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Yanõp Sönen Ye il - Alarm

Alarm denilen daha az önemli hatalar için diagnostik ekran tavsiye niteli indedir. Bu 
durumlar için sürücü sadece “sõra dõ õ" bir ey algõladõ õnõ raporlar.  Bu tip 
durumlarda sürücü a a õdakileri yapar:

• Sürücü üzerindeki ye il LED yanõp söner (kontrol paneli hatalarõndan 
kaynaklanan alarmlar için geçerli de ildir).

• Alarm Word parametresinde (0308 veya 0309) uygun bir bit ayarlar. Bit tanõmlarõ 
için, bkz. "Grup 03: FB Actual Signals (FB Gerçek Sinyaller)", sayfa 76.

• Bir alarm kodu ve/veya ismi göstererek kontrol panel ekranõnõ geçersiz kõlar.

Alarm mesajlarõ birkaç saniye sonra kontrol panel ekranõndan kaybolur. Alarm 
durumu devam ettikçe mesaj belirli aralõklarla tekrar gösterilir. 

Hatalarõn Giderilmesi

Hatalar için önerilen düzeltici faaliyet öyledir:

• Problemin asõl nedenini bulmak ve gidermek için a a õdaki "Hata Listeleri" 
tablosunu kullanõn. 

• Sürücüyü yeniden ba latõn. Bkz. "Hata Resetleme", sayfa 212.

Hata Listeleri

Hata 
Kodu

Ekrandaki 
Hata smi

Açõklama ve Önerilen Düzeltici Faaliyet

1 OVERCURRENT Çõkõ  akõmõ fazladõr. A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.

• A õrõ motor yükü.

• Dü ük hõzlanma süresi (parametreler 2202 ACCELER TIME 1 ve 2205 
ACCELER TIME 2).

• Hatalõ motor, motor kablolarõ veya ba lantõlarõ.

2 DC OVERVOLT Ara devrenin DC gerilimi a õrõ fazladõr. A a õdakileri kontrol edin ve 
düzeltin.

• Giri  beslemesinde statik ya da geçici a õrõ gerilim.  

• Dü ük yava lama süresi (parametreler 2203 DECELER TIME 1 ve 2206 
DECELER TIME 2).

• Küçük fren kõyõcõ (varsa).

• A õrõ gerilim kontrolörünün AÇIK oldu undan emin olun (2005 
parametresini kullanarak).

3 DEV OVERTEMP Sürücüso utma blo u a õrõ õsõnmõ tõr. Sõcaklõk sõnõrda veya sõnõrõn 
üzerindedir.
R1…R4 ve R7/R8: 115 °C (239 °F)
R5/R6: 125 °C (257 °F)

A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.

• Fan hatasõ.

• Hava akõ õnda engel.

• So utma blo unu kir veya toz kaplamõ .

• A õrõ ortam sõcaklõ õ.

• A õrõ motor yükü.



212 ACS550 Kullanım Kilavuzu

Diagnostik

4 SHORT CIRC Hatalõ akõm. A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.

• Motor kablo(larõnda) veya motorda kõsa devre.

• Beslemede kesinti.

5 Reserved Kullanõlmaz.

6 DC UNDERVOLT Ara devrenin DC gerilimi yeterli de ildir. A a õdakileri kontrol edin ve 
düzeltin.

• Giri  güç kayna õnda eksik faz.

• Sigorta yanmõ .

• Dü ük ebeke gerilimi.

7 AI1 LOSS Analog giri  1 eksik. Analog giri  de eri AI1FLT LIMIT (3021)’den daha az.  
A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.

• Analog giri  için kaynak ve ba lantõ. 

• AI1FLT LIMIT (3021) ve 3001 AI<MIN FUNCTION için parametre ayarlarõ.

8 AI2 LOSS Analog giri  2 eksik. Analog giri  de eri AI2FLT LIMIT (3022)’den daha az.  
A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.

• Analog giri  için kaynak ve ba lantõ. 

• AI2FLT LIMIT (3022) ve 3001 AI<MIN FUNCTION için parametre ayarlarõ.

9 MOT TEMP Sürücünün hesaplamasõ veya sõcaklõk geri beslemesinden dolayõ motor çok 
sõcak.

• A õrõ yüklü motorlarõ kontrol edin. 

• Hesaplama için kullanõlan parametreleri (3005…3009) ayarlayõn.

• Sõcaklõk sensörlerini ve Grup 35 parametrelerini kontrol edin. 

10 PANEL LOSS Panel haberle mesi kayõptõr veya a a õdakilerden birisi gerçekle mi tir:

• Sürücü lokal kontrol modunda (kontrol paneli LOC gösteriyor), ya da

• Sürücü uzaktan kumanda modundadõr (REM) ve kontrol panelinden 
start/stop, yön veya referans komutlarõnõ kabul edecek ekilde 
parametre belirlenmi tir.  

Düzeltip kontrol etmek için:

• Haberle me hatlarõ ve ba lantõlarõ

• Parametre 3002 PANEL COMM ERROR.

• Grup 10’daki parametreler: Komut Giri leri ve Grup 11: Referans Seçimi 
(sürücü i letimi REM ise).

11 ID RUN FAIL Motor ID Run ba arõyla tamamlanmadõ. A a õdakileri kontrol edin ve 
düzeltin.

• Motor ba lantõlarõ

• Motor parametreleri 9905…9909

12 MOTOR STALL Motor veya proses durmasõ. Motor sõkõ ma bölgesinde çalõ tõrõlõyor. 
A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.

• A õrõ yük.

• Yetersiz motor gücü. 

• Parametre 3010 = 3012.

13 RESERVED Kullanõlmaz.

14 EXTERNAL FLT 1 Birinci harici hatayõ raporlamak için tanõmlanan dijital giri  aktiftir. Bkz. 
parametre 3003 EXTERNAL FAULT 1.

15 EXTERNAL FLT 2 kinci harici hatayõ raporlamak için tanõmlanan dijital giri  aktiftir. Bkz. 
parametre 3004 EXTERNAL FAULT 2.

Hata 
Kodu

Ekrandaki 
Hata smi

Açõklama ve Önerilen Düzeltici Faaliyet
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16 EARTH FAULT Motor ve motor kablolarõnda olasõ toprak hatasõ tespit edildi. Sürücü, sürücü 
çalõ õyorken veya çalõ mõyorken toprak hatalarõnõ izler. Sürücü 
çalõ mõyorken ve hata  üretebilirken algõlama daha hassastõr.
Olasõ düzeltmeler:

• Giri  kablo ba lantõlarõnõ kontrol edin/hatalar düzeltin.

• Motor kablosunun maksimum belirlenen uzunlu u a madõ õnõ 
do rulayõn.

• Üçgen topraklõ giri  güç kayna õ ve yüksek kapasitanslõ motor kablolarõ, 
çalõ mayan testler sõrasõnda hatalõ hata raporu verebilirler. Sürücü 
çalõ mõyorken hata izlemeye yanõt verme özelli ini devre dõ õ bõrakmak 
için, 3023 WIRING FAULT parametresini kullanõn. Toprak hatasõ izlemesine 
yanõt verme özelli ini devre dõ õ bõrakmak için 3017 EARTH FAULT 
parametresini kullanõn.

17 UNDERLOAD Motor yükü beklenenden azdõr. A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.

• Ba lantõsõ kesilmi  yük.

• 3013 UNDERLOAD FUNCTION…3015 UNDERLOAD CURVE parametreleri.

18 THERM FAIL Dahili hata. Sürücünün dahili sõcaklõ õnõ ölçen termistor açõktõr veya kõsa 
devredir. Yerel ABB satõ  temsilcinizle ba lantõya geçin. 

19 OPEX LINK Dahili hata. OITF ve OINT kartlarõ arasõndaki fiber optik ba lantõda 
haberle meyle ili kili problem algõlanmõ tõr. Yerel ABB satõ  temsilcinizle 
ba lantõya geçin.  

20 OPEX PWR Dahili hata. OINT beslemesinde alçak gerilim durumu algõlanmõ tõr. Yerel 
ABB satõ  temsilcinizle ba lantõya geçin.  

21 CURR MEAS Dahili hata. Akõm ölçüm aralõ õ dõ õndadõr. Yerel ABB satõ  temsilcinizle 
ba lantõya geçin. 

22 SUPPLY PHASE DC ba lantõsõndaki titre en elektrik gerilimi çok yüksektir. A a õdakileri 
kontrol edin ve düzeltin.

• ebeke fazõ eksik.

• Sigorta yanmõ .

23 Bu hata kodu ekrana gelirse uygun aksesuar kõlavuzuna ba vurun.

24 OVERSPEED Motor hõzõ 2001 MINIMUM SPEED veya 2002 MAXIMUM SPEED de erlerinden 
büyük olandan (miktar olarak) %120 daha fazladõr. A a õdakileri kontrol 
edin ve düzeltin.

• 2001 ve 2002 için parametre ayarlarõ.

• Motor frenleme momenti için yeterlilik.

• Moment kontrolünün uygulanabilirli i.

• Fren kõyõcõ ve direnci.

25 RESERVED Kullanõlmaz.

26 DRIVE ID Dahili hata. Konfigürasyon Blok Sürücü Kimli i geçerli de ildir. Yerel ABB 
satõ  temsilcinizle ba lantõya geçin. 

27 CONFõG FõLE Dahili konfigürasyon dosyasõ hatalõdõr. Yerel ABB satõ  temsilcinizle 
ba lantõya geçin. 

28 SERIAL 1 ERR  Fieldbus haberle mesinin süresi zaman a õmõna u ramõ tõr. A a õdakileri 
kontrol edin ve düzeltin:

• Hata ayarõ (3018 COMM FAULT FUNC ve 3019 COMM FAULT TIME).

• Haberle me ayarlarõ (Grup 51 veya 53 uygundur).

• Hat üzerinde zayõf ba lantõ ve/veya parazit.

29 EFB CONFIG 
FILE 

Dahili fieldbus için konfigürasyon dosyasõnõ okumada hata. 

Hata 
Kodu

Ekrandaki 
Hata smi

Açõklama ve Önerilen Düzeltici Faaliyet
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30 FORCE TRIP Fieldbus tarafõndan uygulanan hata. Bkz. fieldbus Kullanõcõ Kõlavuzu. 

31 EFB 1 Hata kodu, dahili fieldbus (EFP) protokol uygulamasõ için ayrõlmõ tõr. Anlam 
protokole ba lõdõr. 

32 EFB 2 

33 EFB 3 

34 MOTOR PHASE Motor devresinde hata. Motor fazlarõndan birisi eksiktir. A a õdakileri 
kontrol edin ve düzeltin.

• Motor hatasõ.

• Motor kablosu hatasõ.

• Termik röle hatasõ (kullanõlõyorsa).

• Dahili hata.

35 OUTPUT WõRõNG Olasõ güç kablosu hatasõ tespit edildi. Sürücü çalõ mõyorken, sürücü giri  
besleme ve sürücü çõkõ õ arasõndaki düzgün olmayan ba lantõlarõ izler. 
A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.
• Düzgün giri  kablosu ba lantõsõ - hat gerilimi sürücü çõkõ õna ba lõ 

DE LD R.

• Giri  beslemesi delta topraklõ bir sistemse ve motor kablosu kapasitansõ 
yüksekse hata yanlõ lõkla verilebilir. Bu hata, 3023 WIRING FAULT 
parametresi kullanõlarak devre dõ õ bõrakõlabilir.

36 INCOMP 
SWTYPE

Sürücü, yazõlõmõ kullanamõyor.

• Dahili Hata.

• Yüklü olan yazõlõm, sürücüyle uyumlu de il. 

• Destek temsilcisi ile görü ün.

101 SERF CORRUPT Sürücü içindeki dahili hata. Yerel ABB satõ  temsilcisini arayõn ve hata 
sayõsõnõ bildirin.

102 RESERVED

103 SERF MACRO 

104 RESERVED

105 RESERVED

201 DSP T1 
OVERLOAD 

Sistemde hata. Yerel ABB satõ  temsilcisini arayõn ve hata sayõsõnõ bildirin.

202 DSP T2 
OVERLOAD 

203 DSP T3 
OVERLOAD 

204 DSP STACK 
ERROR 

205 RESERVED

(OBSOLETE)

206 OMIO ID ERROR 

207 EFB LOAD 
ERROR

Hata 
Kodu

Ekrandaki 
Hata smi

Açõklama ve Önerilen Düzeltici Faaliyet
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Parametre ayarlarõnda uyumsuzluklarõ gösteren hatalar a a õda sõralanmõ tõr.

Hata 
Kodu

Ekrandaki 
Hata smi

Açõklama ve Önerilen Düzeltici Faaliyet

1000 PAR HZRPM Parametre de erleri tutarsõzdõr. A a õdakilerden herhangi birini kontrol 
edin:

• 2001 MINIMUM SPEED > 2002 MAXIMUM SPEED.

• 2007 MINIMUM FREQ > 2008 MAXIMUM FREQ.

• 2001 MINIMUM SPEED / 9908 MOTOR NOM SPEED, uygun aralõk dõ õndadõr 
(> 50)

• 2002 MAXIMUM SPEED / 9908 MOTOR NOM SPEED, uygun aralõk dõ õndadõr 
(> 50)

• 2007 MINIMUM FREQ / 9907 MOTOR NOM FREQ, uygun aralõk dõ õndadõr 
(> 50)

• 2008 MAXIMUM FREQ / 9907 MOTOR NOM FREQ, uygun aralõk dõ õndadõr 
(> 50)

1001 PAR PFCREFNG Parametre de erleri tutarsõzdõr. A a õdakiler kontrol edin:

• 2007 MINIMUM FREQ negatifken 8123 PFC ENABLE aktiftir.

1003 PAR AI SCALE Parametre de erleri tutarsõzdõr. A a õdakilerden herhangi birini kontrol 
edin:

• 1301 AI 1 MIN > 1302 AI 1 MAX.

• 1304 AI 2 MIN > 1305 AI 2 MAX.

1004 PAR AO SCALE Parametre de erleri tutarsõzdõr. A a õdakilerden herhangi birini kontrol 
edin:

• 1504 AO 1 MIN > 1505 AO 1 MAX.

•  1510 AO 2 MIN > 1511 AO 2 MAX.

