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Sürücü tarafõndan olu turulan alarm mesajlarõ

KOD ALARM SEBEP YAPILMASI GEREKENLER

2001 A IRI AKIM
0308 bit 0
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
1610) 

Çõkõ  akõm limit 
kontrolörü aktif.
Yüksek ortam 
sõcaklõ õ.

Ortam ko ullarõnõ kontrol edin. 
Kurulum tesisindeki ortam sõcaklõ õ 40 
°C'yi (104 °F) a arsa yük kapasitesi 
azalõr. Bkz. bölüm De er kaybõ, sayfa 
378.
Daha fazla bilgi için, 359. sayfadaki 
Sürücü tarafõndan olu turulan hata 
mesajlarõ bölümünde 0001 hatasõna 
bakõn.

2002 YÜKSEK GER L M
0308 bit 1
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
1610) 

DC a õrõ gerilim 
kontrolörü aktif.

Daha fazla bilgi için, 359. sayfadaki 
Sürücü tarafõndan olu turulan hata 
mesajlarõ bölümünde 0002 hatasõna 
bakõn.

2003 DÜ ÜK GER L M
0308 bit 2

DC dü ük gerilim 
kontrolörü aktif.

Daha fazla bilgi için, 353. sayfadaki 
Sürücü tarafõndan olu turulan hata 
mesajlarõ bölümünde 0003 hatasõna 
bakõn.

2004 DIR LOCK
0308 bit 3

Yön de i imine izin 
verilmemektedir.

1003 YÖN parametre ayarlarõnõ 
kontrol edin. 

2005 IO HABERLE ME
0308 bit 4
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3018, 3019)

Fieldbus haberle me 
kesintisi

Fieldbus haberle me durumunu 
kontrol edin. Bkz. bölüm Dahili 
fieldbus'lõ fieldbus kontrolü, sayfa 315, 
bölüm Fieldbus adaptörlü fieldbus 
kontrolü, sayfa 341 veya uygun 
fieldbus adaptörü kõlavuzu.
Hata fonksiyonu parametre ayarlarõnõ 
kontrol edin.
Ba lantõlarõ kontrol edin.
Masterõn haberle me yapõp 
yapamadõ õnõ kontrol edin.

2006 AI1 KAYIP
0308 bit 5
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3001, 3021)

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

Daha fazla bilgi için, 359. sayfadaki 
Sürücü tarafõndan olu turulan hata 
mesajlarõ bölümünde 0007 hatasõna 
bakõn.

2007 AI2 KAYIP
0308 bit 6
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3001, 3022)

AI2 analog giri  sinyali 
3022 AI2 HATA L M T 
parametresi tarafõndan 
tanõmlanan limitin 
altõna dü tü.

Daha fazla bilgi için, 359. sayfadaki 
0008 Sürücü tarafõndan olu turulan 
hata mesajlarõ bölümündeki hataya 
bakõn.

2008 PANEL KAYIP
0308 bit 7
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3002)

Sürücü için aktif 
kontrol konumu olarak 
seçilmi  bir kontrol 
paneli haberle meyi 
kesmi .

Daha fazla bilgi için, 359. sayfadaki 
Sürücü tarafõndan olu turulan hata 
mesajlarõ bölümünde 0010 hatasõna 
bakõn.
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2009 C HAZ A IRI ISI
0308 bit 8

Sürücü a õrõ sõcaklõ õ. 
Alarm limiti sürücü tipi 
ve boyutuna ba lõdõr.

Ortam ko ullarõnõ kontrol edin. Ayrõca 
bkz. bölüm De er kaybõ, sayfa 378.
Hava akõmõnõ ve fanõn çalõ masõnõ 
kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle 
kar õla tõrõn.

2010 MOTOR SICAKLI I
0308 bit 9
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3005…3009 / 3503)

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

Daha fazla bilgi için, 359. sayfadaki 
Sürücü tarafõndan olu turulan hata 
mesajlarõ bölümünde 0009 hatasõna 
bakõn.

Ölçülen motor sõcaklõ õ, 
3503 ALARM L M T 
parametresi tarafõndan 
tanõmlanan alarm 
limitini a mõ .

2011 DÜ ÜK 
YÜKLENME
0308 bit 10
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3013…3015)

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 fonksiyon parametrelerini kontrol 
edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle 
kar õla tõrõn.

2012 MOTOR STALL
0308 bit 11
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3010…3012)

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 fonksiyon parametrelerini kontrol 
edin.

2013
1) 

AUTORESET
0308 bit 12

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

2018
1) 

PID UYKU
0309 bit 1
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
1610) 

Uyku fonksiyonu 
uyuma moduna girmi .

Bkz. parametre grubu 40 PROSES 
PID GRUBU 1… 41 PROSES PID 
GRUBU 2.

2019 ID RUN
0309 bit 2

Motor Tanõma 
çalõ tõrmasõ açõk.

Bu alarm normal devreye alma 
i lemlerine aittir. Sürücü motor 
tanõmanõn tamamlandõ õnõ gösterene 
kadar bekleyin.

