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Sürücü tarafõndan olu turulan alarm mesajlarõ

Kod
Alarm
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler

2000 FREN START TORKU
(0x7185)
Programlanabilir hata: 
42.12 Fren hata fonk

Mekanik fren alarmõ. Gerekli 
motor start momentinin (42.08 
Fren açma torku) elde 
edilememesi durumunda alarm 
etkinle tirilir.

Fren açma momenti ayarõnõ kontrol edin, 
42.08 parametresi.
Sürücü moment ve akõm sõnõrlarõnõ 
kontrol edin. Bkz. 20 Limitler parametre 
grubu.

2001 FREN KAPAMADI
(0x7186)
Programlanabilir hata: 
42.12 Fren hata fonk

Mekanik fren kontrolü alarmõ 
Fren kapatma sõrasõnda fren 
onayõnõn beklenen ekilde 
olmamasõ durumunda alarm 
etkinle tirilir.

Mekanik fren ba lantõsõnõ kontrol edin.
42 Mekanik fren kont. parametre 
grubundaki mekanik fren ayarlarõnõ 
kontrol edin.
Problemin onay sinyalinde veya frende 
oldu unu belirlemek için; Frenin açõk 
veya kapalõ olup olmadõ õnõ kontrol edin.

2002 FREN AÇMADI
(0x7187)
Programlanabilir hata: 
42.12 Fren hata fonk

Mekanik fren kontrolü alarmõ 
Fren açma sõrasõnda fren 
onayõnõn beklenen ekilde 
olmamasõ durumunda alarm 
etkinle tirilir.

Mekanik fren ba lantõsõnõ kontrol edin.
42 Mekanik fren kont. parametre 
grubundaki mekanik fren ayarlarõnõ 
kontrol edin.
Problemin onay sinyalinde veya frende 
oldu unu belirlemek için; Frenin açõk 
veya kapalõ olup olmadõ õnõ kontrol edin.

2003 STO AKT F
(0xFF7A)
Programlanabilir hata: 
30.07 STO durumu

STO AKT F i levi etkin, yani 
XSTO konektörüne ba lõ 
güvenlik devresi sinyalleri 
kaybedilmi .

Güvenlik devresi ba lantõlarõnõ kontrol 
edin. Daha fazla bilgi için bkz. ilgili 
sürücünün Donanõm Kõlavuzu, 30.07 
parametresinin tanõmõ (sayfa 201) ve 
Uygulama kõlavuzu - ACSM1, ACS850 
ve ACQ810 sürücüler için STO AKT F 
i levi (3AFE68929814 [ ngilizce]).

2005 MOTOR ISISI
(0x4310)
Programlanabilir hata: 
31.01 Mot õsõ 1 
koruma

Tahmini motor sõcaklõ õ (motor 
termik modeline göre) 31.03 
Mot õsõ1 alm lmt parametresi 
tarafõndan tanõmlanan alarm 
limitini a mõ .

Motor nominal de erlerini ve yükü kontrol 
edin.
Motoru so umaya bõrakõn. Motor 
so utmanõn düzgün oldu undan emin 
olun: So utma fanõ, so utma 
yüzeylerinin temizli i vs. kontrol edin.
Alarm seviyesinin de erini kontrol edin.
Motor termik modeli ayarlarõnõ kontrol 
edin (31.09…31.14 parametreleri).

Ölçülen motor sõcaklõ õ, 31.03 
Mot õsõ1 alm lmt parametresi 
tarafõndan tanõmlanan alarm 
limitini a mõ .

Sensör gerçek sayõsõnõn 31.02 Mot õsõ1 
kayna õ parametresi tarafõndan 
ayarlanan de erle aynõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
Motor nominal de erlerini ve yükü kontrol 
edin.
Motoru so umaya bõrakõn. Motor 
so utmanõn düzgün oldu undan emin 
olun: So utma fanõ, so utma 
yüzeylerinin temizli i vs. kontrol edin.
Alarm seviyesinin de erini kontrol edin.

2006 AC L DUR SNYL  
GELD
(0xF083)

Sürücü acil OFF2 komutu aldõ. Sürücüyü yeniden start etmek için 
çalõ ma izini sinyalini etkinle tirin 
(kaynak 10.11 Çalõ ma izni parametresi 
tarafõndan seçilir) ve sürücüyü start edin.

2007 ÇALI MA Z N SNYL  
YOK
(0xFF54)

Çalõ ma izni sinyali 
alõnmamõ tõr.

10.11 Çalõ ma izni parametresinin 
ayarõnõ kontrol edin. Sinyali açõn (örn 
fieldbus Kontrol Word'ünde) veya seçilen 
kayna õn kablolarõnõ kontrol edin.
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2008 ID-RUN
(0xFF84)

Motor tanõma çalõ tõrmasõ açõk. Bu alarm normal devreye alma i lemlerine 
aittir. Sürücü motor tanõmanõn 
tamamlandõ õnõ gösterene kadar bekleyin.

Motor tanõmlama 
gerekmektedir.

Bu alarm normal devreye alma 
i lemlerine aittir. 
Motor tanõtma i leminin nasõl 
gerçekle tirilece ini seçin, 99.13 IDrun 
modu parametresi.
Start tu una basarak tanõtma 
prosedürünü ba latõn.

2009 AC L STOP ALM
(0xF081)

Sürücü acil durma komutu aldõ 
(OFF3).

Çalõ maya devam etmenin güvenli olup 
olmadõ õnõ kontrol edin.
Acil durdurma butonunu tekrar normal 
pozisyonuna getirin (veya fieldbus Kontrol 
Word'ünü uygun ekilde ayarlayõn).
Sürücüyü yeniden start edin.