1005 PAR PCU 2 Güç kontrolü için parametre de erleri tutarsõzdõr. Yanlõ  motor nominal kVA 
veya motor nominal gücü. A a õdakiler kontrol edin:

• 1.1 < (9906 MOTOR NOM CURR * 9905 MOTOR NOM VOLT * 1.73 / PN) < 3.0

• Kõsaltmalarõn anlamlarõ: PN = 1000 * 9909 MOTOR NOM POWER (birimler 
kW cinsindense)
veya PN = 746 * 9909 MOTOR NOM POWER (birimler HP cinsindense, 
örne in ABD'de)

1006 PAR 
EXTROMISSING

Parametre de erleri tutarsõzdõr. A a õdakiler kontrol edin:

• Uzatma röle modülü ba lõ de ildir ve

• 1410…1412 RELAY OUTPUTS 4…6, sõfõr dõ õndaki de erlere sahiptir.

1007 PAR 
FBUSMISSING

Parametre de erleri tutarsõzdõr. A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.

• Fieldbus kontrolü için bir parametre ayarlanõr (örne in, 1001 EXT1 
COMMANDS = 10 (COMM)), fakat 9802 COMM PROT SEL = 0.

1008 PAR 
PFCWOSCALAR

Parametre de erleri tutarlõ de ildir – 8123 PFC ENABLE aktif hale 
getirildi inde 9904 MOTOR CTRL MODE = 3 (SCALAR: SPEED) olmalõdõr. 

1009 PAR PCU1 Güç kontrolü için parametre de erleri tutarsõzdõr. Uygun olmayan motor 
nominal frekansõ veya hõzõ. A a õdakilerden her ikisini kontrol edin:

• 1 < (60 * 9907 MOTOR NOM FREQ / 9908 MOTOR NOM SPEED < 16

• 0.8 < 9908 MOTOR NOM SPEED / 
(120 * 9907 MOTOR NOM FREQ / Motor Poles) < 0.992

1012 PAR PFC IO 1 IO konfigürasyonu tamamlanmadõ – PFC'ye yeterli sayõda röle 
parametrelenmedi. Veya, Grup 14, parametre 8117, NR OF AUX MOT ve 
parametre 8118, AUTOCHNG INTERV arasõnda bir uyumsuzluk var.

1013 PAR PFC IO 2 IO konfigürasyonu tamamlanmadõ – PFC motorlarõnõn gerçek sayõsõ 
(parametre 8127, MOTORS) Grup 14 ve parametre 8118 AUTOCHNG INTERV 
içinde tanõmlanan PFC motorlarõyla e le miyor.
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Hata Resetleme

ACS550 belirli hatalarõ otomatik olarak resetlemek için yapõlandõrõlabilir. Parametre 
Grup 31’e ba vurunuz: Otomatik Resetleme

Uyarõ! Start komutu için harici bir kaynak seçilirse, ACS550 ancak hatanõn 
resetlenmesinden sonra hemen ba latõlabilir.

Yanıp Sönen Kırmızı LED

Yanõp sönen kõrmõzõ LED ile belirtilen hatalara kar õ sürücüyü resetlemek için:

• 5 dakika boyunca besleme enerjisini kesin.

Kırmızı LED

Kõrmõzõ LED (sürekli, yanõp sönen de il) ile belirtilen hatalara kar õ sürücüyü 
resetlemek için sorunu giderin ve a a õdakilerden birisini yapõn:

• Kontrol panelinden: RESET tu una basõn.

• 5 dakika boyunca besleme enerjisini kesin.

1604, FAULT RESET SELECT parametresinin de erine ba lõ olarak sürücüyü 
resetlemek için a a õdakiler de kullanõlabilir: 

• Dijital giri

• Seri haberle me

Hata düzeltildi inde motor start edilebilir.

Tarihçe

Referans için en son üç hata kodu 0401, 0412, 0413 parametrelerinde saklanõr. En 
yakõn zamanda gerçekle en hata için (parametre 0401ile tanõmlanõr) sürücü sorun 
gidermede yardõmcõ olmasõ için ek verileri saklar (0402…0411 parametrelerinde). 
Örne in parametre 0404 hata anõndaki motor hõzõnõ saklar. 

Hata tarihçesini temizlemek için (Grup 04, Hata Tarihçesi parametrelerinin tümü): 

1. Kontrol panelini Parametreler modunda kullanarak, parametre 0401’i seçin.

2. EDIT (veya Temel kontrol panelinde ENTER) tu una basõn. 

3. Up ve Down tu larõna aynõ anda basõn.

4. SAVE butonuna basõn.

1014 PAR PFC IO 3 IO konfigürasyonu tamamlanmadõ – sürücü, her bir PFC motoru için bir 
dijital giri  (kilit) atayamõyor (8120 INTERLOCKS ve 8127 MOTORS 
parametreleri).

Hata 
Kodu

Ekrandaki 
Hata smi

Açõklama ve Önerilen Düzeltici Faaliyet
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Alarmlarõn Düzeltilmesi

Alarmlar için önerilen düzeltici faaliyet öyledir:

• Alarmõn herhangi bir düzeltici faaliyet gerektirip gerektirmedi ini belirleyin (bu 
faaliyet her zaman gerekli de ildir).

• Problemin asõl nedenini bulmak ve gidermek için a a õdaki "Alarm Listeleri" 
tablosunu kullanõn. 
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Alarm Listeleri

A a õdaki tabloda alarmlar kod numaralarõ ile listelenmi tir ve her biri tanõmlanmõ tõr. 

Alarm 
Kodu

Gösterge Açõklama

2001 OVERCURRENT Akõm sõnõrlama kontrolörü aktif. A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.

• A õrõ motor yükü.

• Dü ük hõzlanma süresi (parametreler 2202 ACCELER TIME 1 ve 2205 
ACCELER TIME 2).

• Hatalõ motor, motor kablolarõ veya ba lantõlarõ.

2002 OVERVOLTAGE A õrõ gerilim kontrolörü aktif. A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin. 

• Giri  beslemesinde statik ya da geçici a õrõ gerilim.  

• Dü ük yava lama süresi (parametreler 2203 DECELER TIME 1 ve 
2206 DECELER TIME 2).

2003 UNDERVOLTAGE Dü ük gerilim kontrolörü aktif. A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin. 

• Dü ük ebeke gerilimi.

2004 DIR LOCK Denenen yön de i imine izin verilmez. Her ikisinden birini yapõn:

• Motor devrinin yönünü de i tirmeye çalõ mayõn, veya

• Yön de i imine izin vermek için 1003 DIRECTION parametresini 
de i tirin (tersine i letim güvenli ise).

2005 I/O COMM  Fieldbus haberle mesinin süresi zaman a õmõna u ramõ tõr. 
A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin:

• Hata ayarõ (3018 COMM FAULT FUNC ve 3019 COMM FAULT TIME).

• Haberle me ayarlarõ (Group 51 veya 53 uygundur).

• Hat üzerinde zayõf ba lantõ ve/veya parazit.

2006 AI1 LOSS Analog giri  1 eksiktir veya de eri minimum ayarlardan azdõr. Kontrol:

• Giri  kayna õ ve ba lantõlarõ

• Minimumu (3021) eklinde ayarlayan parametre

• Alarm/Hata i letimini (3001) ayarlayan parametre

2007 AI2 LOSS Analog giri  2 eksiktir veya de eri minimum ayarlardan azdõr. Kontrol:

• Giri  kayna õ ve ba lantõlarõ

• Minimumu (3022) eklinde ayarlayan parametre

• Alarm/Hata i letimini (3001) ayarlayan parametre

2008 PANEL LOSS Panel haberle mesi kayõptõr veya a a õdakilerden birisi 
gerçekle mi tir:

• Sürücü lokal kontrol modunda (kontrol paneli LOC gösteriyor), ya 
da

• Sürücü uzaktan kontrol modundadõr (REM) ve kontrol panelinden 
start/stop, yön veya referans komutlarõnõ kabul edecek ekilde 
parametre belirlenmi tir.  

Düzeltip kontrol etmek için:

• Haberle me hatlarõ ve ba lantõlarõ

• Parametre 3002 PANEL LOSS.

• Grup 10 COMMAND INPUTS ve 11 REFERENCE SELECT içindeki 
parametreler (sürücü i lemi REM ise).
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2009 DEVICE 
OVERTEMP

Sürücü õso utma blo u sõcak. Bu alarm DEVICE OVERTEMP hatasõnõn 
yakõn olabilece ini uyarõr.
R1…R4 ve R7/R8: 100 °C (100,00 °C)
R5/R6: 110 °C (110,00 °C)

A a õdakileri kontrol edin ve düzeltin.

• Fan hatasõ.

• Hava akõ õnda engel.

• So utma blo u kir veya toz kaplamõ .

• A õrõ ortam sõcaklõ õ.

• A õrõ motor yükü.

2010 MOT OVERTEMP Sürücünün hesaplamasõ veya sõcaklõk geri beslemesinden dolayõ 
motor sõcak. Bu alarm Motor UNDERLOAD hatasõnõn yakõn 
olabilece ini uyarõr. Kontrol:

• A õrõ yüklü motorlarõ kontrol edin. 

• Hesaplama için kullanõlan parametreleri (3005…3009) ayarlayõn.

• Sõcaklõk sensörlerini ve Grup 35 parametrelerini kontrol edin. 

2011 UNDERLOAD Motor yükü beklenenden azdõr. Bu alarm Motor UNDERLOAD 
hatasõnõn yakõn olabilece ini uyarõr. Kontrol:

• Motor ve sürücünün güç de erleri e le iyor mu? (motor sürücü için 
normalden daha küçük de ildir)

• 3013 ve 3015 parametrelerinde ayarlar.

 2012 MOTOR STALL Motor sõkõ ma bölgesinde çalõ tõrõlõyor. Bu alarm MOTOR STALL 
hatasõnõn yakõn olabilece ini uyarõr. 

2013  
(not 1)

AUTORESET Bu alarm sürücünün motoru start edebilecek bir otomatik hata 
resetleme yapmak üzere oldu unu uyarõr.

• Otomatik resetlemeyi kontrol etmek için 31 AUTOMATIC RESET 
parametre grubunu kullanõn. 

2014 
(not 1)

AUTOCHANGE Bu alarm PFC otomatik de i tirme fonksiyonunun aktif oldu unu 
uyarõr. 

• PFC'yi kontrol etmek için parametre grubu 81'i kullanõn PFC 
CONTROL ve bkz. "Uygulama Makrosu: PFC", sayfa 57.

2015 PFC INTERLOCK Bu alarm PFC kilitlerinin aktif oldu unu bildirerek uyarõr bu da 
sürücünün a a õdakileri start edemedi i anlamõna gelir:

• Herhangi bir motor (Otomatik De i tirme kullanõldõ õnda),

• Hõz ayarlõ motor (Otomatik de i tirme kullanõlmamaktadõr).

2016/
2017

Reserved

2018 
(not 1)

PID SLEEP Bu alarm PID uyku fonksiyonun aktif oldu unu bildirerek uyarõr, bu da 
motorun PID uyku fonksiyonu sona erdi inde hõzlanabilece i anlamõna 
gelir.  

• PID uykusunu kontrol etmek için 4022…4026 veya 4122…4126 
parametrelerini kullanõn.

2019 õD RUN ID Run çalõ tõrma.

2020 Reserved

Alarm 
Kodu

Gösterge Açõklama
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Not 1. Röle çõkõ õ alarm ko ullarõnõ göstermek için konfigüre edildi inde bile (örne in, parametre 
1401 RELAY OUTPUT 1 = 5 (ALARM) veya 16 (FLT/ALARM)), bu alarm bir röle çõkõ õ tarafõndan 
gösterilmez.

Alarm Kodlarõ (Temel Kontrol Paneli)

Kontrol Paneli alarmlarõ, Temel Kontrol Panelinde bir kod, A5xxx, ile birlikte gösterilir. 
A a õdaki tabloda alarm kodlarõ ve açõklamalarõ listelenmi tir. 

2021 START ENABLE 1 
MISSING

Bu alarm Start Enable 1 sinyalinin eksik oldu u konusunda uyarõr.

• Start Enable 1 fonksiyonunu kontrol etmek için, 1608 parametresini 
kullanõn.

Düzeltmek için, a a õdakileri kontrol edin:

• Dijital giri  konfigürasyonu.

• Haberle me ayarlarõ.

2022 START ENABLE 2 
MISSING

Bu alarm Start Enable 2 sinyalinin eksik oldu u konusunda uyarõr.

• Start Enable 2 fonksiyonunu kontrol etmek için, 1609 parametresini 
kullanõn.

Düzeltmek için, a a õdakileri kontrol edin:

• Dijital giri  konfigürasyonu.

• Haberle me ayarlarõ.

2023 EMERGENCY 
STOP

Acil stop etkinle tirildi.

2024 Bu alarm kodu ekrana gelirse uygun aksesuar kõlavuzuna ba vurun.

2025 FõRST START Bir sürücünün motor özellikleri için First Start de erlendirmesi 
gerçekle tirdi ine i aret eder. Bu, motor parametreleri girildikten veya 
de i tirildikten sonra motor ilk defa çalõ tõrõldõ õnda normaldir. Motor 
modellerinin açõklamalarõ için, bkz. parametre 9910 (MOTOR ID RUN).

Kod Açõklama

5001 Sürücü yanõt vermiyor.

5002 Haberle me profili sürücüyle uyumlu de il.

5010 Panelin parametre yedek dosyasõ bozuk. 

5011 Sürücü ba ka bir kaynaktan kontrol ediliyor.  

5012 Dönü  yönü kilitlendi. 

5013 Buton devre dõ õ, çünkü çalõ ma engellendi.

5014 Buton devre dõ õ, çünkü sürücü hatalõ. 

5015 Buton devre dõ õ, çünkü lokal mod kilidi açõk. 

5018 Parametre varsayõlan de eri bulunamõyor. 

5019 Sõfõr dõ õ bir de erin yazõlmasõ yasak (sadece sõfõr de eri yazabilir). 

5020 Grup veya parametre yok veya parametre de eri uyumsuz.

5021 Grup veya parametre gizli. 

5022 Grup veya parametre yazma korumalõ. 

5023 Sürücü çalõ õrken de i iklik yapõlamaz. 

5024 Sürücü me gul, tekrar deneyin.

Alarm 
Kodu

Gösterge Açõklama
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5025 Sürücüden veya sürücüye yükleme yapõlõyorken yazma i lemi 
gerçekle tirilemez.