2021 START ZN  1 
KAYIP
0309 bit 4

Start izni 1 sinyali 
alõnmadõ

Parametre 1608 START ZN  1 
ayarlarõnõ kontrol edin.
Dijital giri  ba lantõlarõnõ kontrol edin.
Fieldbus haberle me ayarlarõnõ kontrol 
edin.

2022 START ZN  2 
KAYIP
0309 bit 5

Start izni 2 sinyali 
alõnmadõ

Parametre 1609 START ZN  2 
ayarlarõnõ kontrol edin.
Dijital giri  ba lantõlarõnõ kontrol edin.
Fieldbus haberle me ayarlarõnõ kontrol 
edin.

KOD ALARM SEBEP YAPILMASI GEREKENLER
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2023 AC L STOP ALM
0309 bit 6

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.

2024 ENKODER HATA
0309 bit 7
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
5003)

Puls enkoder ve puls 
enkoder arayüz modülü 
arasõnda veya modül ve 
sürücü arasõnda haber-
le me hatasõ.

Puls enkoder ve ba lantõsõnõ, puls 
enkoder arayüz modülünü ve 
ba lantõsõnõ ve 50 ENKODER 
parametre grubu ayarlarõnõ kontrol 
edin.

2025 LK START
0309 bit 8

Motor tanõma mõkna-
tõslama açõk. Bu alarm 
normal devreye alma 
i lemlerine aittir.

Sürücü motor tanõmanõn 
tamamlandõ õnõ gösterene kadar 
bekleyin.

2026 G R  FAZ KAYBI
0309 bit 9
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3016)

Ara devre DC gerilimi, 
eksik giri  besleme 
hattõ fazõ veya yanmõ  
sigorta nedeniyle salõ-
nõm yapmakta.
DC gerilimi dalgalan-
masõ nominal DC gerili-
minin %14'ünü a tõ õnda 
alarm verilir.

Giri  besleme hattõ sigortalarõnõ kontrol 
edin.
Giri  besleme kayna õ dengesizli ini 
kontrol edin.
Hata fonksiyon parametrelerini kontrol 
edin.

2029 MOTOR BACK EMF
0309 bit 12

Sabit mõknatõslõ 
senkron motor dönü-
yor, start modu 2 (DC 
MAGN), 2101 START 
FONKS YON paramet-
resiyle seçildi ve çalõ -
tõrma talep edildi. 
Sürücü, dönen moto-
run DC akõmõyla mõk-
natõslandõrõlamayaca õ 
konusunda uyarõ verir.

Dönen motora start gerekiyorsa, start 
modu 1'i (OTO), 2101 START 
FONKS YON parametresiyle seçin. 
Aksi takdirde sürücü, motor durduktan 
sonra çalõ õr.

2035 GÜVENL  MOMENT 
KAPATMA
0309 bit 13

STO (Güvenli moment 
kapatma) talep edildi 
ve do ru ekilde 
çalõ õyor.
Parametre 3025 STO 
ÇALI MA, alarma 
tepki verecek ekilde 
ayarlanmõ .

Güvenlik devresi kesintisi için 
beklenen tepki bu de ilse STO 
terminalleri X1C'ye ba lõ güvenlik 
devresinin kablolarõnõ kontrol edin. 
Farklõ tepki gerekiyorsa, 3025 STO 
ÇALI MA parametresinin de erini 
de i tirin. 
Not: Sürücü çalõ õrken STO 
kullanõldõysa çalõ tõrma sinyali 
resetlenmelidir (0'a geçi ).

1)Röle çõkõ õ alarm ko ullarõnõ göstermek için konfigüre edildi inde bile (örne in, parametre 
1401 RÖLE ÇIKI I 1 = 5 (ALARM) veya 16 (FLT/ALARM)), bu alarm bir röle çõkõ õ 
tarafõndan gösterilmez.

KOD ALARM SEBEP YAPILMASI GEREKENLER
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Temel kontrol paneli tarafõndan olu turulan alarmlar

Kontrol paneli alarmlarõ, temel kontrol panelinde bir kod, A5xxx, ile birlikte gösterilir.

ALARM KODU SEBEP YAPILMASI GEREKENLER

5001 Sürücü yanõt vermiyor. Panel ba lantõsõnõ kontrol edin.

5002 Uyumsuz haberle me 
profili

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5010 Bozuk panel parametre 
yedekleme dosyasõ

Parametreleri kar õdan yüklemeyi tekrar 
deneyin.
Parametreleri yüklemeyi tekrar deneyin.

5011 Sürücü ba ka bir kaynak-
tan kontrol ediliyor.

Sürücü kontrolünü, lokal kontrol modu olarak 
de i tirin.

5012 Dönü  yönü kilitli. Yön de i tirmeyi etkinle tir. Bkz. 1003 YÖN 
parametresi.

5013 Çalõ tõrma engelleme aktif 
oldu u için panel kontrolü 
devre dõ õ.

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

Bkz. bölüm 3 kablolu makro, sayfa 111 ve 
parametre 1001 HAR1 KOMUTLAR, 1002 
HAR2 KOMUTLAR ve 2109 AC L STOP 
SEÇ M .

5014 Sürücü hatasõ nedeniyle 
panel kontrolü devre dõ õ.

Sürücü hatasõnõ resetleyin ve tekrar deneyin.

5015 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.