2011 FREN D RENC A IRI 
ISI
(0x7112)

Fren direnci sõcaklõ õ, 48.07 Br 
õsõ alarm lmt parametresi 
tarafõndan tanõmlanan alarm 
limitini a mõ .

Sürücüyü stop edin. Direncin so umasõnõ 
bekleyin. 
Direnç a õrõ yük koruma i levi ayarlarõnõ 
kontrol edin (48.01…48.05 parametreleri).
Alarm limiti ayarõnõ kontrol edin, 48.07 Br 
õsõ alarm lmt parametresi.
Fren döngüsünün izin verilen limitler 
içinde oldu undan emin olun.

2012 FREN KIYICI A IRI 
ISI
(0x7181)

Fren kõyõcõ IGBT sõcaklõ õ dahili 
alarm sõnõrõnõ a mõ .

Kõyõcõyõ so umaya bõrakõn.
Ortam sõcaklõ õnõn a õrõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
So utma fanõ arõzasõ olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Hava akõ õnda engel olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Kabin boyutlandõrmasõnõ ve so utmasõnõ 
kontrol edin.
Direnç a õrõ yük koruma i levi ayarlarõnõ 
kontrol edin (48.01…48.05 parametreleri).
Fren döngüsünün izin verilen limitler 
içinde oldu undan emin olun.
Sürücü besleme AC geriliminin a õrõ olup 
olmadõ õnõ kontrol edin.

2013 C HAZ A IRI ISI
(0x4210)

Ölçülen sürücü sõcaklõ õ dahili 
alarm sõnõrõnõ a mõ .

Ortam ko ullarõnõ kontrol edin.
Hava akõmõnõ ve fanõn çalõ masõnõ kontrol edin.
So utma blo u kanatlarõnda birikmi  toz 
olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle kar õla tõrõn.

2014 DAH L  KART A IRI 
ISI
(0x7182)

Arayüz kartõ (güç ünitesi ile 
kontrol ünitesi arasõnda) 
sõcaklõ õ dahili alarm sõnõrõnõ 
a mõ .

Sürücüyü so utun.
Ortam sõcaklõ õnõn a õrõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
So utma fanõ arõzasõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
Hava akõ õnda engel olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
Kabin boyutlandõrmasõnõ ve so utmasõnõ 
kontrol edin.

Kod
Alarm
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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2015 FRN KIY MOD A IRI 
ISI
(0x7183)

Giri  köprüsü veya fren kõyõcõ 
sõcaklõ õ dahili alarm sõnõrõnõ 
a mõ .

Sürücüyü so utun.
Ortam sõcaklõ õnõn a õrõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
So utma fanõ arõzasõ olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Hava akõ õnda engel olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Kabin boyutlandõrmasõnõ ve so utmasõnõ 
kontrol edin.

2017 FIELDBUS HAB 
ALRM
(0x7510)
Programlanabilir hata: 
50.02 Hab kayõp fonk

Sürücü ile fieldbus adaptör 
modülü veya PLC ile fieldbus 
adaptör modülü arasõndaki 
döngüsel ileti im kaybedilmi .

Fieldbus haberle me durumunu kontrol 
edin. Fieldbus adaptör modülünün ilgili 
Kullanõm Kõlavuzuna bakõn.
50 Fieldbus parametre grubu ayarlarõnõ 
kontrol edin.
Kablo ba lantõlarõnõ kontrol edin.
leti im master cihazõn ileti im sa layõp 
sa layamadõ õnõ kontrol edin.

2018 LOKAL KONTR 
KAYBI ALM
(0x5300)
Programlanabilir hata: 
30.03 Lokal knt kaybõ

Sürücü için aktif kontrol 
konumu olarak seçilmi  bir 
kontrol paneli veya PC aracõ 
ileti imi kesmi .

PC aracõ ya da kontrol paneli ba lantõsõnõ 
kontrol edin.
Kontrol panel konektörünü kontrol edin.
Montaj platformuna kontrol paneli yerle tirin.

2019 AI DENET M ALM
(0x8110)
Programlanabilir hata: 
13.32 AI denetim fonk

Bir analog giri , 13.33 AI 
denetim cw parametresi 
tarafõndan tanõmlanan limite 
ula tõ.

Analog giri  kayna õnõ ve ba lantõlarõnõ 
kontrol edin. 
Analog giri  minimum ve maksimum limit 
ayarlarõnõ kontrol edin.

2020 FB PAR KONF
(0x6320)

Sürücü, PLC tarafõndan istenen bir 
i levselli e sahip de il veya istenen 
i levsellik etkinle tirilmemi .

PLC programlamayõ kontrol edin.
50 Fieldbus parametre grubu ayarlarõnõ 
kontrol edin.

2021 MOTOR DATASI YOK 
(0x6381)

Grup 99 parametreleri 
ayarlanmamõ .

Gerekli tüm grup 99 parametreleri 
ayarlanmõ  olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Not: Bu alarmõn, motor verileri girilene 
kadar ba langõçta görünmesi normaldir.

2022 ENC 1 HATA
(0x7301)

Enkoder 1 parametre 
tarafõndan etkinle tirilmi  
ancak enkoder arabirimi (FEN-
xx) bulunamõyor.