5026 De er, sõnõrda veya sõnõrõn altõnda. 

5027 De er, sõnõrda veya sõnõrõn üzerinde. 

5028 De er geçersiz - ayrõk de erler listesindeki herhangi bir de erle 
e le miyor. 

5029 Bellek hazõr de il, tekrar deneyin.

5030 Talep geçersiz.

5031 Sürücü hazõr de il, örne in, Dü ük DC gerilimi nedeniyle.

5032 Parametre hatasõ tespit edildi.

5040 Seçili parametre seti geçerli parametre yede inde bulunamõyor.

5041 Parametre yede i, belle e sõ mõyor.

5042 Seçili parametre seti geçerli parametre yede inde bulunamõyor.

5043 Çalõ tõrma engelleme hakkõ verilmedi.

5044 Parametre yede i versiyonlarõ e le miyor.

5050 Parametrenin kar õya yüklenmesi i lemi iptal edildi.

5051 Dosya hatasõ tespit edildi.

5052 Parametrenin panele yüklenmesi i lemi ba arõsõz oldu.

5060 Parametrenin sürücüye yüklenmesi i lemi iptal edildi.

5062 Parametrenin sürücüye yüklenmesi i lemi ba arõsõz oldu.

5070 Panel yedek belle ine yazma hatasõ tespit edildi.

5071 Panel yedek belle inde okuma hatasõ tespit edildi.

5080 leme izin verilmedi, çünkü sürücü lokal modda de il.

5081 leme izin verilmedi, çünkü bir hata aktif.

5082 leme izin verilmedi, çünkü üzerine yazma modu etkin.

5083 leme izin verilmedi, çünkü parametre kilidi açõk de il.

5084 leme izin verilmedi, çünkü sürücü me gul, tekrar deneyin.

5085 Sürücüye yüklemeye izin verilmedi, çünkü sürücü tipleri uyumsuz. 

5086 Sürücüye yüklemeye izin verilmedi, çünkü sürücü modelleri uyumsuz. 

5087 Sürücüye yüklemeye izin verilmedi, çünkü parametre setleri 
e le miyor. 

5088 lem ba arõsõz oldu, çünkü sürücü belle i hatasõ tespit edildi.

5089 Sürücüye yükleme ba arõsõz oldu, çünkü bir CRC hatasõ tespit edildi.

5090 Sürücüye yükleme ba arõsõz oldu, çünkü veri i leme hatasõ tespit edildi.

5091 lem ba arõsõz oldu, çünkü parametre hatasõ tespit edildi.

5092 Sürücüye yükleme ba arõsõz oldu, çünkü parametre setleri e le miyor.

Kod Açõklama
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Bakõm

Uyarõ! Ekipman üzerinde herhangi bir bakõm i lemi gerçekle tirmeden önce, 
bkz. "Güvenlik", sayfa 3. Güvenlik talimatlarõnõ dikkate almamak yaralanma 
veya ölüm ile sonuçlanabilir. 

Bakõm Aralõklarõ

E er do ru ko ullarda montajõ yapõldõysa sürücü çok az bakõm gerektirir. Bu tablo 
ABB tarafõndan tavsiye edilen rutin bakõm aralõklarõnõ sõralar. 

So utma blo u

So utma blo u kanatlarõ so utucu havadaki tozu biriktirir. Tozlu so utma blo u 
sürücünün so utulmasõ için daha az etkin olaca õ için, a õrõ õsõnma hatalarõnõn 
olu masõ daha olasõ hale gelir. "Normal” bir ortamda (tozlu de il, temiz de il) 
so utma blo unu yõllõk olarak kontrol edin, tozlu bir ortamda daha sõk kontrol yapõn. 

So utma blo unu a a õdaki gibi temizleyin (gerekti inde): 

1. Sürücüye gelen enerjiyi kesin.

2. So utma fanõnõ sökün (bkz. bölüm "So utma Fanõnõn De i tirilmesi", sayfa 218).

3. A a õdan yukarõ do ru temiz basõnçlõ hava (nemli olmayan) üfletin ve e  zamanlõ 
olarak tozu yakalamak için hava çõkõ õnda bir elektrik süpürgesi kullanõn. 

Not: Yan yana duran di er teçhizatlara toz girmesi riski varsa, bu temizleme i lemini 
bir ba ka odada gerçekle tirin. 

4. So utucu fanõ yerine yerle tirin.

5. Yeniden enerji verin. 

Bakõm Aralõk Talimat

So utma blo u sõcaklõk kontrolü 
ve temizli i

Ortamõn tozluluk durumuna 
ba lõdõr (her 6...12 ayda bir)

Bkz. "So utma blo u", sayfa 
217.

Ana so utma fanõnõn 
de i tirilmesi

Her be  yõlda bir Bkz. "So utma Fanõnõn 
De i tirilmesi", sayfa 218.

Dahili so utma fanõ 
de i tirilmesi
(IP 54/UL Tip 12 üniteleri)

Her üç yõlda bir. Bkz. "Sürücü çi Fanõn 
De i tirilmesi", sayfa 219.

Kondansatör de i imi
(R5 ve R6 kasa tipleri)

Her on yõlda bir Bkz. "Kondansatörler", sayfa 
219.

Yardõmcõ kontrol panelindeki 
pilin de i tirilmesi

Her on yõlda bir Bkz. “Pil”, sayfa 220.
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So utma Fanõnõn De i tirilmesi 

Sürücünün ana so utma fanõ maksimum de erlendirilmi  i letim sõcaklõ õnda ve 
sürücü yükünde yakla õk 60.000 i letim saatlik ömrü vardõr. Tahmini ömür fan 
sõcaklõ õnda (fan sõcaklõ õ ortam sõcaklõklarõ ve sürücü yüklerinin bir fonksiyonudur) 
her 10 ºC (18 ºF)’lik dü ü  için iki katõna çõkar. 

Fan vidalarõndan gelen sesin artmasõ ve so utma blo unun temizlenmesine ra men 
sõcaklõ õnõn dereceli olarak artõ õ yoluyla fan arõzasõ öngörülebilir. Sürücü bir 
prosesin kritik bir bölümünde çalõ tõrõlõyorsa, bu belirtiler ortaya çõkmaya ba lar 
ba lamaz fan de i iminin gerçekle tirilmesi tavsiye edilir. De i tirilecek fanlar 
ABB’den temin edilebilir. Belirlenmi  ABB yedek parçalarõ dõ õnda ba ka parça 
kullanmayõnõz.

Kasa tipleri R1…R4 

Fanõ de i tirmek için a a õdakileri yapõnõz:

1. Sürücüye gelen enerjiyi kesin.

2. Sürücü kapa õnõ çõkarõn. 

3. Kasa tipi için: 

• R1, R2: Fan kapaklarõnõn kenarlarõnda bulunan 
muhafaza penslerine bastõrõn ve yukarõ kaldõrõn. 

• R3, R4: Fan dayana õnõn sol tarafõnda bulunan 
manivelaya bastõrõn ve fanõ yukarõ döndürüp, 
çõkartõn. 

4. Fan kablosunun akõmõnõ kesin. 

5. Aynõ i lemleri tersine do ru tekrarlayarak fanõ monte 
edin. 

6. Yeniden enerji verin. 

Kasa tipleri R5 ve R6

Fanõ de i tirmek için a a õdakileri yapõnõz:

1. Sürücüye gelen enerjiyi kesin.

2. Fanõ tutan vidalarõ sökün. 

3. Fanõ sökün:

• R5: Fanõ mente elerinde oynatõn.

• R6: Fanõ çõkarõn.

4. Fan kablosunun akõmõnõ kesin. 

5. Aynõ i lemleri tersine do ru tekrarlayarak fanõ 
monte edin. 

6. Yeniden enerji verin. 

X0021

3

4

2

X0022

Alttan görünü  (R6)

2

4

Alttan görünü  (R5)

2

3 

X5023
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Sürücü çi Fanõn De i tirilmesi 

IP 54/UL Tip 12 sõnõfõnda sürücünün içinde hava dola õmõnõ sa lamak için ilave bir 
fan bulunmaktadõr. 

Kasa tipleri R1…R4 

R1 ile R4 arasõ kasa tiplerindeki sürücü içi fanõnõ de i tirmek için a a õdakileri yapõn: 

1. Sürücüye gelen enerjiyi kesin.

2. Ön kapa õ çõkarõn. 

3. Fanõ yerinde tutan muhafazanõn kö elerinde kancalõ 
tutma mandallarõ vardõr. Kancalarõ serbest bõrakmak 
için dört mandalõn hepsini ortaya do ru bastõrõn. 

4. Mandallar/kancalar serbest kaldõklarõnda, gövdeyi 
sürücüden kaldõrmak için yukarõ do ru çekin. 

5. Fan kablosunun akõmõnõ kesin.

6. A a õdakilere dikkat ederek aynõ i lemleri tersine do ru 
tekrarlayõp fanõ yerle tirin. 

• Fan hava akõ õ yukarõ do rudur (fan üzerindeki oku 
dikkate alõn).

• Fan kablo takõmõ öne do rudur.

• Di li muhafaza kancalarõ sa  arka kö eye yerle tirilmi tir.

• Fan kablosu sürücünün üzerinde, fanõn biraz ilerisinde ba lanõyordur.

Kasa tipleri R5 ve R6

R5 veya R6 kasa tiplerindeki sürücü içi fanõ de i tirmek için a a õdakileri uygulayõn: 

• Sürücüye gelen enerjiyi kesin.

• Ön kapa õ çõkarõn. 

• Fanõ dõ arõ do ru kaldõrõn ve kablolarõn ba lantõsõnõ kesin. 

• Aynõ i lemleri tersine do ru tekrarlayarak fanõ monte edin. 

• Yeniden enerji verin. 

Kondansatörler

Sürücünün DC ara devresinde birkaç elektrolitik kondansatör kullanõlmaktadõr. 
Sürücü yüklenmesine ve ortam sõcaklõ õna ba lõ olarak ömürleri 35.000…90.000 
saat arasõdõr. Kondansatörün ömrü ortam sõcaklõ õnõ dü ürerek uzatõlabilir. 

Bir kondansatör arõzasõnõ önceden tahmin etmek mümkün de ildir. Kondansatör 
arõzasõnõ genellikle giri  besleme sigorta arõzasõ veya genel bir hata izler. E er 
kondansatör arõzasõ olmasõndan üpheleniyorsanõz, ABB'yle ba lantõ kurun. Kasa 

4

3

5

FM
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tipi R5 ve R6 yedeklerini ABB’den bulabilirsiniz. Belirlenmi  ABB yedek parçalarõ 
dõ õnda ba ka parça kullanmayõnõz.

Kontrol Paneli

Temizleme

Kontrol panelini temizlemek için yumu ak nemli bir bez kullanõn. Ekran camõnõ 
çizecek sert temizleyicilerden kaçõnõn. 

Pil

Pil yalnõzca saat fonksiyonu bulunan ve etkinle tirilmi  olan Geli mi  kontrol 
panellerinde kullanõlõr. Batarya kesintileri sõrasõnda saatin bellek içerisinde 
çalõ maya devam etmesini sa lar. 

Pilin tahmini ömrü on yõldan daha fazladõr. Pili çõkartmak için, kontrol panelinin 
arkasõndaki pil tutucusunu döndürmek amacõyla madeni para kullanõn. Pili CR2032 
tipi ile de i tirin. 

Uyarõ! Saat dõ õnda herhangi bir kontrol panel veya sürücü fonksiyonu için pil 
GEREKMEMEKTED R.
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Nominal De erler

A a õdaki tablo tip kodlarõ kullanõlarak ACS500 ayarlanabilir hõzlõ AC sürücüsü için 
u nominal de erleri vermektedir:

• IEC de erleri

• NEMA nominal de eri (gölgeli sütunlar)

• Kasa tipi

Nominal De erler, 208...240 Volt Sürücüler

Kõsaltma olarak verilen sütun ba lõklarõ “Simgeler” sayfa 222 içinde açõklanmaktadõr.

Tip Kodu Normal kullanõm A õr artlarda Kullanõm
Kasa 
TipiACS550-x1-

bkz. a a õda
I2N

A

PN

kW

PN

HP

I2hd 

A

Phd 

 kW

Phd 

 HP

3 fazlõ besleme gerilimi 208...240 V

-04A6-2 4.6 0.75 1.0 3.5 0.55 0.75 R1

-06A6-2 6.6 1.1 1.5 4.6 0.75 1.0 R1

-07A5-2 7.5 1.5 2.0 6.6 1.1 1.5 R1

-012A-2 11.8 2.2 3.0 7.5 1.5 2.0 R1

-017A-2 16.7 4.0 5.0 11.8 2.2 3.0 R1

-024A-2 24.2 5.5 7.5 16.7 4.0 5.0 R2

-031A-2 30.8 7.5 10.0 24.2 5.5 7.5 R2

-046A-2 46.2 11.0 15.0 30.8 7.5 10.0 R3

-059A-2 59.4 15.0 20.0 46.2 11.0 15.0 R3

-075A-2 74.8 18.5 25.0 59.4 15.0 20.0 R4

-088A-2 88.0 22.0 30.0 74.8 18.5 25.0 R4

-114A-2 114 30.0 40.0 88.0 22.0 30.0 R4

-143A-2 143 37.0 50.0 114 30.0 40.0 R6

-178A-2 178 45.0 60.0 150 37.0 50.0 R6

-221A-2 221 55.0 75.0 178 45.0 60.0 R6

-248A-2 248 75.0 100 192 55.0 75.0 R6



227 ACS550 Kullanõm Kilavuzu

Teknik Veriler

Nominal de erler, 380... 480 Volt Sürücüler

Kõsaltma olarak verilen sütun ba lõklarõ “Simgeler” sayfa 222 içinde açõklanmaktadõr.

1. ACS550-U1 serisinde bulunmamaktadõr.

2. ACS550-01 serisinde bulunmamaktadõr.

Simgeler

Boyutlandõrma

Akõm nominal de erleri, bir gerilim aralõ õnda de i ik besleme gerilimi seviyeleri için 
aynõdõr. Tabloda belirtilen nominal motor gücüne ula mak için, sürücünün nominal 
akõmõ nominal motor akõmõndan yüksek veya ona e it olmasõ gerekir. Ayrõca 
a a õdakileri de dikkate alõn:

• Nominal de erler 40 °C (104 °F) ortam sõcaklõ õnda geçerlidir. 