5018 Parametre varsayõlan 
de eri bulunamadõ.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5019 Sõfõr dõ õnda bir parametre 
de eri yazmak yasaktõr. 

Sadece parametre resetlemeye izin verilir.

5020 Parametre veya parametre 
grubu yok ya da parametre 
de eri hatalõ.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5021 Parametre veya parametre 
grubu gizli.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5022 Parametre yazmaya kar õ 
korumalõdõr.

Parametre de eri salt okunurdur ve 
de i tirilemez.

5023 Sürücü çalõ õrken para-
metre de i ikli ine izin 
verilmez.

Sürücüyü durdurun ve parametre de erini 
de i tirin.

5024 Sürücü görevi yerine 
getiriyor.

Görev tamamlanana kadar bekleyin.

5025 Yazõlõm yükleniyor ya da 
kar õdan yükleniyor.

Kar õya yükleme/yükleme tamamlanana kadar 
bekleyin.

5026 De er, minimum limitte 
veya limitin altõnda.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5027 De er, maksimum limitte 
veya limitin üzerinde.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5028 Geçersiz de er Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.
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5029 Bellek hazõr de il. Tekrar deneyin.

5030 Geçersiz istek Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5031 Sürücü hazõr de il, örne-
in, dü ük DC gerilimi 

nedeniyle.

Giri  besleme kayna õnõ kontrol edin.

5032 Parametre hatasõ Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5040 Parametre kar õdan 
yükleme hatasõ. Seçilen 
parametre seti mevcut 
parametre yedekleme 
dosyasõnda bulunmuyor.

Kar õdan yüklemeden önce yükleme i lemi 
gerçekle tirin.

5041 Parametre yedekleme 
dosyasõ belle e uymuyor.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5042 Parametre kar õdan 
yükleme hatasõ. Seçilen 
parametre seti mevcut 
parametre yedekleme 
dosyasõnda bulunmuyor.

Kar õdan yüklemeden önce yükleme i lemi 
gerçekle tirin.

5043 Çalõ tõrma engelleme yok

5044 Parametre yedekleme 
dosyasõ hatayõ geri 
yüklüyor

Dosyanõn sürücü ile uyumlu olup olmadõ õndan 
emin olun.

5050 Parametrenin kar õya 
yüklenmesi i lemi iptal 
edildi.

Parametreleri kar õdan yüklemeyi tekrar 
deneyin.

5051 Dosya hatasõ Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5052 Parametrenin panele yük-
lenmesi i lemi ba arõsõz 
oldu.

Parametreleri kar õdan yüklemeyi tekrar 
deneyin.

5060 Parametrenin sürücüye 
yüklenmesi i lemi iptal 
edildi.

Parametreleri yüklemeyi tekrar deneyin.

5062 Parametrenin sürücüye 
yüklenmesi i lemi 
ba arõsõz oldu.

Parametreleri yüklemeyi tekrar deneyin.

5070 Panel yedek belle ine 
yazma hatasõ

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5071 Panel yedek belle ini 
okuma hatasõ

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5080 leme izin verilmedi, 
çünkü sürücü lokal kontrol 
modunda de il.

Lokal kontrole moduna geçin.

5081 Aktif arõza nedeniyle 
i leme izin verilmiyor.

Hatanõn nedenini kontrol edin ve hatayõ 
resetleyin.

5083 leme izin verilmedi, 
çünkü parametre kilidi açõk.

1602 PARAMETRE K L D  parametresi ayarõnõ 
kontrol edin.

5084 Sürücü bir görevi gerçek-
le tirmekte oldu undan 
i leme izin verilmiyor.

Görev tamamlanana kadar bekleyin ve tekrar 
deneyin.

ALARM KODU SEBEP YAPILMASI GEREKENLER
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5085 Kaynaktan hedef sürücüye 
parametre yükleme i lemi 
ba arõsõz oldu.

Kaynak ve hedef sürücü tiplerinin aynõ olup 
olmadõ õnõ kontrol edin, örn. ACS355. 
Sürücünün tip etiketine bakõn.

5086 Kaynaktan hedef sürücüye 
parametre yükleme i lemi 
ba arõsõz oldu.

Kaynak ve hedef sürücü tipi i aretlerinin aynõ 
olup olmadõ õnõ kontrol edin. Sürücülerin tip 
etiketlerine bakõn.

5087 Parametre setleri uyumsuz 
oldu undan kaynaktan 
hedef sürücüye parametre 
yükleme i lemi ba arõsõz 
oldu.

Kaynak ve hedef sürücü bilgilerinin aynõ olup 
olmadõ õnõ kontrol edin. Bkz. grup 33 B LG LER 
parametreleri.

5088 Sürücü bellek hatasõ nede-
niyle i lem ba arõsõz oldu.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5089 CRC hatasõ nedeniyle kar-
õdan yükleme ba arõsõz 

oldu.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5090 Veri i leme hatasõ nede-
niyle kar õdan yükleme 
ba arõsõz oldu.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5091 Parametre hatasõ nede-
niyle i lem ba arõsõz oldu.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

5092 Parametre setleri uyumsuz 
oldu undan kaynaktan 
hedef sürücüye parametre 
yükleme i lemi ba arõsõz 
oldu.

Kaynak ve hedef sürücü bilgilerinin aynõ olup 
olmadõ õnõ kontrol edin. Bkz. grup 33 B LG LER 
parametreleri.