90.01 Enc1 seçimi parametre ayarõnõn, 
sürücüde Yuva 1/2'ye monte edilen 
gerçek enkoder arabirimi 1'e (FEN-xx) 
kar õlõk gelip gelmedi ini kontrol edin 
(09.20 Opsiyon yuvasõ1 / 09.21 Opsiyon 
yuvasõ2 parametresi). 
Not: Yeni ayar, 90.10 Enc par yenileme 
parametresi kullanõldõktan veya JCU 
Kumanda Ünitesinin bir sonraki 
açõlmasõndan sonra geçerli olur.

2023 ENC 2 HATA
(0x7381)

Enkoder 2 parametre 
tarafõndan etkinle tirilmi  
ancak enkoder arabirimi (FEN-
xx) bulunamõyor.

90.02 Enc2 seçimi parametre ayarõnõn, 
sürücüde Yuva 1/2'ye monte edilen 
gerçek enkoder arabirimi 1'e (FEN-xx) 
kar õlõk gelip gelmedi ini kontrol edin 
(09.20 Opsiyon yuvasõ1 / 09.21 Opsiyon 
yuvasõ2 parametresi). 
Not: Yeni ayar, 90.10 Enc par yenileme 
parametresi kullanõldõktan veya JCU 
Kumanda Ünitesinin bir sonraki 
açõlmasõndan sonra geçerli olur.

Kod
Alarm
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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2027 FEN KARTI ISI 
HATASI
(0x7385)

FEN-xx enkoder arabirimine 
ba lõ sõcaklõk sensörü (KTY 
veya PTC) kullanõlõrken 
sõcaklõk ölçümünde hata.

31.02 Mot õsõ1 kayna õ / 31.06 Mot õsõ2 
kayna õ parametre ayarõnõn gerçek 
enkoder arabirim kurulumuna (09.20 
Opsiyon yuvasõ1 / 09.21 Opsiyon 
yuvasõ2) kar õlõk gelip gelmedi ini kontrol 
edin:
E er bir FEN-xx modülü kullanõlõyorsa:
- 31.02 Mot õsõ1 kayna õ / 31.06 Mot õsõ2 
kayna õ parametresi KTY 1. FEN veya 
PTC 1. FEN olarak ayarlanmalõdõr. FEN-
xx modülü Yuva 1 veya Yuva 2'de olabilir.

E er iki FEN-xx modülü kullanõlõyorsa: 
- 31.02 Mot õsõ1 kayna õ / 31.06 Mot õsõ2 
kayna õ parametresi KTY 1. FEN veya 
PTC 1. FEN olarak ayarlandõ õnda, 
sürücüde Yuva 1'e monte edilen enkoder 
kullanõlõr.
- 31.02 Mot õsõ1 kayna õ / 31.06 Mot õsõ2 
kayna õ parametresi KTY 2. FEN veya 
PTC 2. FEN olarak ayarlandõ õnda, 
sürücüde Yuva 2'e monte edilen enkoder 
kullanõlõr.

FEN-01 enkoder arabirimine 
ba lõ KTY sensörü 
kullanõlõrken sõcaklõk 
ölçümünde hata.

FEN-01, KTY sensörü ile sõcaklõk 
ölçümünü desteklemiyor. PTC sensörü 
ya da bir ba ka enkoder arabirimi modülü 
kullanõn.

2030 RESOLVR OTO TUNE 
ALM
(0x7388)

Resolver giri i ilk kez 
etkinle tirildi inde otomatik 
olarak ba latõlan resolver 
otomatik ayarlama prosedürleri 
ba arõsõz oldu.

Resolver ile resolver arabirim modülü 
(FEN-21) arasõndaki kablolarõ ve 
kablonun her iki ucundaki konektör sinyal 
tellerinin sõrasõnõ kontrol edin.
Resolver parametre ayarlarõnõ kontrol edin.
Çözücü parametreleri ve bilgi için bkz. 92 
Resolver konfg parametre grubu.
Not:  Resolver otomatik ayarlama i lemleri 
her zaman resolver kablosu de i tirildikten 
sonra gerçekle tirilmelidir. Otomatik ayarlama 
rutin i lemleri, 92.02 Resol gerilimi veya 92.03 
Resol frekansõ parametresi ayarlanarak ve 
ardõndan 90.10 Enc par yenileme parametresi 
Konfig olarak ayarlanarak etkinle tirilebilir.

2031 ENC 1 KABLO ALM
(0x7389)

Enkoder 1 kablo hatasõ 
algõlandõ.

FEN-xx arabirimi ile enkoder 1 arasõndaki 
kablolarõ kontrol edin. Kablolardaki 
herhangi bir de i ikli in ardõndan 
sürücüyü kapatõp açarak veya 90.10 Enc 
par yenileme parametresini etkinle tirerek 
arabirimi tekrar konfigüre edin.

2032 ENC 2 KABLO ALM
(0x738A)

Enkoder 2 kablo hatasõ 
algõlandõ.

FEN-xx arabirimi ile enkoder 2 arasõndaki 
kablolarõ kontrol edin. Kablolardaki 
herhangi bir de i ikli in ardõndan 
sürücüyü kapatõp açarak veya 90.10 Enc 
par yenileme parametresini 
etkinle tirerek arabirimi tekrar konfigüre 
edin.

Kod
Alarm
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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2033 D2D HABERLE ME 
ALM
(0x7520)
Programlanabilir hata: 
57.02 Hab kayõp fonk

Master sürücüde: Sürücü, ardõ 
ardõna be  yoklama çevrimi 
boyunca etkinle tirilmi  bir 
follower tarafõndan 
yanõtlanmadõ.