Tip Kodu Normal kullanõm A õr artlarda Kullanõm
Kasa 
TipiACS550-x1-

bkz. a a õda
I2N

A

PN

kW

PN

HP

I2hd 

A

Phd 

 kW

Phd 

 HP

3 fazlõ besleme gerilimi 380…480 V

-03A3-4 3.3 1.1 1.5 2.4 0.75 1 R1

-04A1-4 4.1 1.5 2 3.3 1.1 1.5 R1

-05A4-4 5.4 2.2 Not 1 4.1 1.5 Not 1 R1

-06A9-4 6.9 3 3 5.4 2.2 2 R1

-08A8-4 8.8 4 5 6.9 3 3 R1

-012A-4 11.9 5.5 7.5 8.8 4 5 R1

-015A-4 15.4 7.5 10 11.9 5.5 7.5 R2

-023A-4 23 11 15 15.4 7.5 10 R2

-031A-4 31 15 20 23 11 15 R3

-038A-4 38 18.5 25 31 15 20 R3

-044A-4 44 22 30 38 18.5 25 R4

-059A-4 59 30 40 44 22 30 R4

-072A-4 72 37 50 59 30 40 R4

-077A-4 77 Not 2 60 65 Not 2 50 R5

-096A-4 96 45 75 77 37 60 R5

-124A-4 124 55 100 96 45 75 R6

-157A-4 157 75 125 124 55 100 R6

-180A-4 180 90 150 156 75 125 R6

-195A-4 195 110 Not 1 162 90 Not 1 R6

Tipik de erler: 
Normal kullanõm (%10 a õrõ yük kapasitesi)
I2N kesintisiz rms akõmõ. %10 fazladan yüklemeye on dakika da bir dakika boyunca izin 

verilmektedir. 
PN Normal kullanõmda tipik motor gücü. Kilowatt güç nominal de erleri IEC, 4 kutuplu 

motorlarõn ço unda geçerlidir. Beygir gücü de erleri 4 kutuplu NEMA motorlarõnõn ço unda 
geçerlidir.

A õr artlarda kullanõm (%50 a õrõ yükleme kapasitesi)
I2hd kesintisiz rms akõmõ. %50 fazladan yüklemeye on dakika da bir dakika boyunca izin 

verilmektedir.
Phd a õr artlarda kullanõmda tipik motor gücü. Kilowatt güç nominal de erleri IEC, 4 kutuplu 

motorlarõn ço unda geçerlidir. Beygir gücü de erleri 4 kutuplu NEMA motorlarõnõn ço unda 
geçerlidir.
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• zin verilen maksimum motor gücü 1,5 · Phd ile sõnõrlandõrõlmõ tõr. E er limitin 
üzerine çõkõlõrsa, motor momenti ve akõm otomatik olarak sõnõrlandõrõlacaktõr. 
Fonksiyon sürücünün giri  köprüsünü a õrõ yüklemeye kar õ korur. 
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De er kaybõ

Yük kapasitesi (akõm ve güç), a a õda anlatõldõ õ gibi belirli durumlarda azalõr. Tam 
motor gücünün gerekti i bu tarz durumlarda, azalan de er yeterli kapasite 
sa layacak ekilde sürücüyü a õrõ boyutlandõrõn. 

Örne in, e er uygulamanõzda 15,4 A de erinde bir motor akõmõ ve8 kHz de erinde 
anahtarlama frekansõ gerekiyorsa uygun sürücü boyutunu a a õdaki ekilde 
hesaplayõn:

Minimum gereken boyut = 15,4 A / 0,80 = 19,25 A

Burada: 0,80, 8 kHz anahtarlama frekansõ için de er azalmasõnõ gösterir (bkz. a a õda 
"Anahtarlama Frekansõna göre Nominal De er Kaybõ").

Nominal de erler tablosundaki I2N'ye bakõldõ õnda (sayfa 221), a a õdaki sürücüler 
19,25 A'nõn I2N gereksinimini a ar: ACS550-x1-023A-4 veya ACS550-x1-024A-2

Sõcaklõ a Ba lõ Nominal De er Kaybõ

+40 °C…50 °C (+104 °F…122 °F) sõcaklõk aralõ õnda, +40 °C (+104 °F) üzerindeki 
her bir 1 °C (1.8 °F) için nominal çõkõ  akõmõ %1 oranõnda azalõr. Çõkõ  akõmõ, 
nominal dü ü  de eri tablosunda verilen akõmõn dü ü  faktörü ile çarpõlmasõyla 
hesaplanõr. 

Örnek Ortam sõcaklõ õ 50°C (+122°F) oldu unda nominal dü ü  de eri faktörü 
%100 - %1/° C x 10 °C = 90% veya 0,90 olur. 
Bu durumda, çõkõ  akõmõ 0,90 x I2N veya 0.90 x I2hd olacaktõr.

Yüksekli e Ba lõ Nominal De er Kaybõ

Deniz seviyesinin 1000…4000 m (3300…13.200 ft) üzerindeki yüksekliklerde her 
100 m (330 ft) için de er kaybõ %1'dir. Kurulum sahasõ deniz seviyesinden 
2000 m’den (6600 ft) daha yüksekte ise, lütfen daha fazla bilgi almak için yerel ABB 
da õtõmcõnõzla ya da ofisle ba lantõ kurun. 

Tek Fazlõ Besleme Nominal De er Kaybõ

208…240 Volt serisi sürücülerde, tek fazlõ besleme kullanõlabilir. Bu durumda 
nominal de er kaybõ %50’dir.

Anahtarlama Frekansõna göre Nominal De er Kaybõ

E er 8 kHz anahtarlama frekansõ (parametre 2606) kullanõlõrsa:

• Ya PN/Phd ve I2N/I2hd de erlerini %80 oranõnda azaltõn

• Ya da parametre 2607'yi SW FREQ CTRL = 1 (ON) olarak ayarlayõn, böylelikle 
sürücünün dahili sõcaklõ õ 90 °C'yi geçti inde sürücü anahtarlama frekansõnõ 
azaltabilecektir. Ayrõntõlar için, 2607 parametresinin açõklamalarõna bakõn.

E er 12 kHz anahtarlama frekansõ (parametre 2606) kullanõlõrsa:

• PN/Phd ve I2N/I2hd de erlerini %65 oranõnda azaltõn ve ortam sõcaklõ õnõ en fazla 
30 °C (86 °F) olacak ekilde azaltõn ve akõmõn en fazla I2hd olmasõnõ sa layõn

• Ya da parametre 2607'yi SW FREQ CTRL = 1 (ON) olarak ayarlayõn, böylelikle 
sürücünün dahili sõcaklõ õ 80 °C'yi geçti inde sürücü anahtarlama frekansõnõ 
azaltabilecektir. Ayrõntõlar için, 2607 parametresinin açõklamalarõna bakõn.
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Besleme Gerilim Ba lantõlarõ 

Uyarõ! Sürücüyü, nominal giri  gerilim aralõ õ dõ õnda çalõ tõrmayõn. A õrõ 
gerilim sürücüye kalõcõ olarak zarar verebilir.

Besleme Gerilim Spesifikasyonlarõ

Ba lantõ Kesme Cihazõ

ACS550'de bir ba lantõ kesme cihazõ yoktur. AC güç kayna õ ve ACS550 arasõna 
giri  gücünü kesmek için bir ayõrõcõ monte edilmelidir. Bu ba lantõ kesme cihazõ 
a a õdaki özelliklere sahip olmalõdõr:

• Hem ulusal hem de yerel elektrik yasalarõ da dahil ama bunlarla sõnõrlõ olmamak 
üzere yürülükteki güvenlik mevzuatõna uygun olmalõdõr.

• Kurulum ve bakõm çalõ malarõ sõrasõnda açõk konumda kilitli olmalõdõr.

Ba lantõ kesme cihazõ, motoru kumanda etmek için kullanõlmamalõdõr. Motoru 
kumanda etmek için bunun yerine kontrol paneli veya I/O terminallerinin 
kumandalarõnõ kullanõn. 

Sigortalar

Da õtõm devre korumasõ nihai kullanõcõ tarafõndan sa lanmalõ, ulusal ve yerel elektrik 
kurallarõna göre boyutlandõrõlmalõdõr. A a õdaki tablolarda, sürücünün besleme 
giri inde kõsa devre korumasõ için sigorta önerileri yer almaktadõr. 

Giri  Besleme Ba lantõsõ Özellikleri

Gerilim (U1)
A a õdaki için 208/220/230/240 VAC 3 fazlõ (veya 1 fazlõ) +%10 - %15 
ACS550-x1-xxxx-2.

ACS550-x1-xxxx-4 için 400/415/440/460/480 VAC 3 fazlõ +%10 - %15 .

Muhtemel kõsa devre 
akõmõ

(IEC 629)

Beslemedeki izin verilen maksimum muhtemel kõsa devre akõmõ, 
sürücünün ana elektrik kablolarõnõn uygun sigortalar tarafõndan korunmasõ 
sa landõktan sonra saniyede 100 kA'dõr. US: 100,000 AIC.

Frekans 48…63 Hz

Dengesizlik Maks. Nominal fazdan, faza giri  gerilimine ± %3.

Temel güç faktörü 
(cos phi1)

0.98 (nominal yükte) 

Kablo Sõcaklõ õ 
Nominal De eri

90 °C (194 °F) minimum nominal de er.
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Sigortalar, 208...240 Volt Sürücüler

Sigortalar, 380...480 Volt 

ACS550-x1-
bkz. a a õda

Giri  Akõmõ
A

ebeke Sigortalarõ

IEC269 gG (A) UL Sõnõf T (A) Bussmann Tipi

-04A6-2 4.6 10 10 JJS-10

-06A6-2 6.6

-07A5-2 7.5

-012A-2 11.8 16 15 JJS-15

-017A-2 16.7 25 25 JJS-25

-024A-2 24.2 30 JJS-30

-031A-2 30.8 40 40 JJS-40

-046A-2 46.2 63 60 JJS-60

-059A-2 59.4 80 JJS-80

-075A-2 74.8 80 100 JJS-100

-088A-2 88.0 100 110 JJS-110

-114A-2 114 125 150 JJS-150

-143A-2 143 200 200 JJS-200

-178A-2 178 250 250 JJS-250

-221A-2 221 315 300 JJS-300

-248A-2 248 350 JJS-350

ACS550-x1-
bkz. 

a a õda

Giri  Akõmõ
A

ebeke Sigortalarõ

IEC269 gG (A) UL Sõnõf T (A) Bussmann Tipi

-03A3-4 3.3 10 10 JJS-10

-04A1-4 4.1

-05A4-4 5.4

-06A9-4 6.9

-08A8-4 8.8 15 JJS-15

-012A-4 11.9 16

-015A-4 15.4 20 JJS-20

-023A-4 23 25 30 JJS-30

-031A-4 31 35 40 JJS-40

-038A-4 38 50 50 JJS-50

-044A-4 44 60 JJS-60

-059A-4 59 63 80 JJS-80

-072A-4 72 80 90 JJS-90

-077A-4 77 100 JJS-100

-096A-4 96 125 125 JJS-125

-124A-4 124 160 175 JJS-175

-157A-4 157 200 200 JJS-200

-180A-4 180 250 250 JJS-250

-195A-4 195 250 250 JJS-250
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Acil Stop Cihazlarõ

Kurulumun genel tasarõmõnda acil stop cihazlar ve gerekli olabilecek di er tüm 
güvenlik ekipmanlarõ bulunmalõdõr. Sürücünün kontrol paneli üzerinde yer alan STOP 
butonuna basõlmasõ a a õdakileri SA LAMAZ:

• Motorun acil stop olarak durdurulmasõ.

• Sürücünün tehlikeli gerilimden ayrõlmasõ.

 Besleme Giri  Kablolarõ / Kablo Ba lantõsõ

Giri  kablo ba lantõsõ için a a õdakilerden biri seçilebilir:

• Dört iletkenli kablo (üç faz ve toprak/koruyucu topraklama). Ekranlama gerekli 
de ildir.

• Kanaldan geçen dört yalõtõmlõ iletken.

Kablo ba lantõsõnõ, yerel güvenlik düzenlemeleri, uygun giri  gerilimi ve sürücünün 
yük akõmõna göre boyutlandõrõn. Her ko ulda, iletkenin terminal boyutu tarafõndan 
tanõmlanan maksimum sõnõrdan daha az olmasõ gerekir (bkz. "Sürücünün Güç 
Ba lantõ Terminalleri", sayfa 230).

A a õdaki tablo farklõ yük akõmlarõ için bakõr ve alüminyum kablo tiplerini 
belirtmektedir. Bu tavsiyeler yalnõzca tablonun üst kõsmõnda listelenmi  bulunan 
ko ullar için geçerlidir. 

IEC NEC

A a õdakilere dayanarak: 

• EN 60204-1 ve IEC 60364-5-2/2001

• PVC yalõtõmõ

• 30 °C (86 °F) ortam sõcaklõ õ

• 70 °C (158 °F) yüzey sõcaklõ õ

• E merkezli bakõr muhafazalõ kablolar

• Kablo iskelesi üzerinde yan yana dö enen 
kablolar dokuzdan fazla de ildir.

A a õdakilere dayanarak: 

• Bakõr kablolar için NEC Tablo 310-16

• 90 °C (194 °F) kablo yalõtõmõ

• 40 °C (104 °F) ortam sõcaklõ õ

• Oluk ya da kablo içerisindeki ya da topraklõ 
(do rudan gömülü) akõm ta õyõcõ iletkenler 
üçten fazla de il.

• E merkezli bakõr muhafazalõ kablolar

Maksimu
m Yük 
Akõmõ

(A)

Bakõr 
Kablo
(mm2)

Maksimu
m Yük 
Akõmõ

(A)

Alüminyu
m Kablo
(mm2)

Maksimum 
Yük Akõmõ

(A)

Bakõr Kablo Boyutu
(AWG/kcmil)

14 3x1,5 R1…R4 kasa tipleriyle 
birlikte alüminyum 
kablo kullanmayõn

22.8 14

20 3x2,5 27.3 12

27 3x4 36.4 10

34 3x6 50.1 8

47 3x10 68.3 6

62 3x16 86.5 4

79 3x25 100 3

98 3x35 91 3x50 118 2

119 3x50 117 3x70 137 1

153 3x70 143 3x95 155 1/0

186 3x95 165 3x120 178 2/0
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Toprak Ba lantõlarõ

Ki isel güvenli iniz, cihazõn düzgün çalõ masõ ve elektromanyetik emisyon/birikmeyi 
azaltmak için sürücü ve motor kurulum tesisinde topraklanmalõdõr.

• letkenler, güvenlik düzenlemelerinin gerektirdi i gibi boyutlandõrõlmalõdõr.