ALARM KODU SEBEP YAPILMASI GEREKENLER
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Sürücü tarafõndan olu turulan hata mesajlarõ

KOD HATA SEBEP YAPILMASI GEREKENLER

0001 A IRI AKIM

(2310)

0305 bit 0

Çõkõ  akõmõ, açma 
seviyesini geçti.

Ani yük de i imi veya 
sõkõ ma.

Motor yükünü ve mekanik aksamlarõ 
kontrol edin.

Yetersiz hõzlanma süresi. Hõzlanma süresini kontrol edin (2202 
ve 2205). Vektör kontrolü kullanma 
olasõlõ õnõ kontrol edin.

Hatalõ motor verisi. Motor verilerinin (Grup 99) motor 
de er plakasõ de erlerine e it oldu-

unu kontrol edin. Vektör kontrolü kul-
lanõlõyorsa, ID run (9910) i lemini 
gerçekle tirin.

Motor ve/veya sürücü 
uygulama için çok küçük.

Boyutlandõrmayõ kontrol edin.

Hasarlõ motor kablolarõ, 
hasarlõ motor veya hatalõ 
motor ba lantõsõ (yõldõz/
üçgen).

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

Sürücü dahili hatasõ. 
Motor ba lõ olmadõ õnda 
dahi sürücü start komutu 
sonrasõnda bir a õrõ akõm 
hatasõ verir (bu dene-
mede skaler kontrol kul-
lanõn).

Sürücüyü de i tirin.

STO hatlarõnda yüksek 
frekanslõ gürültü.

STO kablolarõnõ kontrol edin ve yakõndaki 
gürültü kaynaklarõnõ ortadan kaldõrõn.

0002 DC A IRI GER

(3210)

0305 bit 1

Ara devrede a õrõ DC 
gerilimi. DC a õrõ gerilim 
açma sõnõrõ 420 V (200 V 
sürücüler için) ve 840 
V'tur (400 V sürücüler 
için).

Besleme gerilimi çok 
yüksek veya ses paraziti 
yapõyor. Giri  gücü 
beslemesinde statik ya 
da geçici a õrõ gerilim.

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

Sürücü kayan ebeke 
kullanõyorsa, DC a õrõ 
gerilim hatasõ görülebilir

Kayan ebekede, sürücüden EMC 
vidasõnõ sökün.
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Yava lama sõrasõnda a õrõ 
gerilim hatasõ görülürse, 
olasõ nedenleri unlardõr:

• A õrõ gerilim kontrol 
cihazõ devre dõ õ 
bõrakõlmõ  durumdadõr.

• Yava lama süresi çok 
kõsadõr.

• Hatalõ veya dü ük 
boyutta fren kesici.

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

• Yava lama süresini kontrol edin 
(2203, 2206).

• Fren kõyõcõ ve direncini (e er kullanõ-
lõyorsa) kontrol edin. DC a õrõ gerilim 
kontrolü, fren kesici ve direnci kulla-
nõlõrken devre dõ õ bõrakõlmalõdõr 
(2005 A IRI GER KONTRL para-
metresi). Sürücüyü fren kõyõcõ ve fren 
direnci ile tekrar çalõ tõrõn.

0003 SÜR A IR SIC

(4210)

0305 bit 2

Sürücü IGBT sõcaklõ õ 
a õrõ yüksek. Hata açma 
limiti sürücü tipi ve 
boyutuna ba lõdõr.

Ortam sõcaklõ õ çok 
yüksek.

Ortam ko ullarõnõ kontrol edin. Ayrõca 
bkz. bölüm De er kaybõ, sayfa 378.

nverter üzerinden hava 
akõ õ sa lanamõyor.

Sürücü üzerindeki ve altõndaki hava 
akõ õnõ ve bo lu u kontrol edin (bkz. 
bölüm Sürücü çevresindeki bo  alan, 
sayfa 34).

Fan uygun ekilde 
çalõ mõyor

Fanõn çalõ masõnõ kontrol edin.

Sürücü a õrõ yüklemesi. %50 fazladan yüklemeye on dakikada 
bir dakika boyunca izin verilmektedir. 
Daha yüksek anahtarlama frekansõ 
(2606 parametresi) kullanõlõrsa, 378. 
sayfadaki De er kaybõ kurallarõna 
uyun.

0004 KISA DEVRE

(2340)

0305 bit 3

Motor kablolarõnda veya 
motorda kõsa devre.

Hasarlõ motor veya 
motor kablosu.

Motor ve kablo yalõtõmõnõ kontrol edin. 
Motor sargõlarõnõ kontrol edin

Sürücü dahili hatasõ. 
Motor ba lõ olmadõ õnda 
dahi sürücü start komutu 
sonrasõnda bir a õrõ akõm 
hatasõ verir (bu dene-
mede skaler kontrol kul-
lanõn).

Sürücüyü de i tirin.

STO hatlarõnda yüksek 
frekanslõ gürültü.

STO kablolarõnõ kontrol edin ve yakõn-
daki gürültü kaynaklarõnõ ortadan kal-
dõrõn.