Sürücü-sürücü ba lantõsõnda yoklanan tüm 
sürücülerde (57.04 Follower maske 1 ve 
57.05 Follower maske 2parametreleri) güç 
bulunup bulunmadõ õnõ, ba lantõya uygun 
ekilde ba lanmõ  ve do ru node adresine 

sahip olup olmadõklarõnõ kontrol edin.
Sürücü-sürücü ba lantõ kablolarõnõ kontrol edin.

Follower sürücüde: Sürücü, 
ardõ ardõna be  referans 
yönetim döngüsü boyunca yeni 
referans 1 ve/veya 2 almamõ .

Master sürücüdeki 57.06 Ref 1 kayna õ 
ve 57.07 Ref 2 kayna õ parametrelerinin 
ayarlarõnõ kontrol edin.
Sürücü-sürücü ba lantõ kablolarõnõ kontrol edin.

2034 D2D BUFFER TA TI 
ALM
(0x7520)
Programlanabilir hata: 
57.02 Hab kayõp fonk

Mesaj arabelle i a õrõ akõ õ 
nedeniyle sürücü-sürücü 
referanslarõnõn aktarõmõ 
ba arõsõz.

Sürücü-sürücü ba lantõ kablolarõnõ ve 
parametrelerini kontrol edin. Sorun 
devam ediyorsa, yerel ABB temsilcisi ile 
ileti ime geçin.

2035 PS HABERLE ME 
ALM
(0x5480)

JCU Kumanda Ünitesi ile 
sürücü güç ünitesi arasõnda 
ileti im hatalarõ algõlandõ.

JCU Kumanda Ünitesi ile güç ünitesi 
arasõndaki ba lantõlarõ kontrol edin.

2036 GER  YÜKLEME 
HATASI
(0x6300)

Yedeklenmi  parametrelerin 
geri yüklenmesi ba arõsõz.

Geri yükleme prosedürünü tekrarlayõn. 
Ba ka bir yedekleme dosyasõ kullanõn. 
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

2037 AKIM KAL BRES  
YAPILACAK 
(0x2280)

Akõm ölçüm kalibrasyonu bir 
sonraki start sonrasõnda 
gerçekle tirilecektir.

Bilgilendirici alarm.

2038 OTOFAZ YAPILACAK
(0x3187)

Otomatik fazlama bir sonraki start 
sonrasõnda gerçekle tirilecektir.

Bilgilendirici alarm.

2039 TOPRAKLAMA 
HATASI
(0x2330)
Programlanabilir hata: 
30.05 Toprak hatasõ

Sürücü muhtemelen motor 
veya motor kablosunda 
topraklama hatasõna ba lõ 
olarak yük dengesizli i tespit 
etti.

Motor kablosunda güç faktör düzeltme 
kondansatörü veya dalga emici 
bulunmadõ õndan emin olun.
Motor ve motor kablolarõnõn yalõtõm 
direncini ölçerek, motorda ve motor 
kablolarõnda topraklama hatasõ olup 
olmadõ õnõ kontrol edin.
E er topraklama hatasõ belirlenemedi ise 
yerel ABB temsilcisi ile ileti ime geçin.

2040 OTO RESET
(0x6080)

Hatanõn otomatik resetlenmesi 
gerekiyor.

Bilgilendirici alarm. Bkz. 32 Otomatik 
reset parametre grubu.

2041 MOT NOM DE ER
(0x6383)

Motor konfigürasyon 
parametreleri yanlõ  
ayarlanmõ .

Grup 99'daki motor konfigürasyon 
parametreleri ayarlarõnõ kontrol edin.

Sürücü do ru ekilde 
boyutlandõrõlmamõ .

Sürücünün, motor için do ru ekilde 
boyutlandõrõlmõ  olup olmadõ õnõ kontrol 
edin.

2042 D2D KONF G
(0x7583)

Sürücü-sürücü ba lantõ 
konfigürasyon parametrelerinin 
(grup 57) ayarlarõ uyumsuz.

57 D2D haberle me grubundaki 
parametrelerin ayarlarõnõ kontrol edin.

2043 SIKI MA
(0x7121)
Programlanabilir hata: 
30.09 Sõkõ ma fonk

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

Motor yükünü ve sürücünün nominal 
de erlerini kontrol edin.
Hata fonksiyon parametrelerini kontrol 
edin.

Kod
Alarm
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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2044 YÜK E R S
(0x2312)
Programlanabilir hata: 
34.01 A õrõ yük fonk / 
34.02 Dü ük yük fonk

A õrõ yük veya dü ük yük limiti 
a õldõ.

34 Kull. Yük e risi grubundaki 
parametrelerin ayarlarõnõ kontrol edin.

2045 YÜK E R  PAR
(0x6320)

Yük e risi yanlõ  veya tutarsõz 
ekilde tanõmlanmõ .

34 Kull. Yük e risi grubundaki 
parametrelerin ayarlarõnõ kontrol edin.

2046 AKI REF PAR
(0x6320)

U/f (gerilim/frekans) e risi 
yanlõ  veya tutarsõz ekilde 
tanõmlanmõ .

38 Akõ referansõ grubundaki 
parametrelerin ayarlarõnõ kontrol edin.

2047 HIZ GER BESLEMES
(0x8480)

Hõz geri beslemesi alõnmõyor. 19 Hõz hesaplama grubundaki 
parametrelerin ayarlarõnõ kontrol edin.
Enkoder kurulumunu kontrol edin. Daha 
fazla bilgi için bkz. 0039 hatasõnõn 
açõklamasõ.