• Güvenlik düzenlemelerine uygun ekilde sürücü PE terminaline güç kablosu 
ekranlarõ ba lanmalõdõr.

• Güç kablosu ekranlarõ, sadece ekran iletkenleri güvenlik düzenlemelerinin 
gerektirdi i ekilde boyutlandõrõlmõ sa ekipman topraklama ilketkenleri olarak 
kullanõlmaya uygundurlar.

• Birden fazla sürücülü kurulumlarda sürücü terminallerini seri olarak ba lamayõnõz.

Asimetrik Topraklanmõ  ebekeler

Uyarõ! Sürücünün giri  terminallerine güç gelirken EM1 veya EM3 vidalarõnõ 
takmayõ veya çõkarmayõ denemeyin.

Asimetrik topraklanmõ  ebekeler a a õdaki tabloda tanõmlanmõ tõr. Bu a larda, 
EM3 vidasõ tarafõndan sa lanan dahili ba lantõ (sadece R1…R4 kasa tiplerinde), 
EM3 çõkarõlarak kesilmelidir. E er a õn topraklama konfigürasyonu bilinmiyorsa 
EM3'ü çõkarõn. A a õdakilere dikkat edin:

• ACS550-01 sürücüleri, vidalarõ takõlõ olarak teslim edilirler. 

215 3x120 191 3x150 205 3/0

249 3x150 218 3x185 237 4/0

284 3x185 257 3x240 264 250 MCM veya 2 x 1

274 3x (3x50) 291 300 MCM veya 2 x 1/0

285 2x (3x95) 319 350 MCM veya 2 x 2/0

IEC NEC

A a õdakilere dayanarak: 

• EN 60204-1 ve IEC 60364-5-2/2001

• PVC yalõtõmõ

• 30 °C (86 °F) ortam sõcaklõ õ

• 70 °C (158 °F) yüzey sõcaklõ õ

• E merkezli bakõr muhafazalõ kablolar

• Kablo iskelesi üzerinde yan yana dö enen 
kablolar dokuzdan fazla de ildir.

A a õdakilere dayanarak: 

• Bakõr kablolar için NEC Tablo 310-16

• 90 °C (194 °F) kablo yalõtõmõ

• 40 °C (104 °F) ortam sõcaklõ õ

• Oluk ya da kablo içerisindeki ya da topraklõ 
(do rudan gömülü) akõm ta õyõcõ iletkenler 
üçten fazla de il.

• E merkezli bakõr muhafazalõ kablolar

Maksimu
m Yük 
Akõmõ

(A)

Bakõr 
Kablo
(mm2)

Maksimu
m Yük 
Akõmõ

(A)

Alüminyu
m Kablo
(mm2)

Maksimum 
Yük Akõmõ

(A)

Bakõr Kablo Boyutu
(AWG/kcmil)
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• ACS550-U1 sürücüleri, vidalarõ çõkarõlmõ  halde teslim edilirler (bununla birlikte 
vidalar kablo kutusu içindedir). 

EM3 (M4x16 vida), elektromanyetik emisyonu azaltan bir 
dahili toprak ba lantõsõ sa lar. EMC'nin (elektromanyetik 
uyumluluk) sorun oldu u ve ebekenin simetrik olarak 
topraklandõ õ yerlerde EM3 monte edilebilir. Referans olarak 
sa daki emada simetrik olarak topraklanmõ  bir ebeke 
gösterilmektedir.

Kayan ebekeler

Uyarõ! Sürücünün giri  terminallerine güç gelirken EM1, EM3, F1 veya F2 
vidalarõnõ takmayõ veya çõkarmayõ denemeyin.

Kayan ebekeler için (ayrõca IT, topraksõz veya empedans/direnç topraklõ a lar 
olarak da bilinirler): 

• Dahili RFI filtrelerine giden toprak ba lantõsõnõ kesin:

– ACS550-01, R1…R4 kasa tipleri: Hem EM1 hem de EM3 vidalarõnõ çõkarõn 
(bkz. "Güç Ba lantõsõ emalarõ", sayfa 21).

– ACS550-U1, R1…R4 kasa tipleri: EM1 vidasõnõ çõkarõn (ünite, EM3 çõkarõlmõ  
halde teslim edilir, bkz. "Güç Ba lantõsõ emalarõ", sayfa 21). 

– R5...R6 kasa tipleri: Hem F1 hem de F2 vidalarõnõ çõkarõn (bkz. sayfa 22).

• EMC mevzuatõna uyum gerektiren durumlarda, kom u alçak gerilim ebekelerinin 
a õrõ emisyona maruz kalõp kalmadõ õnõ kontrol edin. Bazõ durumlarda, 
transformatör ve kablolarda do al emisyon bastõrõmõ yeterlidir. Emin 
olamõyorsanõz, primer ve sekonder sargõlarõ arasõnda statik ekran bulunan bir 
besleme transformatörü kullanõn. 

• "EN 61800-3 Uyumlu Motor Kablolarõ", sayfa 234 içinde verilen kitler gibi harici bir 
RFI/EMC filtresi TAKMAYIN. Bir RFI filtresinin kullanõlmasõ, filtre 
kondansatörlerine giden giri  gerilimini topraklar ve bu da tehlikeli olabilir ve 
üniteye hasar verebilir.

Asimetrik Topraklanmõ  ebekeler – EM3 Çõkarõlmalõdõr

Üçgenin 
kö esinde 
topraklanõr

Üçgenin bir 
kenarõnõn orta 
noktasõnda 
topraklanõr

Tek faz, uç 
noktada 
topraklanõr

Sa lam 
topraklanmamõ  
nötre sahip üç 
fazlõ "Variac"

L1

L2
L3

L1

L2
L3

L1

N

L1
L1

L2
L2

L3
L3

L1

L2
L3
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Sürücünün Güç Ba lantõ Terminalleri

A a õdaki tabloda, sürücünün güç ba lantõ terminalleri için spesifikasyonlar 
verilmektedir. 

1. R1…R4 kasa tipleriyle birlikte alüminyum kablo kullanmayõn.

Güç Terminallerinde Dikkate Alõnacaklar - R6 Kasa Tipi

Uyarõ! R6 güç terminallerinde sõkõ tõrma 
pabuçlarõ sa lanõrsa bunlar sadece 95 mm2 (3/
0 AWG) veya daha büyük kablo boyutlarõ için 
kullanõlabilirler. Daha küçük kablolar 
genle ebilir ve sürücüye zarar verebilir ve 
a a õda anlatõldõ õ gibi halka pabuçlara 
ihtiyaçlarõ vardõr. 

Halka Pabuçlar 

R6 kasa tipinde kullanõlan kablonun boyutu 95 
mm2'den (3/0 AWG) daha kõsaysa veya e er sõkõ tõrma pabucu sa lanmamõ sa 
halka pabuçlarõ a a õdaki prosedüre uygun olarak kullanõn.

1. A a õdaki tabloda uygun halka pabuçlarõ seçin.

2. Sa lanan terminal pabuçlarõnõ kablolarõn sürücü ucuna ba layõn.

3. Yalõtõm bantõ veya õsõ korumasõyla halka pabuçlarõn uçlarõnõ yalõtõn.

4. Terminal pabucunu sürücüye ba layõn. 

Kasa 
Tipi

U1, V1, W1
U2, V2, W2 

BRK+, UDC+ Terminalleri
PE Terminalinin Topraklanmasõ

Min. Kablo 
Boyutu

Maks. Kablo 
Boyutu

Moment
Maks. Kablo 

Boyutu
Moment

mm2 AWG mm2 AWG Nm lb-ft mm2 AWG  Nm lb-ft

R11 0.75 18 16 6 1.3 1 16 6 1.3 1

R21 0.75 18 16 6 1.3 1 16 6 1.3 1

R31 2.5 14 25 3 2.7 2 25 3 2.7 2

R41 10 8 50 1/0 5.6 4 50 1/0 5.6 4

R5 16 6 70 2/0 15 11 70 2/0 15 11

R6 95 3/0 185 350 MCM 40 30 185 350 MCM 40 30

Kablo Tipi

Üretici
Halka 

Pabuçlar 
Kõvõrma 

Aleti
Kõvrõm 
Sayõsõmm2 kcmil/

AWG

16 6
Burndy YAV6C-L2 MY29-3 1

Ilsco CCL-6-38 ILC-10 2

25 4
Burndy YA4C-L4BOX MY29-3 1

Ilsco CCL-4-38 MT-25 1

X60002

2

3

4
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Sõkõ tõrma Pabuçlarõ

Sõkõ tõrma pabucu sa landõysa ve 
kullanõlabiliyorsa kablolarõ ba lamak için 
a a õdaki prosedürü kullanõn. 

1. Sa lanan sõkõ tõrma pabuçlarõnõ kablolarõn 
sürücü ucuna ba layõn.

2. Sõkõ tõrma pabucunu sürücüye ba layõn.

35 2

Burndy YA2C-L4BOX MY29-3 2

Ilsco CRC-2 IDT-12 1

Ilsco CCL-2-38 MT-25 1

50 1

Burndy YA1C-L4BOX MY29-3 2

Ilsco CRA-1-38 IDT-12 1

Ilsco CCL-1-38 MT-25 1

Thomas & Betts 54148 TBM-8 3

55 1/0

Burndy YA25-L4BOX MY29-3 2

Ilsco CRB-0 IDT-12 1

Ilsco CCL-1/0-38 MT-25 1

Thomas & Betts 54109 TBM-8 3

70 2/0

Burndy YAL26T38 MY29-3 2

Ilsco CRA-2/0 IDT-12 1

Ilsco CCL-2/0-38 MT-25 1

Thomas & Betts 54110 TBM-8 3

95 3/0

Burndy YAL27T38 MY29-3 2

Ilsco CRA-3/0 IDT-12 1

Ilsco CCL-3/0-38 MT-25 1

Thomas & Betts 54111 TBM-8 3

95 3/0

Burndy YA28R4 MY29-3 2

Ilsco CRA-4/0 IDT-12 1

Ilsco CCL-4/0-38 MT-25 2

Thomas & Betts 54112 TBM-8 4

Kablo Tipi

Üretici
Halka 

Pabuçlar 
Kõvõrma 

Aleti
Kõvrõm 
Sayõsõmm2 kcmil/

AWG

X60001

X60003

1
2
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Motor Ba lantõlarõ

Uyarõ! ebeke elektri ini sürücü çõkõ  terminallerine ba lamayõn: U2, V2 veya 
W2. Çõkõ ta kullanõlan hat gerilimi üniteye kalõcõ zarar verebilir. E er sõk sõk 
baypas i lemi gerekiyorsa mekanik kilitli anahtarlarõ veya kontaktörleri 
kullanõn.

Uyarõ! Sürücünün nominal giri  geriliminin yarõsõndan daha az nominal 
gerilime sahip bir motoru ba lamayõn.

Uyarõ! Motor veya motor kablolarõ üzerinde herhangi bir gerilim tolerans (Hi-
Pot) testi veya yalõtõm direnci (Megger) testi uygulamadan önce sürücü 
ba lantõsõnõ kesin. Bu testleri sürücü üzerinde gerçekle tirmeyin.

Motor Ba lantõ Özellikleriõ

Toprak Hatasõ Korumasõ

ACS550 dahili hata mantõ õ, sürücü, motor veya motor kablosundaki toprak 
hatalarõnõ tespit eder. Bu hata mantõ õ: 

• ki isel koruma veya yangõn korumasõ özelli i DE LD R.

• Parametre 3017 EARTH FAULT kullanõlarak devre dõ õ bõrakõlabilir.

Motor Ba lantõ Özellikleri

Gerilim (U2) 0…U1, 3 fazlõ simetrik, alan zayõflama noktasõnda Umax 

Frekans 0…500 Hz

Frekans Çözünürlü ü 0.01 Hz

Akõm Bkz. "Nominal De erler", sayfa 221.

Alan Zayõflama Noktasõ 10…500 Hz

Anahtarlama Frekansõ Seçilebilir: 1, 4, 8 veya 12 kHz

Kablo Sõcaklõ õ Nominal 
De eri

90 °C (194 °F) minimum nominal de er.

Maksimum Motor Kablosu 
Uzunlu u

Kasa Tipi
Maks. Motor Kablo Uzunlu u*

fsw = 1 veya 4 kHz fsw = 8 kHz veya 12 kHz

R1 100 m 10.058,40 
cm

100 m 10.058,40 
cm

R2…R4 200 m 19.812,00 
cm

100 m 10.058,40 
cm

R5…R6 300 m 29.870,40 
cm

150 m 14.935,20 
cm

* Uyarõ! Yukarõdaki tabloda belirtilenden daha uzun motor 
kablosunun kullanõlmasõ sürücüde kalõcõ hasara sebebiyet 
verebilir.
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• Uzun, yüksek kapasitansa sahip motor kablolarõyla ilgili kaçak akõmlarõ (topra a 
giden besleme gerilimi) ile açõlabilir.

Topraklama ve Yönlendirme

Motor Kablosu Ekranlama

Motor kablolarõ, kablo kanalõ, korumalõ kablo veya ekranlõ kablo kullanõlarak 
ekranlanmalõdõr.

• Kablo kanalõ – Kablo kanalõ kullanõlõyorken:

– Mafsalõn her iki yanõndaki kablo kanalõna ba lanmõ  toprak iletkenleriyle köprü 
mafsallarõ.

– Sürücü muhafazõsõna giden ba lantõ kanalõ.

– Motor kablolarõ için ayrõ bir kablo kanalõ (ayrõca ayrõ besleme gerilim ve kontrol 
kablolarõ) kullanõn.

– Her sürücü için farklõ bir kablo kanalõ kullanõn.

• Korumalõ Kablo – Korumalõ kablo kullanõlõyorken:

– Simetrik topraklamalõ altõ iletkenli (3 faz ve 3 toprak), MC tipi sürekli oluklu 
alüminyum koruma kablosu kullanõn.

– Korumalõ motor kablosu, besleme gerilim kablolarõyla aynõ kablo tepsisini 
payla abilir ama kontrol kablolarõyla payla amaz.

• Ekranlõ Kablo – Ekranlõ kablo hakkõnda daha fazla bilgi için, bkz. a a õda "CE & 
C-Tick le Uyumluluk için Motor Kablosu Gereksinimleri".

Topraklama

Bkz. yukarõda "Toprak Ba lantõlarõ", "Besleme Gerilim Ba lantõlarõ".

CE ile uyumlu ve EMC emisyonlarõnõn en aza indirgenmesinin gerekti i kurulumlar 
için, bkz. a a õda "Etkili Motor Kablo Ekranlarõ".