0006 DC DÜ ÜK GER

(3220)

0305 bit 5

Ara devrenin DC gerilimi 
yeterli de ildir.

Giri  besleme kayna õnõ ve sigortalarõ 
kontrol edin.

Dü ük gerilim kontrol 
cihazõ devre dõ õ bõrakõl-
mõ  durumdadõr.

Dü ük gerilim kontrol cihazõnõn açõk 
oldu undan emin olun (2006 DÜ ÜK 
VOLT KONT parametresi).
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Giri  gücü hattõ fazõ yok. Start, stop ve çalõ ma sõrasõnda 
multimetre ile giri  ve DC gerilimini 
ölçün veya 0107 DC BARA GER L M  
parametresini kontrol edin.

Sigorta yanmõ Giri  sigortalarõnõn durumunu kontrol 
edin.

Do rultucu köprüsü 
dahili hatasõ.

Sürücüyü de i tirin.

0007 AI1 KAYIP

(8110)

0305 bit 6

(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3001, 3021)

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

Analog giri  sinyali zayõf 
veya yok.

Analog giri  kayna õ ve kablo ba lan-
tõlarõnõ kontrol edin.

Analog giri  sinyali hata 
limitinin altõnda.

3001 AI<MIN FONKS YON ve 3021 
AI1 HATA L M T parametrelerini 
kontrol edin.

0008 AI2 KAYIP

(8110)

0305 bit 7

(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3001, 3022)

AI2 analog giri  sinyali 
3022 AI2 HATA L M T 
parametresi tarafõndan 
tanõmlanan limitin altõna 
dü tü.

.

Analog giri  sinyali zayõf 
veya yok.

Analog giri  kayna õ ve kablo ba lan-
tõlarõnõ kontrol edin.

Analog giri  sinyali hata 
limitinin altõnda.

3001 AI<MIN FONKS YON ve 3021 
AI1 HATA L M T parametrelerini 
kontrol edin.
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0009 MOT A IR SICAK
(4310)
0305 bit 8
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3005…3009 / 
3504)

Motor sõcaklõ õ tahmini 
de eri çok yüksek.

A õrõ yük veya yetersiz 
motor gücü

Motor de erlerini, yükü ve so utmayõ 
kontrol edin.

Hatalõ devreye alma 
verisi.

Devreye alma verisini kontrol edin.
3005...3009 hata fonksiyon paramet-
relerini kontrol edin.
Isõnmayõ önlemek için IR 
kompanzasyonunu (2603 IR KOMP 
GER parametresi) minimum düzeye 
indirin.
Motor frekansõnõ kontrol edin (yüksek 
giri  akõmõ ile dü ük çalõ ma frekansõ 
bu hataya neden olabilir).
Motoru so umaya bõrakõn. Gerekli 
so uma süresi periyodu 3006 MOT 
TERM ZAM parametresinin de erine 
ba lõdõr. Motor sõcaklõ õ tahmini de eri 
yalnõzca motora güç verildi inde 
hesaplanõr.

Ölçülen motor sõcaklõ õ, 
3504 HATA L M T 
parametresiyle girilen 
hata limitini a tõ.

Hata seviyesinin de erini kontrol edin.
Sensör gerçek sayõsõnõn 3501 SEN-
SÖR T P parametresi tarafõndan ayar-
lanan de erle aynõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin. 
Motoru so umaya bõrakõn. Motor 
so utmanõn düzgün oldu undan emin 
olun: So utma fanõnõ, so utma yüzey-
lerinin temizli ini vb. kontrol edin.

0010 PANEL KAYIP
(5300)
0305 bit 9
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3002)

Sürücü için aktif kontrol 
konumu olarak seçilmi  
bir kontrol paneli haber-
le meyi kesmi . 

Panel ba lantõsõnõ kontrol edin.
Hata fonksiyon parametrelerini kontrol 
edin.
3002 PANEL HAB HATASI parametre-
sini kontrol edin.
Kontrol panel konnektörünü kontrol 
edin.
Montaj platformuna kontrol panelini 
tekrar takõn.
E er sürücü harici kontrol modunda 
(REM) ve çalõ ma/durdurma ve yön 
komutlarõnõ ve referanslarõnõ kontrol 
paneli üzerinden kabul edecek ekilde 
ayarlanmõ  ise: 
Grup 10 START/STOP/YÖN ve 11 
REFERANS SEÇ M  ayarlarõnõ kontrol 
edin.
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0011 ID RUN HATA
(FF84)
0305 bit 10

Motor ID run ba arõyla 
tamamlanamadõ.

Motor ba lantõsõnõ kontrol edin.
Devreye alma verilerini kontrol edin 
(grup 99 BA LAMA VER LER ).
Maksimum hõzõ kontrol edin (para-
metre 2002). Motor nominal hõzõnõn en 
az %80'i olmalõdõr (parametre 9908).
ID run i leminin bölüm ID run prose-
dürü, 71. sayfadaki göre gerçekle tiril-
di inden emin olun.

0012 MOTOR STALL
(7121)
0305 bit 11
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3010…3012)

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

Motor yükünü ve sürücünün nominal 
de erlerini kontrol edin.
3010...3012 hata fonksiyon paramet-
relerini kontrol edin.