2048 OPS HAB HATASI
(0x7000)

Sürücü ile seçenek modülü 
arasõndaki ileti im (FEN-xx ve/
veya FIO-xx) kaybedildi.

Seçenek modüllerinin Yuva 1 ve (veya) 
Yuva 2'ye uygun ekilde ba lanmõ  olup 
olmadõ õnõ kontrol edin.
Seçenek modüllerinin veya Yuva 1/2 
konektörlerinin hasar görmemi  
oldu undan emin olun. Modül veya 
konektörün hasar görmü  olup 
olmadõ õnõ belirlemek için: Her modülü 
Yuva 1 ve Yuva 2'de test edin.

2049 MOTOR ISI2
(0x4313)
Programlanabilir hata: 
31.05 Mot õsõ 2 
koruma

Tahmini motor sõcaklõ õ (motor 
termik modeline göre) 31.07 
Mot õsõ2 alm lmt parametresi 
tarafõndan tanõmlanan alarm 
limitini a mõ .

Motor nominal de erlerini ve yükü kontrol edin.
Motoru so umaya bõrakõn. Motor 
so utmanõn düzgün oldu undan emin 
olun: So utma fanõ, so utma 
yüzeylerinin temizli i vs. kontrol edin.
Alarm seviyesinin de erini kontrol edin.
Motor termik modeli ayarlarõnõ kontrol 
edin (31.09…31.14 parametreleri).

Ölçülen motor sõcaklõ õ, 31.07 
Mot õsõ2 alm lmt parametresi 
tarafõndan tanõmlanan alarm 
limitini a mõ .

Sensör gerçek sayõsõnõn 31.06 Mot õsõ2 
kayna õ parametresi tarafõndan ayarlanan 
de erle aynõ olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Motor nominal de erlerini ve yükü kontrol edin.
Motoru so umaya bõrakõn. Motor 
so utmanõn düzgün oldu undan emin 
olun: So utma fanõ, so utma 
yüzeylerinin temizli i vs. kontrol edin.
Alarm seviyesinin de erini kontrol edin.

2050 IGBTOLALARM
(0x5482)

IGBT kutuya ba lantõ a õrõ 
sõcaklõ õ. Bu alarm IGBT'leri 
korur ve motor kablosunda bir 
kõsa devre ile etkinle tirilebilir.

Motor kablosunu kontrol edin.

2051 IGBTTEMPALARM
(0x4210)

Sürücü a õrõ sõcaklõ õ. Ortam ko ullarõnõ kontrol edin.
Hava akõmõnõ ve fanõn çalõ masõnõ kontrol edin.
So utma blo u kanatlarõnda birikmi  toz 
olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle kar õla tõrõn.

Kod
Alarm
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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2052 SO UMA
(0x4290)

Sürücü modülü a õrõ sõcaklõ õ. Ortam sõcaklõ õnõ kontrol edin. 40 °C'yi 
(104 °F) a arsa, yük akõmõnõn sürücünün 
dü ürülmü  yük kapasitesini a madõ õndan 
emin olun. Bkz. ilgili Donanõm Kõlavuzu.

95.03 Ortam õsõsõ parametresinin 
de erini kontrol edin.
Sürücü modülü so utma hava akõ õnõ ve 
fan çalõ masõnõ kontrol edin.
Sürücü modülü panosunda ve so utma 
blo unda birikmi  toz olup olmadõ õnõ 
kontrol edin. Gerekti inde temizleyin.

2053 MENU FRE STE
(0x6F81)

Bir parametre listesi yüklemek 
için ifre gerekir.

ifreyi 16.03 ifre kodu parametresine 
girin.

2054 MENÜ DE T
(0x6F82)

Farklõ bir parametre listesi 
yükleniyor.

Bilgilendirici alarm.

2055 INV TEM ZLE
(0x5080)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2056 SO UMA FANI
(0x5081)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2057 LAVE SO UMA
(0x5082)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2058 PANEL FANI
(0x5083)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2059 DC KAPAS TE
(0x5084)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2060 MOTOR RULMANI
(0x738C)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2061 ANA KONTAKTÖR
(0x548D)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2062 RÖLE ÇIKI  SW
(0x548E)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2063 MOTOR START 
SAYICI
(0x6180)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2064 ENERJ LENME 
SAYICI
(0x6181)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2065 DC ARJ SAYICI
(0x6182)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2066 AÇIK SÜRE1 ALARM
(0x5280)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2067 AÇIK SÜRE2 ALARM
(0x5281)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2068 YÜKSELEN  KNR1 
ALARM
(0x5282)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2069 YÜKSELEN  KNR2 
ALARM
(0x5283)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2070 DE ER1 ALARM
(0x5284)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

Kod
Alarm
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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2071 DE ER2 ALARM
(0x5285)

Bakõm sayacõ alarmõ. Bkz. 44 Bakõm parametre grubu.

2072 DC ARJ OLMADI
(0x3250)

Ara DC devresinin gerilimi 
henüz çalõ ma seviyesine 
yükselmemi tir.

DC geriliminin yükselmesini bekleyin.

2073 HIZ KNTRL AYAR 
HATASI
(0x8481)

Hõz kontrolörü otomatik ayar 
rutini ba arõyla tamamlanmadõ.

Bkz. 23.20  PI ayar modu parametresi.

2074 START YASA I
(0xF082)

Start kilidi sinyali alõnmadõ. DIIL giri ine ba lõ devreyi kontrol edin.

2076 ISI ÖLÇÜM HATASI
(0x4211)

Sürücünün dahili sõcaklõk 
ölçümüyle ilgili sorun.