Sürücünün Motor Ba lantõ Terminalleri

Sürücünün motor ve giri  gücü terminalleri aynõ spesifikasyonlara sahiptir. Bkz. 
yukarõda "Sürücünün Güç Ba lantõ Terminalleri".

CE & C-Tick le Uyumluluk için Motor Kablosu Gereksinimleri

Bu bölümdeki gereksinimler, CE veya C-Tick ile uyumluluk için geçerlidir.

Minimum Ko ullar (CE ve C-Tick)

Motor kablosu, simetrik üç iletkenli ve e merkezli PE iletkenli bir kablo veya dört 
iletkenli e merkezli ekranlõ bir kablo olmalõdõr; ancak, her ko ulda simetrik yapõda bir 
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PE iletkeni önerilir. A a õdaki ekilde, motor kablo ekranõ için minimum ko ullar 
gösterilmi tir (örne in, MCMK, NK Kablolarõ).

letken Düzeni için Öneri

A a õdaki ekilde, motor kablolarõndaki iletken düzenleri kar õla tõrõlmõ tõr.

Etkili Motor Kablo Ekranlarõ

Kablo ekranõ etkinli i ile ilgili genel kural: kablo ekranõ ne kadar iyi ve sa lam olursa, 
radyasyon emisyon seviyesi o kadar dü ük olur. A a õdaki ekilde etkili bir yapõya 
ili kin bir örnek verilmi tir (örne in, Ölflex-Servo-FD 780 CP, Lappkabel veya 
MCCMK, NK Kablolar). 

EN 61800-3 Uyumlu Motor Kablolarõ

EN 61800-3 gereksinimleri ile uyumlu olmak için:

• Motor kablolarõ, "Etkili Motor Kablo Ekranlarõ", sayfa 234 içinde açõklandõ õ gibi 
etkili bir ekrana sahip olmalõdõrlar. 

Dõ  Yalõtõm Bakõr Tel Ekran Bakõr erit Burgusu

letkenler

ç Yalõtõm

Simetrik ekranlõ kablo: üç fazlõ iletkenler veya bir 
e merkezli veya simetrik yapõlõ PE iletkeni ve bir 
ekran

Önerilen (CE ve C-Tick)

PE letkeni
ve Ekran

Kablo ekranõnõn iletkenli i < %50 faz iletkenin 
iletkenli i ise ayrõ bir PE iletken gerekir. 

Motor kablolarõ için izin verilm. (CE ve C-Tick)
Ekran

PE

PE

2 mm2’ye kadar faz iletken kesit alanõna 
sahip motor kablolarõ için izin verilir. 

Dört iletkenli bir sistem: üç fazlõ iletken ve 
ekransõz bir koruyucu iletken

zin Ver. (CE ve C-Tick)

Ekran
Ekran

Dõ  Yalõtõm

Örme Metalik Ekran

ç Yalõtõm

L1

L2

L3
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• Motor kablo ekranõ telleri bükülerek demet haline getirilmelidir (demet uzunlu u 
geni li inin en fazla be  katõ olmalõdõr) ve  i aretli terminale ba lanmalõdõr 
(sürücünün sa  alt kö esinde). 

• Bir EMC kablo rakoru ile motor kablolarõ motor ucunda topraklanmalõdõr. 
Topraklama hattõ, kablo ekranõna tüm kablo çevresince her yönden temas 
etmelidir. 

• EN 61800-3 Birinci Çevre, Kõsõtlõ Da õtõm (CISPR11 Sõnõf A) ve EN 61800-3 kinci 
Çevre uyumlulu u için sürücüde, en az 30 m (100 ft.) motor motor kablo uzunlu u 
için uyumluluk sa layan dahili bir filtre bulunmaktadõr. Bazõ sürücülerde, daha 
uzun kablolar için a a õdaki tabloda gösterildi i gibi ek bir harici RFI/EMC filtresi 
gerekmektedir. RFI/EMC filtreleri ayrõ seçeneklerdir ve kurulum, tüm kablo ekran 
ba lantõlarõ için filtre paketindeki talimatlara uygun olmalõdõr.

1. Herhangi bir kablo uzunlu u için (100 m maksimum uzunluk limiti) uyumluluk için ek bir filtreye 
gerek yoktur.

2. Yayõnlama anõnda veri bulunmamaktadõr.

Uyarõ! RFI/EMC filtrelerini kayan veya empedans topraklõ ebekelerde 
kullanmayõn.

EN 61800-3 Birinci Çevre, Kõsõtlõ Da õtõmõ için Maksimum Kablo Uzunlu u
(CISPR11 Sõnõf A) Uyumlulu u (Radyasyonlu ve letkenli Emisyonlar)

Sürücü Tipi

Anahtarlama Frekansõ (Parametre 2606)

1 veya 4 kHz (2606 = 1 veya 4) 8 kHz (2606 = 8)

Maks. Uzunluk 
/ Dahili Filtre

Maks. Uzunluk 
/ RFI/EMC 

Filtresi

Maks. Uzunluk 
/ Dahili Filtre

Maks. Uzunluk 
/ RFI/EMC 

Filtresi

ACS550-x1-03A3-4 R1 100 m (330 ft) /
Dahili

Not 1 100 m (330 ft) /
Dahili

Not 1

ACS550-x1-04A1-4

ACS550-x1-06A9-4

ACS550-x1-08A8-4

ACS550-x1-012A-4

ACS550-x1-015A-4 R2 30 m (100 ft) /
Dahili

100 m (330 ft) /
ACS400-IF21-3

30 m (100 ft) /
Dahili

100 m (330 ft) /
ACS400-IF21-3

ACS550-x1-023A-4

ACS550-x1-031A-4 R3 30 m (100 ft) /
Dahili

100 m (330 ft) /
ACS400-IF31-3

30 m (100 ft) /
Dahili

100 m (330 ft) /
ACS400-IF31-3

ACS550-x1-038A-4

ACS550-x1-044A-4 R4 30 m (100 ft) /
Dahili

100 m (330 ft) /
ACS400-IF41-3

30 m (100 ft) /
Dahili

100 m (330 ft) /
ACS400-IF41-3

ACS550-x1-059A-4

ACS550-x1-072A-4

ACS550-x1-077A-4 R5 100 m (330 ft) /
Dahili

Not 1 100 m (330 ft) /
Dahili

Not 1

ACS550-x1-096A-4

ACS550-x1-124A-4 R6 100 m (330 ft) /
Dahili

Not 2 Not 2

ACS550-x1-157A-4

ACS550-x1-180A-4

ACS550-x1-195A-4
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• letim emisyon sõnõrlarõyla EN 61800-3 Birinci Çevre, Kõsõtlamasõz Da õtõm, 
(CISPR11 Sõnõf B) uyumlulu u için tüm sürücülerde ek bir harici RFI/EMC filtresi 
bulunmasõ gerekmektedir ve kablo uzunluklarõ a a õdaki tabloda gösterildi i gibi 
sõnõrlanmõ tõr. RFI/EMC filtreleri ayrõ seçeneklerdir ve kurulum, tüm kablo ekran 
ba lantõlarõ için filtre paketindeki talimatlara uygun olmalõdõr.

Dikkat! Bu filtre, radyasyonlu emisyon sõnõrlarõyla uyumluluk konusunda garanti 
vermemektedir.

Uyarõ! RFI/EMC filtrelerini kayan veya empedans topraklõ ebekelerde 
kullanmayõn.

EN 61800-3 Birinci Çevre, Kõsõtlamasõz Da õtõmõ için Maksimum Kablo Uzunlu u
(CISPR11 Sõnõf B) Uyumlulu u (Sadece letkenli Emisyonlar)

Sürücü Tipi

Anahtarlama Frekansõ (Parametre 2606)

1 veya 4 kHz (2606 = 1 veya 4) 8 kHz (2606 = 8)

Maks. Uzunluk / RFI/EMC Filtresi Maks. Uzunluk / RFI/EMC Filtresi

ACS550-x1-03A3-4 R1 10 m (33 ft) /
ACS400-IF11-3

10 m (33 ft) /
ACS400-IF11-3

ACS550-x1-04A1-4

ACS550-x1-06A9-4

ACS550-x1-08A8-4

ACS550-x1-012A-4

ACS550-x1-015A-4 R2 10 m (33 ft) /
ACS400-IF21-3

10 m (33 ft) /
ACS400-IF21-3

ACS550-x1-023A-4

ACS550-x1-031A-4 R3 10 m (33 ft) /
ACS400-IF31-3

10 m (33 ft) /
ACS400-IF31-3

ACS550-x1-038A-4

ACS550-x1-044A-4 R4 10 m (33 ft) /
ACS400-IF41-3

10 m (33 ft) /
ACS400-IF41-3

ACS550-x1-059A-4

ACS550-x1-072A-4
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Fren Komponentleri

Bulunabilirlik

ACS550 sürücüleri için kasa tiplerine göre frenleme olana õ: 

• R1 ve R2 – dahili fren kõyõcõ standart ekipmandõr. A a õdaki bölümü kullanarak 
uygun direnci takõn. Dirençleri ABB'den temin edebilirsiniz.

• R3…R6 – dahili fren kõyõcõ bulunmamaktadõr. Sürücüdeki DC hat terminallerine 
bir kõyõcõ ve bir direnç veya bir fren ünitesi ba layõn. Uygun parçalarõ temin etmek 
için ABB temsilciniz ile ileti im kurun.

Fren Dirençlerinin Seçilmesi (R1 ve R2 kasa tipleri)

Frenleme direnci üç gereksinimi kar õlamalõdõr:

• Direnç, a a õdaki tablolarda sürücü tipi için tanõmlanmõ  minimum RMIN 
de erinden her zaman daha büyük olmalõdõr. Bu de er altõnda bir direnç 
kullanmayõn.

• Direnç istenilen frenleme momentini üretebilmek için her zaman yeterince dü ük 
olmalõdõr. 
Maksimum frenleme momentini elde etmek için (a õr i in %150'si veya nominal 
i in %110'u), direnç RMAX de erini a mamalõdõr. Maksimum frenleme momenti 
gerekli de ilse direnç de erleri RMAX de erini geçebilir.

• Direnç gücünün nominal de eri, frenleme gücünü da õtabilecek kadar yüksek 
olmalõdõr. Bu gereksinim birkaç faktör ile ilgilidir:

– Direncin maksimum sürekli gücünün nomninal de eri.

– Direncin sõcaklõ õnõn (direnç õsõl zaman sabiti) de i ti i nominal de er.

– Maksimum frenleme süresi AÇIK – Rejeneratif (frenleme) gücü direnç nominal 
gücünden büyükse AÇIK kalma süresinin bir sõnõrõ vardõr veya direnç, KAPALI 
peryodu ba lamadan önce a õrõ õsõnõr.

– Minimum frenleme süresi KAPALI – Rejeneratif (frenleme) gücü direnç 
nominal gücünden daha büyükse KAPALI kalma süresi, direncin AÇIK kalma 
süreleri arasõnda so umasõnõ sa layacak kadar büyük olmalõdõr.

– Tepe frenleme gücü gereksinimi.

– Frenleme türü (sõfõra yava lama veya kontrol yükü) – Sõfõra yava lama 
boyunca üretilen güç sürekli olarak azalõr ve tepe gücünün ortalama olarak 
yarõsõna gelir. Kontrol yükü için, frenleme harici bir kuvveti dengeler (örne in, 
yer çekimi) ve frenleme gücü sabittir. Kontrol yükünde üretilen toplam õsõ, sõfõra 
yava lama boyunca üretilen õsõnõn iki katõ kadardõr (aynõ tepe momenti ve 
AÇIK kalma süresi için).

Süre
Frenleme AÇIK

Frenleme KAPALI

AÇIK KAPALI 

Döngü Süresi Döngü Süresi
AÇIK KalmaS

 Döngüsü =
Kalma Süresi Kalma Süresi
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Yukarõdaki son gereksinimde yer alan birçok de i ken a a õdaki tablolardan 
faydalõnõlarak bulunabilir. 

• lk olarak, maksimum frenleme süresinin AÇIK (ONMAX), minimum frenleme 
süresi KAPALI (OFFMIN) ve yük türünü (yava lama veya kontrol yükü) belirleyin.

•  döngüsünü hesaplayõn: 

• Uygun tabloda, verilerinize en iyi uyan sütunu bulun:

– ONMAX < sütun spesifikasyonu ve 

–  Döngüsü < sütun spesifikasyonu

• Sürücünüze uygun satõrõ bulun.

• Sõfõra yava lama için minimum gücün nominal de eri, seçili satõr/sütundaki 
de erdir. 

• Kontrol yükleri için, seçili satõr/sütundaki nominal de eri ikiyle çarpõn veya Sürekli 
AÇIK sütununu kullanõn. 

208...240 Volt Sürücüler

Tip Kodu

ACS550-
01/U1-
bkz. 

a a õda

Direnç Direnç1 Minimum Sürekli Güç Nominal De eri

Sõfõra Yava lama Nominal De eri

Prcont

Sürekli AÇIK
> 60 sn AÇIK

> %25 

RMAX RMIN

Pr3

< 3 sn 
AÇIK
> 27 sn 
KAPALI
< %10 

Pr10

< 10 sn 
AÇIK
> 50 sn 
KAPALI
< %17 

Pr30

< 30 sn 
AÇIK
> 180 sn 
KAPALI
< %14 

Pr60

< 60 sn 
AÇIK
> 180 sn 
KAPALI
< %25 

Ohm Ohm  W  W  W  W  W

3 fazlõ besleme gerilimi 208...240 V 

-04A6-2 234 80 45 80 120 200 1100

-06A6-2 160 80 65 120 175 280 1500

-07A5-2 117 44 85 160 235 390 2200

-012A-2 80 44 125 235 345 570 3000

-017A-2 48 44 210 390 575 950 4000

-024A-2 32 30 315 590 860 1425 5500

-031A-2 23 22 430 800 1175 1940 7500

Süre

Güç Yava lama E risi Kontrol Yükü
E ri

Süre

Sõcaklõk

Ortalama Frenleme Gücü
Sõfõra Yava lama 

Ortalama Frenleme Gücü -
Kontrol Yükü

x

2x 

Sõrasõnda

 Döngüsü  =
(ONMAX + OFFMIN)

 100%
ONMAX
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1. Direnç zaman sabiti spesifikasyonu > 85 saniye olmalõdõr.
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380...480 Volt Sürücüler

1. Direnç zaman sabiti spesifikasyonu > 85 saniye olmalõdõr.

UYARI! Sürücü için belirlenmi  minimum de erin altõnda dirence sahip bir fren 
direnci kullanmayõn. Sürücü ve dahili kõyõcõ, dü ük direnç nedeniyle olu an 
a õrõ akõmla ba a çõkamazlar. 