0014 HAR C  HATA 1
(9000)
0305 bit 13
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3003)

Harici hata 1 Harici cihazlarda hata olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
3003 HAR C  HATA 1 parametresi 
ayarõnõ kontrol edin.

0015 HAR C  HATA 2
(9001)
0305 bit 14
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3004)

Harici hata 2 Harici cihazlarda hata olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
3004 HAR C  HATA 2 parametresi 
ayarõnõ kontrol edin.

0016 TOPRAK HATASI
(2330)
0305 bit 15
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3017)

Sürücü, motor veya 
motor kablosunda toprak 
hatasõ tespit etti.

Motoru kontrol edin.
Motor kablosunu kontrol edin. Motor 
kablo uzunlu u maksimum spesifikas-
yonlarõnõ geçmemelidir. Bkz. bölüm 
Motor ba lantõ datalarõ, sayfa 387.
Not: Toprak hatasõnõn devre dõ õ 
bõrakõlmasõ sürücüye zarar verebilir.

Sürücü dahili hatasõ. Dahili kõsa devre topraklama hatasõ 
gösterimine neden olabilir. Bu, toprak-
lama hatasõ devre dõ õ bõrakõldõktan 
sonra 0001 hatasõ belirirse meydana 
gelmi tir. Sürücüyü de i tirin.

0017 DÜ ÜK 
YÜKLENME
(FF6A)
0306 bit 0
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3013…3015)

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.
3010...3012 hata fonksiyon paramet-
relerini kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle kar õ-
la tõrõn.

KOD HATA SEBEP YAPILMASI GEREKENLER



364   Hata izleme

0018 TERM K HATA
(5210)
0306 bit 1

Sürücü sõcaklõ õ termis-
tör çalõ ma seviyesinin 
üzerinde.

Ortam sõcaklõ õnõn çok dü ük 
olmadõ õnõ kontrol edin. 

Sürücü dahili hatasõ. 
Sürücü dahili sõcaklõk 
ölçümü için kullanõlan 
termistör açõk veya kõsa 
devre yapmõ

Sürücüyü de i tirin.

0021 AKIM ÖLÇÜM
(2211)
0306 bit 4

Sürücü dahili hatasõ. 
Akõm ölçüm aralõ õ dõ õn-
dadõr. 

Sürücüyü de i tirin.

0022 BESLEME FAZI
(3130)
0306 bit 5
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3016)

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

Giri  gücü hattõ sigortalarõnõ ve 
kurulumu kontrol edin.
Giri  gücü besleme dengesizli ini 
kontrol edin.
Yükü kontrol edin.

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

2619 DC SAB TLEY C  hata fonksiyon 
parametresini kontrol edin.

0023 ENKODER HATA
(7301)
0306 bit 6
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
5003)

Puls enkoder ve puls 
enkoder arayüz modülü 
arasõnda veya modül ve 
sürücü arasõnda haber-
le me hatasõ.

Puls enkoder ve ba lantõsõnõ, puls 
enkoder arayüz modülünü ve 
ba lantõsõnõ ve 50 ENKODER 
parametre grubu ayarlarõnõ kontrol 
edin.

0024 A IRI HIZ
(7310)
0306 bit 7

Yanlõ  ayarlanmõ  mini-
mum/maksimum hõz, 
yetersiz fren momenti 
veya moment referan-
sõnõ kullanõrken yükteki 
de i imler sebebiyle 
motor, izin verilen en 
yüksek hõzõn %120'si 
oranõnda daha hõzlõ dön-
mekte.
Çalõ ma aralõ õ sõnõrlarõ 
2001 MIN HIZ ve 2002 
MAX HIZ (vektör kontro-
lünde) veya 2007 MIN 
FREKANS ve 2008 
MAKS MUM FREK (ska-
ler kontrolde) parametre-
leri tarafõndan ayarlanõr.

Minimum/maksimum frekans 
ayarlarõnõ kontrol edin (2001 MIN HIZ 
ve 2002 MAX HIZparametreleri).
Motor frenleme momenti için yeterlili i 
kontrol edin.
Moment kontrolünün kullanõlõrlõ õnõ 
kontrol edin.
Fren kõyõcõ veya direnç(ler)e gerek 
olup olmadõ õnõ kontrol edin.

0027 KONF G 
DOSYASI
(630F)
0306 bit 10

Dahili konfigürasyon 
dosyasõ hatasõ

Sürücüyü de i tirin.
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0028 SER  1 HATASI
(7510)
0306 bit 11
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3018, 3019)

Fieldbus haberle me 
kesintisi

Fieldbus haberle me durumunu kont-
rol edin. Bkz. bölüm Dahili fieldbus'lõ 
fieldbus kontrolü, sayfa 315, bölüm 
Fieldbus adaptörlü fieldbus kontrolü, 
sayfa 341 veya uygun fieldbus adap-
törü kõlavuzu.
3018 HAB HATA FONK ve 3019 HAB 
HATA SÜRES  hata fonksiyonu 
parametre ayarlarõnõ kontrol edin.
Hat üzerindeki ba lantõlarõ ve/veya 
paraziti kontrol edin.
Ana ünitenin haberle me yapabilme 
durumunu kontrol edin.