Üç çõkõ  fazõ sõcaklõk ölçümünden 
hangisinin ba arõsõz oldu unu bulmak 
için 01.32, 01.33 and 01.34 sinyallerini 
kontrol edin.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

2077 EFB COMM LOSS
(0x060E)

Dahili fieldbus arayüzü 
kullanõlmõ tõr ve sürücü ile ana 
istasyon arasõnda ileti im 
kesintisi mevcuttur.

A a õdakileri kontrol et:
• EFB haberle mesini etkinle tiren/

devre dõ õ bõrakan parametrenin 
seçimi (58.01 Protokol seçimi)

• JCU kontrol ünitesindeki XD2D 
terminalindeki EFB ba lantõsõ

• fieldbus master'in durumu (çevrimiçi/
çevrimdõ õ)

• ileti im denetleme fonksiyonu ayarlarõ 
(58.09 Hab kayõp modu parametresi).

2078 TEMP DIFFERENCE
(0x4212)

Farklõ fazlardaki IGBT'ler 
arasõndaki yüksek sõcaklõk farkõ. 

So utmayõ ve fanõ kontrol edin.

2079 ENC 1 PULS 
FREKANSI
(0x738E)

Enkoder 1 a õrõ yüksek veri 
akõ õ alõyor (puls frekansõ).

Enkoder ayarlarõnõ kontrol edin. Herhangi 
bir de i ikli in ardõndan, 90.10 Enc par 
yenileme parametresini etkinle tirerek 
arayüzü yeniden yapõlandõrõn.

2080 ENC 2 PULS 
FREKANSI
(0x738F)

Enkoder 2 a õrõ yüksek veri 
akõ õ alõyor (puls frekansõ).

Enkoder ayarlarõnõ kontrol edin. Herhangi 
bir de i ikli in ardõndan, 90.10 Enc par 
yenileme parametresini etkinle tirerek 
arayüzü yeniden yapõlandõrõn.

2081 AO CALIBRATION
(0x7380)

Analog çõkõ  kalibrasyonu 
ba arõsõz oldu.

Kalibre edilecek analog çõkõ õn ilgili 
analog giri ine ba lanõp ba lanmadõ õnõ 
kontrol edin (AO1 - AI1, AO2 - AI2). 
15.30 AO kalibrasyonu parametresinin 
açõklamasõna bakõn.
Analog giri in kontrol birimi üzerindeki 
jumper kullanõlarak akõma ayarlandõ õnõ 
do rulayõn. Ayarlar için sürücünün 
Donanõm kõlavuzuna bakõn.
Analog çõkõ  ve giri in çalõ õp 
çalõ madõ õnõ kontrol edin.

2082 BR DATA
(0x7113)

Fren kõyõcõ yanlõ  
yapõlandõrõldõ.

48 Fren kõyõcõ parametre grubundaki fren 
kõyõcõ yapõlandõrmasõnõ kontrol edin.

2400 ÇÖZÜM ALARMI
(0x6F80)

Özel uygulama programõ 
tarafõndan olu turulan alarm.

Özel uygulama programõnõ kontrol edin.

Kod
Alarm
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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Sürücü tarafõndan olu turulan hata mesajlarõ 

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler

0001 A IRI AKIM
(0x2310)

Çõkõ  akõmõ, dahili hata 
seviyesini a mõ .

Motor yükünü kontrol edin.
22 Hõz ref rampasõ parametre grubundaki 
hõzlanma sürelerini kontrol edin.
Motoru ve motor kablosunu (fazlama ve 
delta/star ba lantõsõ dahil) kontrol edin.
Parametre grubu 99 ba langõç verilerinin 
motor güç plakasõndakiler ile aynõ olup 
olmadõ õnõ kontrol edin.
Motor kablosunda güç faktörü düzeltme 
kondansatörü veya dalga emici 
bulunmadõ õndan emin olun.
Enkoder kablosunu (fazlama da dahil 
olmak üzere) kontrol edin.

0002 DC YÜKSEK 
GER L M
(0x3210)

Ara devrede a õrõ DC gerilimi A õrõ gerilim kontrol cihazõnõn açõk 
oldu undan emin olun, 47.01 Yüksek ger 
kntr parametresi.
Besleme (giri  güç) geriliminin sürücü nominal 
giri  gerilimine uydu unu kontrol edin.
Statik veya geçici yüksek gerilim olup 
olmadõ õna bakmak için ebekeyi kontrol edin.
Fren kõyõcõ ve direncini (e er 
kullanõlõyorsa) kontrol edin.
Yava lama rampasõnõ kontrol edin.
Serbest duru  fonksiyonunu (e er 
uygulanabiliyorsa) kullanõn.
Frekans dönü türücüyü fren kõyõcõ ve 
fren direnci kullanarak tekrar çalõ tõrõn.

0004 KISA DEVRE
(0x2340)

Motor kablolarõnda veya 
motorda kõsa devre

Motoru ve motor kablosunu kontrol edin.
Motor kablosunda güç faktör düzeltme 
kondansatörü veya dalga emici 
bulunmadõ õndan emin olun.
Hata kayõt içinde hatalõ uzatma kodu olup 
olmadõ õnõ kontrol edin. Her uzantõ için 
a a õda verilmi  olan uygun i lemlere bakõn.

Uzantõ: 1 U-fazõnõn üst transistöründe 
kõsa devre.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

Uzantõ: 2 U-fazõnõn alt transistöründe 
kõsa devre.

Uzantõ: 4 V-fazõnõn üst transistöründe 
kõsa devre.