Semboller

RMIN – zin verilen minimum frenleme direnci.

RMAX – Maksimum frenleme momenti gerekliyse izin verilen maksimum direnç. 

Prx – Yava lama frenlemesinde i  döngüsü tabanlõ direnç gücü nominal de eri, 
burada “x”, ONMAX süresini gösterir.

Dirençlerin Montajõ ve Kablo Ba lantõsõ

Tüm dirençler, sürücü modülü dõ õnda, õsõ yayabilecekleri bir yere monte edilmelidir.

Uyarõ! Direncin yüzey sõcaklõ õ çok yüksektir ve dirençten gelen hava akõ õ çok 
sõcaktõr. Fren direnci yakõnõnda yanõcõ malzeme bulunmamalõdõr. Dirence kaza 
sonucu temasa kar õ önlem alõn.

Giri  sigortalarõnõn direnç kablosunu korumasõnõ sa lamak için, sürücüye gelen 
besleme giri i ile aynõ nominal de ere sahip direnç kablolarõ kullanõn. 

Direnç kablosunun maksimum uzunlu u 10 m'dir (33 ft). Direnç kablosu ba lantõ 
noktalarõ için, bkz. "Güç Ba lantõsõ emalarõ", sayfa 21.

Tip Kodu

ACS550-
01/U1-
bkz. 

a a õda

Direnç Direnç1 Minimum Sürekli Güç Nominal De eri

Sõfõra Yava lama Nominal De eri

Prcont

Sürekl AÇIK
> 60 sn AÇIK

> %25 

RMAX RMIN

Pr3

< 3 sn 
AÇIK
> 27 sn 
KAPALI
< %10 

Pr10

< 10 sn 
AÇIK
> 50 sn 
KAPALI
< %17 

Pr30

< 30 sn 
AÇIK
> 180 sn 
KAPALI
< %14 

Pr60

< 60 sn 
AÇIK
> 180 sn 
KAPALI
< %25 

Ohm Ohm  W  W  W  W  W

3 fazlõ besleme gerilimi 380…480 V 

-03A3-4 641 120 65 120 175 285 1100

-04A1-4 470 120 90 160 235 390 1500

-05A4-4 320 120 125 235 345 570 2200

-06A9-4 235 80 170 320 470 775 3000

-08A8-4 192 80 210 400 575 950 4000

-012A-4 128 80 315 590 860 1425 5500

-015A-4 94 63 425 800 1175 1950 7500

-023A-4 64 63 625 1175 1725 2850 11000
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Zorunlu Devre Korumasõ

Güvenlik için a a õdaki kurulum gereklidir - bu kurulum, kõyõcõlarda kõsa devre 
oldu unda hata durumlarõnda ebeke beslemesini keser:

• Sürücüye bir ana kontaktör takõn. 

• Kontaktörün kablo ba lantõlarõnõ yapõn böylelikle, direnç termik anahtarõ 
açõldõ õnda o da açõlacaktõr (a õrõ õsõnmõ  bir direnç kontaktörün açõlmasõna neden 
olur). 

A a õda basit bir kablo ba lantõ emasõ örnek olarak verilmi tir.

Parametre Ayarõ

Dinamik frenlemeyi etkinle tirmek için sürücünün a õrõ gerilim kontrolünü kapatõn 
(Parametre 2005'i = 0 olarak ayarlayõn (DISABLE))

ACS550

U1 V1 W1

L1 L2 L3

1

2

3

4

5

6

13

14

3

4

1

2

K1

Q Termik anahtar (ABB 
dirençlerinde standart 
olarak bulunur)

Açõk

Kapalõ
Sigortalar
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Kontrol Ba lantõlarõ 

Kontrol Ba lantõsõ Özellikleriõ

Kontrol Kablolarõ

Genel Öneriler

Örgülü bakõr tel ekranlõ çok iletkenli kablolar kullanõn, sõcaklõk nominal de eri 60 °C 
(140 °F) veya üzeri için:

Sürücü tarafõnda ekranõ geni li inin en fazla be  katõ kadar uzunlukta bükerek bir 
demet haline getirin ve X1-1 terminaline (dijital ve analog I/O kablolar için) veya X1-
28 veya X1-32 terminaline (RS485 kablolar için) ba layõn. Kablo ekranõnõn di er 
ucunu ba lamayõn.

Kontrol kablolarõnõ, kablonun maruz kaldõ õ radyasyonu en az düzeye getirecek 
ekilde dö eyin: 

• Giri  besleme ve motor kablolarõndan mümkün oldu unca uza a yerle tirin (en 
az 20 cm (8 inç)). 

• Kontrol kablolarõnõn güç kablolarõyla kesi mesi gereken yerlerde, bunlarõ mümkün 
oldu unca 90 º’lik açõyla yerle tirin. 

• Sürücünün kenarlarõndan en az 20 cm (8 inç) uza a yerle tirin. 

Aynõ kabloda farklõ sinyal tiplerini ta õmamaya dikkat edin:

• Aynõ kabloda analog ve dijital giri  sinyalleri bulunmamalõdõr.

• Röle çõkõ  sinyallerini bükümlü çiftler olarak dö eyin (özellikle gerilim >48 V ise). 
40 V’tan daha az gerilim seviyesindeki röle çõkõ  sinyalleri, aynõ kablo içinde dijital 
giri  sinyalleri ile birlikte kullanõlabilir. 

Kontrol Ba lantõ Özellikleri

Analog Giri  ve 
Çõkõ larõ

Bkz. tablo ba lõ õ "Donanõm Açõklamalarõ", sayfa 23.

Dijital Giri ler Dijital giri  empedansõ 1,5 k . Dijital giri ler için maksimum gerilim 30 V.

Röleler
(Dijital Çõkõ lar) 

• Maks. kontak gerilimi : 30 V DC, 250 V AC

• Maks. kontak akõmõ/gücü : 6 A, 30 V DC; 1500 VA, 250 V AC

• Maks. kesintisiz akõm: 2 A rms (cos j = 1), 1 A rms (cos j = 0.4)

• Minimum yük: 500 mW (12 V, 10 mA)

• Kontak malzemeleri: Gümü -nikel (AgN)

• Röle dijital çõkõ lar ve test gerilimi arasõndaki yalõtõm: 2.5 kV rms, 1 
dakika

Kablo Özellikleri Bkz. "Kontrol Terminalleri Tablosu", sayfa 23.

Çift Ekranlõ Tek Ekranlõ

Örnek: Draka NK Kablolarõ (JAMAK) Örnek: Draka NK Kablolarõ (NOMAK)
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Uyarõ! 24 VDC ve 115/230 VAC sinyalleri asla aynõ kabloda ta õnmamalõdõr.

Analog Kablolar

Analog sinyaller için öneriler:

• Çift ekranlõ, bükümlü kablo çifti kullanõn.

• Her bir sinyal için ayrõ ekranlõ bir çift kullanõn. 

• Farklõ analog sinyaller için ortak dönü  kullanmayõn.

Dijital Kablolar

Dijital sinyaller için öneri: En iyi alternatif çift ekranlõ bir kablodur, ancak, tek ekranlõ 
bükümlü çoklu çift bir kablo da kullanõlabilir. 

Kontrol Paneli Kablosu

Kontrol paneli sürücüye bir kablo ile ba lanacaksa, sadece Kategori 5 Ethernet 
kablosu kullanõn. EMC spesifikasyonlarõnõ kar õlayacak test edilen maksimum 
uzunluk 3 m'dir (9.8 ft). Daha uzun kablolar elektromanyetik parazitlere açõktõr ve 
EMC gereksinimlerinin kar õlanõp kar õlanmadõ õ kullanõcõ tarafõndan test edilmelidir. 
daha uzun boylar gerekti inde (özellikle 12 m'den (40 ft) daha uzun olan boylar), her 
bir uçta bir RS232/RS485 dönü türücü kullanõn ve RS485 kablosunu dö eyin.

Sürücünün Kontrol Ba lantõ Terminalleri

A a õdaki tabloda, sürücünün kontrol terminalleri için spesifikasyonlar verilmektedir.

Verim

Nominal güç seviyesinde yakla õk olarak %98.

Kasa Tipi

Kumanda

Maksimum Kablo 
Boyutu

Moment

mm2 AWG  Nm lb-ft

Tüm 1.5 16 0.4 0.3
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So utma

Hava Akõ õ, 208... 240 Volt Sürücüler

A a õdaki tablo 208....240 Volt sürücüler için õsõ kaybõnõ ve hava akõ  verilerini 
listeler. 

So utma Özellikleri

Metot Dahili fan, a a õdan yukarõya akõ  yönü. 

Gereklilikler
ACS550 sürücüsü üzerinde ve altõndaki bo  alan: 200 mm (8 inç).

Sürücünün yan taraflarõnda bo  alan gerekmemektedir – ACS550 üniteleri yan yana 
monte edilebilir.

Sürücü Isõ Kaybõ Hava Akõ õ

ACS550-x1- Kasa Tipi W BTU/Hr m3/saat ft3/dsak

-04A6-2 R1 55 189 44 26

-06A6-2 R1 73 249 44 26

-07A5-2 R1 81 276 44 26

-012A-2 R1 116 404 44 26

-017A-2 R1 161 551 44 26

-024A-2 R2 227 776 88 52

-031A-2 R2 285 373 88 52

-046A-2 R3 420 1434 134 79

-059A-2 R3 536 1829 134 79

-075A-2 R4 671 2290 280 165

-088A-2 R4 786 2685 280 165

-114A-2 R4 1014 3463 280 165

-143A-2 R6 1268 4431 405 238

-178A-2 R6 1575 5379 405 238

-221A-2 R6 1952 6666 405 238

-248A-2 R6 2189 7474 405 238
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Hava Akõ õ, 380... 480 Volt Sürücüler

A a õdaki tablo 380....480 Volt sürücüler için õsõ kaybõnõ ve hava akõ  verilerini listeler.

Sürücü Isõ Kaybõ Hava Akõ õ

ACS550-x1- Kasa Tipi W BTU/Hr m3/saat ft3/dsak

-03A3-4 R1 40 137 44 26

-04A1-4 R1 52 177 44 26

-05A4-4 R1 73 249 44 26

-06A9-4 R1 97 331 44 26

-08A8-4 R1 127 433 44 26

-012A-4 R1 172 587 44 26

-015A-4 R2 232 792 88 52

-023A-4 R2 337 1150 88 52

-031A-4 R3 457 1560 134 79

-038A-4 R3 562 1918 134 79

-044A-4 R4 667 2276 280 165

-059A-4 R4 907 3096 280 165

-072A-4 R4 1120 3820 280 165

-077A-4 R5 1295 4420 168 99

-096A-4 R5 1440 4915 168 99

-124A-4 R6 1940 6621 405 238

-157A-4 R6 2310 7884 405 238

-180A-4 R6 2810 9590 405 238

-195A-4 R6 3050 10416 405 238
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Boyutlar ve A õrlõklar

AC550 için boyutlar ve a õrlõk, kasa tipine ve muhafaza türüne ba lõdõr. Kasa 
tipinden emin de ilseniz, sürücü etiketleri üzerindeki “Tip” kodunu bulunuz.  Daha 
sonra kasa tipini belirlemek amacõyla tip koduna bakõnõz. bkz. "Teknik Veriler", sayfa 
221. ACS550 sürücüleri için boyut çizimleri ACS550 Teknik Referans kõlavuzunda 
bulunmaktadõr. 

Montaj Boyutlarõ

* Merkezden merkeze boyut .

IP 21 / UL tip 1 ve IP 54 / UL tip 12 – Her bir Kasa Tipi için Boyutlar

Ref.
R1 R2 R3 R4 R5 R6

mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç

W1* 98.0 3.9 98.0 3.9 160 6.3 160 6.3 238 9.4 263 10.4

W2* -- -- -- -- 98.0 3.9 98.0 3.9 -- -- -- --

H1* 318 12.5 418 16.4 473 18.6 578 22.8 588 23.2 675 26.6

a 5.5 0.2 5.5 0.2 6.5 0.25 6.5 0.25 6.5 0.25 9.0 0.35

b 10.0 0.4 10.0 0.4 13.0 0.5 13.0 0.5 14.0 0.55 14.0 0.55

c 5.5 0.2 5.5 0.2 8.0 0.3 8.0 0.3 8.5 0.3 8.5 0.3

d 5.5 0.2 5.5 0.2 6.5 0.25 6.5 025 6.5 0.25 9.0 0.35

X0032

b

H1

Bakõnõz Detay A

a

W1

Bakõnõz Detay B

W2

c

d

Detay BDetay A
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Dõ  Boyutlar

IP 21/ UL Tip 1 Muhafazalar ile Üniteler

IP 54/ UL Tip 12 Muhafazalar ile Üniteler 

IP 21 / UL tip 1 – Her Kasa Tipi için Boyutlar

Ref.
R1 R2 R3 R4 R5 R6

mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç

W 125 4.9 125 4.9 203 8.0 203 8.0 265 10.4 300 11.8

H 330 13.0 430 16.9 490 19.3 596 23.4 602 23.7 700 27.6

H2 315 12.4 415 16.3 478 18.8 583 23.0 578 22.8 698 27.5

H3 369 14.5 469 18.5 583 23.0 689 27.1 739 29.1 880 34.6

D 212 8.3 222 8.7 231 9.1 262 10.3 286 11.3 400 15.8

IP 54 / UL tip 12 – Her Kasa Tipi için Boyutlar

Ref. R1 R2 R3 R4 R5 R6

mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç

W 215 8.5 215 8.5 257 10.1 257 10.1 369 14.5 410 16.1

X0031

H H2

W

H3

D

H3

W D

W2
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A õrlõk

A a õdaki tabloda her bir kasa tipi için tipik maksimum a õrlõklar verilmektedir. Her 
kasa tipinde (gerilim/akõm nominal de erleri ile ilgili bile enler ve seçenekler 
nedeniyle) olabilecek farklõlõklar küçüktür. 

Koruma Sõnõflarõ

Mevcut muhafazalar:

• IP 21 / UL tip 1 koruma sõnõfõ. Montaj yerinde havadan kaynaklanan tozlar, korozif 
gaz veya sõvõlar ve yo unla ma, karbon tozu ve metal partikülleri gibi iletken 
kirleticiler bulunmamalõdõr.