0029 EFB CON 
DOSYASI
(6306)
0306 bit 12

Konfigürasyon dosyasõ 
okuma hatasõ

Dahili fieldbus için konfigürasyon 
dosyalarõnõ okumada hata. Bkz. 
fieldbus kullanõm kõlavuzu.

0030 FORCE TRIP
(FF90)
0306 bit 13

Açma komutu 
fieldbus'tan alõndõ

Fieldbus hata açmaya neden oldu. 
Bkz. fieldbus kullanõm kõlavuzu.

0034 MOTOR FAZI
(FF56)
0306 bit 14

Eksik motor fazõ veya 
motor termistör rölesi 
(motor sõcaklõ õ ölçü-
münde kullanõlõr) hatasõ 
nedeniyle motor devresi 
hatasõ.

Motoru ve motor kablosunu kontrol 
edin.
Motor termistör rölesini (e er varsa) 
kontrol edin.

0035 ÇIKI  
KABLOLAMA
(FF95)
0306 bit 15
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3023)

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

Olasõ güç kablosu hatasõ tespit edildi. 
Giri  gücü ba lantõlarõnõn sürücü 
çõkõ õna ba lanmadõ õnõ kontrol edin.
Giri  gücü üçgen topraklõ bir sistemse 
ve motor kablosu kapasitansõ yük-
sekse hata göz ardõ edilebilir. Bu hata 
3023 KABLAJ HATASI parametre-
siyle devre dõ õ bõrakõlabilir.

0036 UYUMSUZ SW
(630F)
0307 bit 3

Yüklenen yazõlõm uyumlu 
de il.

Yüklü olan yazõlõm sürücüyle uyumlu 
de il. Yerel ABB temsilcinizle 
ba lantõya geçin.

0037 CB A IR SICAK
(4110)
0305 bit 12

Sürücü kontrol paneli 
a õrõ õsõnmõ . Hata açma 
sõnõrõ 95°C'dir. 

Ortam sõcaklõ õnõn a õrõ olup olmadõ-
õnõ kontrol edin.

Faz arõzasõ olup olmadõ õnõ kontrol 
edin.
Hava akõ õnda engel olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
Kabin boyutlandõrmasõnõ ve 
so utmasõnõ kontrol edin.
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0044 GÜVENL  
MOMENT 
KAPATMA
(FFA0)
0307 bit 4

STO (Güvenli moment 
kapatma) talep edildi ve 
do ru ekilde çalõ õyor.

Parametre 3025 STO 
ÇALI MA, hataya tepki 
verecek ekilde ayarlan-
mõ .

Güvenlik devresi kesintisi için 
beklenen tepki bu de ilse STO 
terminalleri X1C'ye ba lõ güvenlik 
devresinin kablolarõnõ kontrol edin. 
Farklõ tepki gerekiyorsa, 3025 STO 
ÇALI MA parametresinin de erini 
de i tirin. 
Çalõ tõrmadan önce hatayõ resetleyin.

0045 STO1 KAYBI
(FFA1)
0307 bit 5

STO (Güvenli moment 
kapatma) giri  kanalõ 1'in 
enerji kesilmesi ancak 
kanal 2'nin enerjisi 
kesildi. Kanal 1'deki 
açma kontaklarõ hasar 
görmü  olabilir veya bir 
kõsa devre olabilir. 

STO devre kablolarõnõ ve STO devre-
sindeki kontaklarõn açõlmasõnõ kontrol 
edin.

0046 STO2 KAYBI
(FFA2)
0307 bit 6

STO (Güvenli moment 
kapatma) giri  kanalõ 
2'nin enerji kesilmesi 
ancak kanal 1'in enerjisi 
kesildi. Kanal 2'deki 
açma kontaklarõ hasar 
görmü  olabilir veya bir 
kõsa devre olabilir.

STO devre kablolarõnõ ve STO devre-
sindeki kontaklarõn açõlmasõnõ kontrol 
edin.

0101 SERF CORRUPT
(FF55)
0307 bit 14

Sürücü dahili hatasõ. Sürücüyü de i tirin.

0103 SERF MACRO
(FF55)
0307 bit 14

0201 DSP T1 
OVERLOAD
(6100)
0307 bit 13

Sürücü dahili hatasõ. Fieldbus kullanõmdaysa, haberle -
meyi, ayarlarõ ve kontaklarõ kontrol 
edin. Hata kodunu not edin ve yerel 
ABB temsilciniz ile irtibat kurun.

0202 DSP T2 
OVERLOAD
(6100)
0307 bit 13

0203 DSP T3 
OVERLOAD
(6100)
0307 bit 13

0204 DSP STACK HATA
(6100)
0307 bit 12

0206 CB ID HATA
(5000)
0307 bit 11

Sürücü dahili hatasõ. Sürücüyü de i tirin.

KOD HATA SEBEP YAPILMASI GEREKENLER



Hata izleme   367

1000 PAR HZRPM
(6320)
0307 bit 15

Hatalõ hõz/frekans limiti 
parametre ayarõ

Parametre ayarlarõnõ kontrol edin. 
A a õdakilerin geçerli olup olmadõ õnõ 
kontrol edin:
• 2001 MIN HIZ <

2002 MAX HIZ
• 2007 MIN FREKANS < 

2008 MAKS MUM FREK
• 2001 MIN HIZ / 

9908 MOTOR NOM HIZ, 
2002 MAX HIZ / 
9908 MOTOR NOM HIZ, 
2007 MIN FREKANS / 
9907 MOTOR NOM FREK ve 
2008 MAKS MUM FREK / 
9907 MOTOR NOM FREK sõnõr 
dahilinde.