Uzantõ: 8 V-fazõnõn alt transistöründe 
kõsa devre.

Uzantõ: 16 W-fazõnõn üst transistöründe 
kõsa devre.

Uzantõ: 32 W-fazõnõn alt transistöründe 
kõsa devre.

0005 DC DÜ ÜK GER L M
(0x3220)

Eksik ebeke fazõ, sigorta atmasõ 
veya do rultucu köprüsündeki 
dahili hata sebebiyle ara devredeki 
DC gerilimi yetersiz.

ebeke gerilimini ve sigortalarõ kontrol 
edin.
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0006 TOPRAKLAMA 
HATASI
(0x2330)
Programlanabilir hata: 
30.05 Toprak hatasõ

Sürücü muhtemelen motor 
veya motor kablosunda 
topraklama hatasõna ba lõ 
olarak yük dengesizli i tespit 
etti.

Motor kablosunda güç faktör düzeltme 
kondansatörü veya dalga emici 
bulunmadõ õndan emin olun.
Motor veya motor kablolarõnda topraklama 
hatasõ olup olmadõ õnõ kontrol edin:
- motor ve motor kablosunun yalõtõm 
direncini ölçün.
E er topraklama hatasõ belirlenemedi ise 
yerel ABB temsilcisi ile ileti ime geçin.

0007 FAN HATASI
(0xFF83)

Fan serbestçe dönemiyor ya 
da fan ba lantõsõ kesilmi . Fan 
çalõ masõ, fan akõmõnõn 
ölçülmesi ile izlenir.

Fan çalõ masõnõ ve ba lantõsõnõ kontrol 
edin.

0008 IGBT A IRI ISI
(0x7184)

Termik modele göre sürücü 
sõcaklõ õ dahili hata sõnõrõnõ 
a mõ .

Ortam ko ullarõnõ kontrol edin.
Hava akõmõnõ ve fanõn çalõ masõnõ kontrol edin.
So utma blo u kanatlarõnda birikmi  toz 
olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle 
kar õla tõrõn.

0009 FREN DRNÇ KABLO 
HATA
(0x7111)

Fren direncinde kõsa devre 
veya fren kõyõcõ kontrol hatasõ

Fren kõyõcõ ve fren direnci ba lantõsõnõ 
kontrol edin.
Fren direncinin hasarsõz oldu undan emin olun.

0010 FRN KIYICI KISA 
DEVRE
(0x7113)

Fren kõyõcõ IGBT'de kõsa devre. Fren kõyõcõyõ de i tirin.
Fren direncinin ba lõ ve hasarsõz 
oldu undan emin olun.

0011 FREN KIYICI A IRI 
ISI
(0x7181)

Fren kõyõcõ IGBT sõcaklõ õ dahili 
hata sõnõrõnõ a mõ .

Kõyõcõyõ so umaya bõrakõn.
Ortam sõcaklõ õnõn a õrõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
So utma fanõ arõzasõ olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Hava akõ õnda engel olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Kabin boyutlandõrmasõnõ ve so utmasõnõ 
kontrol edin.
Direnç a õrõ yük koruma i levi ayarlarõnõ 
kontrol edin (48.01…48.05 parametreleri).
Fren döngüsünün izin verilen limitler 
içinde oldu undan emin olun.
Sürücü besleme AC geriliminin a õrõ olup 
olmadõ õnõ kontrol edin.

0012 FREN D RENC A IRI 
ISI
(0x7112)

Fren direnci sõcaklõ õ, 48.06 Br 
õsõ hata lmt parametresi 
tarafõndan tanõmlanan hata 
limitini a mõ .

Sürücüyü stop edin. Direncin so umasõnõ 
bekleyin.
Direnç a õrõ yük koruma i levi ayarlarõnõ 
kontrol edin (48.01…48.05 parametreleri).
Hata limiti ayarõnõ kontrol edin, 48.06 Br 
õsõ hata lmt parametresi.
Fren döngüsünün izin verilen limitler 
içinde oldu undan emin olun.

0013 U2-W2 AKIM FARKI
(0x3183)

Çõkõ  fazõ U2 ve W2 akõm 
ölçüm kazanõmõ arasõndaki 
fark çok fazla.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0014 KABLOLAMA VEYA 
TOPRAKLAMA 
HATASI 
(0x3181)
Programlanabilir hata: 
30.08 Kablolama veya 
topraklama

Hatalõ giri  gücü ve motor 
kablo ba lantõsõ ya da motor 
kablosu veya motorda 
topraklama hatasõ.

Giri  gücü ve motor kablo ba lantõlarõnõ 
kontrol edin.
Motor ve motor kablosunun yalõtõm 
direncini kontrol edin.

0015 G R  BESLEME 
HATASI
(0x3130)
Programlanabilir hata: 
30.06 Besleme hatasõ

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

Giri  besleme hattõ sigortalarõnõ kontrol 
edin.
Giri  besleme kayna õ dengesizli ini 
kontrol edin.

0016 MOTOR KABLAJ 
HATASI
(0x3182)
Programlanabilir hata: 
30.04 Mot faz kaybõ

Eksik motor ba lantõsõ 
nedeniyle motor devresi hatasõ 
(her üç a ama da ba lõ 
de ildir).

Motor kablosu ba lantõlarõnõ kontrol edin 
ve motor kablosu terminallerini sõkõ tõrõn

0017 ID-RUN HATASI
(0xFF84)

Motor ID run i lemi ba arõyla 
tamamlanamadõ.

