõ (2203 YAVA LAMA RAMP 1 
ve 2206 YAVA LAMA RAMP 2 parametreleri) kontrol 
edin.

Statik veya geçici a õrõ gerilim olup olmadõ õnõ 
ö renmek için giri  besleme hattõnõ kontrol edin.

Frekans dönü türücüyü fren kõyõcõ ve fren direnci 
kullanarak tekrar çalõ tõrõn.

F0003 SÜR A IR SIC Sürücü a õrõ sõcaklõ õ. Hata açma 
sõnõrõ 135 °C'dir.

Ortam ko ullarõnõ kontrol edin. Ayrõca, bkz. De er 

kaybõ bölümü, sayfa 138.

Hava akõmõnõ ve fanõn çalõ masõnõ kontrol edin.

Motor gücünü sürücü gücüyle kar õla tõrõn.

F0004 KISA DEVRE Motor kablolarõnda veya motorda 
kõsa devre

Motoru ve motor kablosunu kontrol edin.

F0006 DC DÜ ÜK GER Eksik giri  besleme hattõ fazõ, 
yanmõ  sigorta, do rultucu 
köprüsü iç hatasõ veya çok dü ük 
giri  gücü nedeniyle ara devre DC 
gerilimi yetersiz.

Dü ük gerilim kontrol cihazõnõn açõk oldu undan emin 
olun (2006 DÜ ÜK GER KONTRL parametresi).

Giri  besleme kayna õnõ ve sigortalarõ kontrol edin.

F0007 AI1 KAYIP

(programlanabilir 
hata fonksiyonu, 
3001 AI<MIN 
FONKS YON, 
3021 AI1 HATA 
L M T 
parametreleri)

AI1 analog giri  sinyali 3021 AI1 
HATA L M T parametresi 
tarafõndan tanõmlanan limitin altõna 
dü tü.

Hata fonksiyonu parametre ayarlarõnõ kontrol edin.

Analog kontrol sinyal seviyesinin düzgün olup 
olmadõ õnõ kontrol edin.

Ba lantõlarõ kontrol edin.

F0009 MOT A IR SICAK

(programlanabilir 
hata fonksiyonu, 
3005...3009 
parametreleri)

A õrõ yük, yetersiz motor gücü, 
yetersiz so utma veya hatalõ 
devreye alma verisi sebebiyle a õrõ 
(veya a õrõ görünen) motor 
sõcaklõ õ.

Motor de erlerini, yükü ve so utmayõ kontrol edin.

Devreye alma verisini kontrol edin.

Hata fonksiyonu parametre ayarlarõnõ kontrol edin.

Motoru so umaya bõrakõn. Motor so utmanõn düzgün 
oldu undan emin olun: So utma fanõ, so utma 
yüzeylerinin temizli i vs. kontrol edin.
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F0012 MOTOR STALL

(programlanabilir 
hata fonksiyonu, 
3010…3012 
parametreleri)

Motor, örne in a õrõ yük veya 
yetersiz motor gücü sebebiyle 
sõkõ ma bölgesinde çalõ maktadõr.

Motor yükünü ve sürücünün nominal de erlerini 
kontrol edin.

Hata fonksiyonu parametre ayarlarõnõ kontrol edin.

F0014 HAR C  HATA 1

(programlanabilir
hata fonksiyonu, 
3003 HAR C  
HATA 1 
parametresi)

Harici hata 1 Harici cihazlarda hata olup olmadõ õnõ kontrol edin.

Hata fonksiyonu parametre ayarõnõ kontrol edin.

F0015 HAR C  HATA2

(programlanabilir
hata fonksiyonu, 
3004 HAR C  
HATA 2 
parametresi)

Harici hata 2 Harici cihazlarda hata olup olmadõ õnõ kontrol edin.

Hata fonksiyonu parametre ayarõnõ kontrol edin.

F0016 TOPRAK HATASI

(programlanabilir 
hata fonksiyonu, 
3017 TOPRAK 
HATASI 
parametresi)

Sürücü, motor veya motor 
kablosunda toprak hatasõ tespit 
etti.

Motoru kontrol edin.