1003 PAR AI ÖLÇEK
(6320)
0307 bit 15

Hatalõ AI analog giri i 
sinyal ölçeklendirmesi

13 ANALOG G R LER parametre 
grubu ayarlarõnõ kontrol edin. A a õda-
kilerin geçerli olup olmadõ õnõ kontrol 
edin:
• 1301 M N MUM AI1 < 

1302 MAXIMUM AI1
• 1304 M N MUM AI2 < 

1305 MAXIMUM AI2.

1004 PAR AO ÖLÇEK
(6320)
0307 bit 15

Hatalõ analog çõkõ  AO 
sinyal ölçeklendirmesi

15 ANALOG ÇIKI LAR parametre 
grubu ayarlarõnõ kontrol edin. A a õda-
kilerin geçerli olup olmadõ õnõ kontrol 
edin:
• 1504 MINIMUM AO1 < 

1505 MAXIMUM AO1.

1005 PAR PCU 2
(6320)
0307 bit 15

Hatalõ motor nominal 
gücü ayarõ

9909 MOTOR NOM GÜÇ parametresi 
ayarõnõ kontrol edin. A a õdakiler 
uygulanmalõdõr:
• 1,1 < (9906 MOTOR NOM AKIM · 

9905 MOTOR NOM GER · 1,73 / 
PN) < 3,0

Burada PN = 1000 · 9909 MOTOR 
NOM GÜÇ (birimler kW cinsinden ise)
veya PN = 746 · 9909 MOTOR NOM 
GÜÇ (birimler hp cinsinden ise).

1006 PAR HAR RÖLE
(6320)
0307 bit 15
(programlanabilir 
hata fonksiyonu 
3027) 

Hatalõ röle çõkõ  uzantõsõ 
parametreleri

Parametre ayarlarõnõ kontrol edin. 
A a õdakilerin geçerli olup olmadõ õnõ 
kontrol edin:
• Çõkõ  rölesi modülü MREL-01 

sürücüye ba lõ durumda. Bkz. 0181 
UZANTI parametresi.

• 1402 RÖLE ÇIKI I 2, 1403 RÖLE 
ÇIKI I 3 ve 1410 RÖLE ÇIKI I 4 
sõfõr dõ õnda de erlere sahip.

Bkz. MREL-01 output relay module 
user's manual (3AUA0000035974 
[English]).
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1007 PAR FBUS KAYIP
(6320)
0307 bit 15

Fieldbus kontrolü 
devreye alõnmamõ .

Fieldbus parametre ayarlarõnõ kontrol 
edin. Bkz. Fieldbus adaptörlü fieldbus 
kontrolü bölümü, sayfa 341.

1009 PAR PCU 1
(6320)
0307 bit 15

Hatalõ motor nominal 
hõz/frekans ayarõ

Parametre ayarlarõnõ kontrol edin. 
Endüksiyon motoru için a a õdakiler 
uygulanmalõdõr:
• 1 < (60 · 9907 MOTOR NOM FREK 

/ 9908 MOTOR NOM HIZ) < 16
• 0,8 < 9908 MOTOR NOM HIZ / (60 · 

9907 MOTOR NOM FREK / 9913 
MOTOR Ç FT KUTUP) < 0,992

Sabit mõknatõslõ senkron motor için 
a a õdakiler uygulanmalõdõr:
• 9908 MOTOR NOM HIZ /

(60 · 9907 MOTOR NOM FREK / 
9913 MOTOR Ç FT KUTUP) = 1,0

1015 PAR KUL. U/F
(6320)
0307 bit 15

Hatalõ gerilim / frekans 
(U/f) oranõ gerilim ayarõ.

2610 KUL TANIMLI U1 … 2617 KUL 
TANIMLI F4 parametre ayarlarõnõ 
kontrol edin.

1017 PAR SETUP 1
(6320)
0307 bit 15

A a õdakilerden sadece 
ikisi aynõ anda kullanõla-
bilir: MTAC-01 puls 
enkoder arayüz modülü, 
frekans giri  sinyali veya 
frekans çõkõ  sinyali.

Frekans çõkõ õnõ, frekans giri ini veya 
enkoderi devre dõ õ bõrakõn:
• transistör çõkõ õnõ dijital mod olarak 

de i tirin (parametre de eri 1804 
TO MOD = 0 [D J TAL]) veya

• frekans giri i seçimini, a a õdaki 
parametre gruplarõnda di er de er 
olarak de i tirin 
11 REFERANS SEÇ M , 40 
PROSES PID GRUBU 1, 41 
PROSES PID GRUBU 2 ve 
42 HAR C  / TRIM PID veya

• MTAC-01 puls enkoder arayüz 
modülünü devre dõ õ bõrakõn 
(parametre 5002 ENKODER 
ETK NLE T R) ve çõkarõn.
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