• IP 54 / UL tip 12 koruma sõnõfõ. Bu koruma sõnõfõ, havadan kaynaklanan tozlara ve 
sõçrayan veya damlayan suya kar õ her yönden koruma sa lar. 

IP 21/UL tip 1 muhafaza sõnõfõyla kar õla tõrõldõ õnda, IP 54/UL tip 12 muhafaza sõnõfõ 
a a õdaki özelliklere sahiptir:

• IP 21 muhafazayla aynõ dahili plastik iskelet

• Farklõ bir harici plastik kapak

• So utmayõ geli tirmek için ilave bir dahili fan. 

• Büyük boyutlar

• Aynõ de er (nominal de er dü ürülmesini gerektirmez).

W2 225 8.9 225 8.9 267 10.5 267 10.5 369 14.5 410 16.1

H3 441 17.4 541 21.3 604 23.8 723 28.5 776 30.5 924 36.4

D 238 9.37 245 9.6 276 10.9 306 12.0 309 12.2 423 16.6

Kutu 

A õrlõk

R1 R2 R3 R4 R5 R6

kg lb. kg lb. kg lb. kg lb. kg lb. kg lb.

IP 21 / UL tip 1 6.5 14.3 9.0 19.8 16 35.0 24 53.0 34 75 69 152

IP 54 / UL tip 12 8.2 18.1 11.2 24.7 18.5 40.8 26.5 58.4 38.5 84.9 86 190

IP 54 / UL tip 12 – Her Kasa Tipi için Boyutlar

Ref. R1 R2 R3 R4 R5 R6

mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç
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Ortam Ko ullarõ

A a õdaki tablo ACS550 çevresel gereksinimlerini listeler.

A a õdaki tabloda ACS550'nin geçti i standart baskõ testleri verilmektedir.

Çevresel Ortam Gereksinimleri

Kurulum Sahasõ
Koruyucu paket içerisinde 

depolama ve transportasyon

Yükseklik 

• 0…1000 m (0…3,300 ft)

• 1000…2000 m (3,300…6,600 ft) ise 
PN ve I2 de erleri 1000m üzerindeki 
her 100 metre için %1 dü ecek 
olursa (3,300 ft üzerinde 300ft)

Ortam sõcaklõ õ

• Min. -15 ºC (5 ºF) – donmaya izin 
verilmez

• Maks. (fsw = 1 veya 4) 40 ºC (104 
ºF);
50 ºC (122 ºF) ise
PN ve I2 de erleri %90'a dü er

• Maks. (fsw = 8) 40 ºC (104 ºF) ise
PN ve I2 de erleri %80'e dü er

• Maks. (fsw = 12) 30 ºC (86 ºF) ise
PN ve I2 de erleri %65'e dü er

-40…70 ºC (-40…158 ºF)

Ba õl nem < %95 (yo unla mamõ )

Kirlilik düzeyleri 
(IEC 721-3-3)

• letken toz olmamalõdõr.

• ACS550 muhafaza sõnõfõna uygun 
temiz hava ko ullarõnda kurulmalõdõr. 

• So utma havasõnõn temiz, korosif 
materyallerden ve elektrik açõsõndan 
iletken tozlardan arõnmõ  olmasõ 
gerekir.

• Kimyasal gazlar: Sõnõf 3C2

• Katõ maddeler: Sõnõf 3S2

Depolama

• letken toz olmamalõdõr.

• Kimyasal gazlar: Sõnõf 1C2

• Katõ maddeler: Sõnõf 1S2

Nakliye

• letken toz olmamalõdõr.

• Kimyasal gazlar: Sõnõf 2C2

• Katõ maddeler: Sõnõf 2S2

Baskõ Testleri

Sevk Ambalajõ Olmadan Sevk Ambalajõnõn çinde

Sinüsoidal 
titre im 

Mekanik ko ullar: IEC 60721-3-3, Sõnõf 
3M4'e göre

• 2…9 Hz 3,0 mm (0,12 inç)

• 9…200 Hz 10 m/sn2 (33 ft/sn2)

ISTA 1A ve 1B özelliklerine uygundur.

ok
Kullanõlamaz IEC 68-2-29'a uygun olarak:

maks. 100 m/sn2 (330 ft/sn2), 11msn 
(36 ftsn)

Serbest dü me

Kullanõlamaz • 76 cm (30 inç), kasa tipi R1

• 61cm (24 inç), kasa tipi R2

• 46 cm (18 inç), kasa tipi R3

• 31 cm (12 inç), kasa tipi R4

• 25 cm (10inç), kasa tipi R5

• 15 cm (6 inç), kasa tipi R6
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Malzemeler

Yürürlükteki Standartlar 

Sürücünün a a õdaki standartlarla uyumlulu u, tip kodu etiketi üzerindeki standartlar 
"i aretleri" ile tanõmlanõr.

Bu uyum, a a õdaki ko ullar sa landõ õ sürece geçerlidir:

• Motor ve kontrol kablolarõnõn, bu kõlavuzda açõklanan ekilde seçilmesi.

• Bu kõlavuzda verilen montaj kurallarõna uyulmasõ.

Malzeme Spesifikasyonlarõ

Sürücü 
muhafazasõ

• PC/ABS 2,5 mm, renkli NCS 1502-Y (RAL 90021 / PMS 420 C ve 425 C)

• Sõcak batõrmalõ çinko kaplamalõ 1.5…2 mm çelik levha , kaplama kalõnlõ õ 20 
mikrometre

• Dökme alüminyum AIS

• Haddeden çekilmi  alüminyum AlSi

Ambalaj
Oluklu pano, geni letilmi  polistiren, kontrplak, ham odun (õsõyla kurutulmu ). 
Ambalajda a a õdakilerden bir ya da daha fazlasõ bulunmaktadõr: PE-LD plastik 
ambalaj, PP veya çelik eritler. 

Elden Çõkarma

Sürücü enerji ve do al kaynaklarõn korunmasõ için yeniden dönü ümü yapõlmasõ 
gereken ham maddeler içermektedir. Paket materyalleri çevreye uyumlu ve 
dönü türülebilir özelliktedir. Tüm metal parçalar dönü türülebilir. Plastik parçalar 
ya dönü türülebilir, ya da kontrollü artlar altõnda yerel yönetmelikler uyarõnca 
yakõlabilir. Dönü türülebilir parçalarõn ço u dönü türülebilir i aretiyle 
i aretlenmi tir.

Dönü türme yapmam mümkün de ilse, elektrolitik kondansatörler ve basõlõ 
devre panolarõ hariç tüm parçalar toprakla doldurulabilir. DC kondansatörler her 
ikisi de AB’de tehlikeli atõk olarak sõnõflandõrõlacak kur un içeren elektrolit ve 
basõlõ devre panolar içermektedir. Yerel kanunlara uygun olarak çõkartõlmalõ ve 
kullanõlmalõdõr. 

Çevresel hususlarda daha fazla bilgi ve daha detaylõ dönü türme talimatlarõ için 
lütfen yerel ABB da õtõmcõnõzla ba lantõya geçiniz.

aret Yürürlükteki Standartlar 

EN 50178 (1997) Güç kurulumlarõnda kullanõlan elektronik teçhizat

EN 60204-1 (1997 + 
corrigendum Eylül 1998)

Makine güvenli i. Makinelerin elektrik teçhizatlarõ. Bölüm 1: 
Genel gereksinimler. Uygunluk gerektiren ko ullar:Makinenin 
nihai montajcõsõ a a õdakilerin kurulumundan sorumludur: 

• Acil durum stop cihazõ

• Besleme kesme cihazõ

EN 60529 (1991 + 
corrigendum Mayõs 1993 
+ De i iklik A1:2000)

Muhafazalar tarafõndan sa lanan koruma derecesi (IP kodu)

EN 61800-3 (1996) + 
De i iklik A11 (2000)

Belirli test metotlarõnõ içeren EMC ürün standardõ

EN 61800-3 (1996) + 
De i iklik A11 (2000)

Belirli test metotlarõnõ içeren EMC ürün standardõ

UL 508C Güvenlik, Güç Dönü üm Teçhizatõ için UL Standardõ, ikinci 
baskõ
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UL aretleri

ACS550 AC sürücü üzerinde UL i areti bulunuyorsa bu, sürücünün UL 508C 
hükümlerine uygun oldu unu belirtir. ACS550, giri  sigortalarõ veya devre kesici 
kullanõlmadan, 100 KAIC' UL listesindedir. Son kullanõcõlara kolaylõk için, "Sigortalar" 
bölümü sigortalar hakkõnda öneriler sa lamaktadõr. Yerel yasalara göre, da õtõm 
devre korumasõ sa lanmalõdõr. 

ACS550, UL 508C’nin gereksinimlerine uyum gösteren bir elektronik motor koruma 
özelli ine sahiptir. Bu özellik seçildi inde ve düzgün ekilde ayarlandõ õnda, 
sürücüye birden fazla motor ba lanmadõ õ ya da yürürlükteki güvenlik yönetmelikleri 
tarafõndan ilave koruma gerekmedi i takdirde ilave a õrõ yükleme korumasõ gerekli 
de ildir. Bkz. 3005 (MOT THERM PROT) ve 3006 (MOT THERM TIME) parametreleri.

Sürücülerin kontrollü bir ortamda kullanõlmasõ gerekmektedir. Özel sõnõrlar için bkz. 
"Ortam Ko ullarõ", sayfa 249.

Açõk tip muhafazalar için, Ulusal Elektrik Yasasõ ve yerel elektrik yasalarõna uygun 
ekilde üniteler bir muhafaza içine monte edilmelidir. Açõk tip muhafazalar, kablo 

kanaloõ kutusu ve/veya kapak bulunmayan IP21 / UL tip 1 üniteleridir veya kablo 
kanalõ plakasõ ve/veya üst kapak bulunmayan IP54 / UL tip 12 üniteleridir.

Fren kõyõcõ – ABB’nin uygun boyutlandõrõlmõ  fren dirençleriyle uygulandõ õnda 
sürücünün yeniden üretilen enerjiyi da õtmasõna (normal olarak motorun hõzla 
yava lamasõyla ilgilidir) olanak veren fren kõyõcõlarõ bulunmaktadõr.

EMC (Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda) 

Bu bölümde, EMC ko ullarõna (Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda) uyum hakkõnda 
bilgiler verilmi tir. 

CE areti

Sürücünün, Avrupa Alçak Gerilim ve EMC yönergeleri (93/68/EEC yönergesiyle 
de i tirilen 
73/23/EEC Yönergesi ve 93/68/EEC yönergesiyle de i tirilen 89/336/EEC 
Yönergesi) hükümlerine uygun oldu unu belirtmek amacõyla ACS550 AC 
sürücülerde CE i areti bulunmaktadõr. Uygun açõklamalar talep üzerine temin 
edilebilir ve a a õdaki adreste bulunabilir: http://www.abb.com.

EMC Yönergesinde, Avrupa Ekonomik Bölgesinde kullanõlan elektrik ekipmanlarõnõn 
ba õ õklõk ve emisyonlarõ ile ilgili ko ullar yer almaktadõr. EN 61800-3, EMC ürün 
standardõnda ACS550 gibi sürücüler ile ilgili ko ullar yer almaktadõr. Sürücü, EN/
IEC 61800-3'ün Birinci Çevre (kõsõtlõ da õtõm) ve kinci Çevre kõsõtlarõna uygundur.

C-Tick areti

ACS550 sürücüsünde bir C-Tick i areti bulundu unda bu i aret, ilgili standartla 
uyumlu oldu unu belirtir; IEC 61800-3 (1996) – Ayarlanabilir hõzlõ elektrikli güç 
sürücüsü sistemleri – Bölüm 3: özel test yöntemlerini içeren EMC ürün standardõ, 
Trans-Tasman Elektromanyetik Uyumluluk emasõ tarafõndan Zorunlu Kõlõnmõ tõr. 
Sürücü, EN/IEC 61800-3'ün Birinci Çevre (kõsõtlõ da õtõm) ve kinci Çevre kõsõtlarõna 
uygundur.
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Elektromanyetik Ortamlar

EN 61800-3 ürün standardõ (Hõzlõ ayarlanabilir elektrikli sürücü sistemleri – Bölüm 3: 
Özel test metotlarõ içeren EMC ürün standardõ), Birinci Çevreyi, bina/ofis gibi 
tesisatlarõ içeren çevre olarak tanõmlar. Buna ayrõca, bina/ofis amaçlõ kullanõm için 
güç kayna õ olarak kullanõlan alçak gerilim ebekelerine, ara transformatör olmadan, 
do rudan ba lanan tesisatlar da dahildir. 

kinci Çevre, bina/ofis amaçlõ kullanõm için güç kayna õ olarak kullanõlan alçak 
gerilim ebekelerine do rudan ba lanmayan tesisatlarõ kapsar.

Sorumluluk Sõnõrlarõ

Üretici a a õdakilerden sorumlu de ildir:

• Sürücünün kurulum, devreye alma, onarõm, de i im ya da ortam ko ullarõnõn 
üniteyle birlikte verilen dokümantasyonda ve di er uygun dokümantasyonda 
belirlenen gereklilikleri kar õlamamasõndan kaynaklanan arõzalara ili kin her türlü 
maliyet.

• Yanlõ  kullanõm, ihmal ya da kazaya maruz kalmõ  birimler.

• Sa lanan materyalleri ya da alõcõ tarafõndan gerekli görülen tasarõmlarõ ihtiva 
eden üniteler.

Üretici, tedarikçileri ya da ta eronlarõ hiçbir durumda özel, dolaylõ, arõzi ya da dolaylõ 
zararlardan, kayõplardan ya da cezalardan sorumlu olmayacaktõr.

ABB sürücünüze ili kin herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yerel da õtõmcõnõz ya da 
ABB ofisiyle ba lantõya geçiniz. Teknik veriler, bilgiler ve spesifikasyonlar basõm 
tarihinde geçerlidirler. Üretici önceden bildirmeksizin de i iklik yapma hakkõnõ saklõ 
tutar.



ABB Elektrik San. A. .

Otomasyon Ürünleri
Organize Sanayi Bölgesi
2. Cad. No:16 Yukarõ Dudullu
81260 Ümraniye - STANBUL
Tel: (216) 528 22 00
Faks: (216) 365 29 45
Internet http://www.abb.com/motors&drives
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