Motor kablosunu kontrol edin. Motor kablo uzunlu u 
maksimum spesifikasyonlarõnõ geçmemelidir. Bkz. 
Motor ba lantõ verileri bölümü, sayfa 144.

Not: Toprak hatasõnõn devre dõ õ bõrakõlmasõ 
sürücüye zarar verebilir.

F0017 DÜ ÜK 
YÜKLENME

(programlanabilir 
hata fonksiyonu, 
3013...3015 
parametreleri) 

Motor yükü, örne in çalõ tõrõlan 
ekipmanõnda bulunan bir serbest 
bõrakma mekanizmasõ sebebiyle 
çok dü ük.

Çalõ tõrõlan ekipmanda bir sorun olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.

Hata fonksiyonu parametre ayarlarõnõ kontrol edin.

Motor gücünü sürücü gücüyle kar õla tõrõn.

F0018 TERM K HATA Sürücü dahili hatasõ. Sürücü dahili 
sõcaklõk ölçümü için kullanõlan 
termistör açõk veya kõsa-devreli.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

F0021 AKIM ÖLÇÜM Sürücü dahili hatasõ. Akõm ölçüm 
aralõ õ dõ õndadõr.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

F0022 G R  FAZ KAYBI

(programlanabilir
hata fonksiyonu, 
3016 BESLEME 
FAZI parametresi)

Ara devre DC gerilimi, eksik giri  
besleme hattõ fazõ veya yanmõ  
sigorta nedeniyle salõnõm 
yapmakta.

DC gerilimi dalgalanmasõ nominal 
DC geriliminin %14'ünü a tõ õnda 
hata açma meydana gelir.

Giri  besleme hattõ sigortalarõnõ kontrol edin.

Giri  besleme kayna õ dengesizli ini kontrol edin.

Hata fonksiyonu parametre ayarõnõ kontrol edin.

F0026 SÜRÜCÜ ID Dahili sürücü ID hatasõ Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

F0027 KONFIG DOSYA Dahili konfigürasyon dosyasõ 
hatasõ

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

KOD HATA SEBEP YAPILMASI GEREKENLER
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F0035 ÇIKI  
KABLOLAMA

(programlanabilir 
hata fonksiyonu, 
3023 KABLAJ 
HATASI 
parametresi)

Hatalõ giri  besleme ve motor 
kablo ba lantõsõ (örne in, giri  
besleme kablosu sürücü motor 
ba lantõsõna ba lanmõ ).

Sürücü hatalõysa veya giri  
beslemesi delta topraklõ bir 
sistemse ve motor kablosu 
kapasitansõ yüksekse hata 
yanlõ lõkla verilebilir.

Giri  besleme ba lantõlarõnõ kontrol edin.

F0036 UYUMSUZ SW Yüklenen yazõlõm uyumlu de il. Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

F0101 SERF CORRUPT Bozuk Seri Fla  çip dosya sistemi Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

F0103 SERF MACRO Seri Fla  çipin aktif makro dosyasõ 
kayõp

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

F0201 DSP T1 
OVERLOAD

Sistem hatasõ Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

F0202 DSP T2 
OVERLOAD

F0203 DSP T3 
OVERLOAD

F0204 DSP STACK HATA

F0206 MMIO ID HATA Dahili I/O Kontrol paneli (MMIO) 
hatasõ

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

F1000 PAR HZRPM Hatalõ hõz/frekans limiti parametre 
ayarõ

Parametre ayarlarõnõ kontrol edin. A a õdakiler 
uygulanmalõdõr:
2007 MIN FREKANS < 2008 MAX FREKANS,

2007 MIN FREKANS/9907 MOTOR NOM FREK ve 
2008 MAX FREKANS/9907 MOTOR NOM FREK 
sõnõr dahilinde.

F1003 PAR AI ÖLÇEK Hatalõ AI analog giri i sinyal 
ölçeklendirmesi

13 ANALOG G R LER parametre grubu ayarlarõnõ 
kontrol edin. A a õdakiler uygulanmalõdõr:
1301 MINIMUM AI1 < 1302 MAXIMUM AI1.

KOD HATA SEBEP YAPILMASI GEREKENLER