99 Start up data grubundaki motor 
parametrelerinin motor plakasõnda 
görüntülenen de erlerle e le ip e le medi ini 
kontrol edin.
Hata kaydõ içinde hatalõ uzatma kodu olup 
olmadõ õnõ kontrol edin. Her uzantõ için 
a a õda verilmi  olan uygun i lemlere bakõn.

Uzantõ: 1 Sürücünün maksimum akõm 
ayarõ ve/veya dahili akõm limiti 
çok dü ük oldu undan 
tanõmlama çalõ masõ 
tamamlanamõyor.

99.06 Mot nom akõmõ ve 20.05 
Maksimum akõm parametrelerinin 
ayarlarõnõ kontrol edin. 20.05 Maksimum 
akõm > 99.06 Mot nom akõmõ oldu undan 
emin olun.
Sürücünün, motora göre do ru ekilde 
boyutlandõrõlmõ  olup olmadõ õnõ kontrol edin.

Uzantõ: 2 Maksimum hõz ayarõ ve/veya 
hesaplanan alan zayõflama 
noktasõ çok dü ük oldu undan 
tanõmlama çalõ masõ 
tamamlanamõyor.

99.07 Mot nom gerilimi, 99.08 Mot nom 
frekansõ, 99.09 Mot nom hõzõ, 20.01 
Maksimum hõz ve 20.02 Minimum hõz 
parametrelerinin ayarlarõnõ kontrol edin. 
A a õdakilerden emin olun:
• 20.01 Maksimum hõz > (0,55 × 99.09 Mot 
nom hõzõ) > (0,50 × senkronize hõz),
• 20.02 Minimum hõz < 0 ve
• besleme gerilimi > (0,66 × 99.07 Mot 
nom gerilimi)

Uzantõ: 3 Maksimum moment ayarõ çok 
dü ük oldu undan tanõmlama 
çalõ masõ tamamlanamõyor.

99.12 Mot nom tork parametresinin 
ayarlarõnõ ve 20 Limitler parametre 
grubunda tanõmlanan moment limitlerini 
kontrol edin. Etkin maksimum momentin 
(20.06 Tork lim sçm ile seçilen) > %100 
oldu undan emin olun.

Uzantõ: 4 Geçerli ölçüm kalibrasyonu makul bir 
süre içinde tamamlanmadõ.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

Uzantõ: 5…7 Dahili hata. Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

Uzantõ: 8 Dahili sõnõr. Örne in: Moment/
akõm

Motor ba lantõsõnõ ve yükünü kontrol 
edin.

Uzantõ: 9 Yalnõzca asenkron motorlar: 
Hõzlanma makul bir süre içinde 
tamamlanmadõ.

Motor yükünü kontrol edin. Sorun devam 
ediyorsa, yerel ABB temsilcisi ile ileti ime 
geçin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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Uzantõ: 10 Yalnõzca asenkron motorlar: 
Yava lama makul bir süre 
içinde tamamlanmadõ.

Motor yükünü kontrol edin. Sorun devam 
ediyorsa, yerel ABB temsilcisi ile ileti ime 
geçin.

Uzantõ: 11 Yalnõzca asenkron motorlar: 
Tanõmlama çalõ masõ sõrasõnda 
hõz sõfõra dü tü.

Motor yükünü kontrol edin. Sorun devam 
ediyorsa, yerel ABB temsilcisi ile ileti ime 
geçin.

Uzantõ: 12 Yalnõzca sabit mõknatõslõ 
motorlar: lk hõzlanma makul 
bir süre içinde tamamlanmadõ.

Motor yükünü kontrol edin. Sorun devam 
ediyorsa, yerel ABB temsilcisi ile ileti ime 
geçin.

Uzantõ: 13 Yalnõzca sabit mõknatõslõ 
motorlar: kinci hõzlanma makul 
bir süre içinde tamamlanmadõ.

Motor yükünü kontrol edin. Sorun devam 
ediyorsa, yerel ABB temsilcisi ile ileti ime 
geçin.

Uzantõ: 14…16 Dahili hata. Motor yükünü kontrol edin. Sorun devam 
ediyorsa, yerel ABB temsilcisi ile ileti ime 
geçin.

Uzantõ: 17 Sadece senkron relüktans 
motorlar: Motor aftõ 
döndürülemedi.

Mekanik frenin açõk olup olmadõ õnõ ve 
motor yükünü kontrol edin.

0018 U2 ÇIKI  A IRI AKIM
(0x3184)

U2 çõkõ  fazõ akõm ölçümünün 
ölçülen ofset hatasõ çok yüksek. 
(Ofset de eri akõm kalibrasyonu 
sõrasõnda güncellenir.)

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0019 V2 ÇIKI  A IRI AKIM
(0x3185)

V2 çõkõ  fazõ akõm ölçümünün 
ölçülen ofset hatasõ çok yüksek. 
(Ofset de eri akõm kalibrasyonu 
sõrasõnda güncellenir.)

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0020 W2 ÇIKI  A IRI AKIM
(0x3186)

W2 çõkõ  fazõ akõm ölçümünün 
ölçülen ofset hatasõ çok yüksek. 
(Ofset de eri akõm kalibrasyonu 
sõrasõnda güncellenir.)

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0021 STO 1 G R  HATASI
(0x8182)

STO AKT F i levi etkin, yani 
XSTO:1 ve XSTO:3 arasõna 
ba lõ güvenlik devresi sinyali 1 
kaybedilmi .

Güvenlik devresi ba lantõlarõnõ kontrol 
edin. Daha fazla bilgi için bkz. ilgili 
sürücünün Donanõm Kõlavuzu, 30.07 
parametresinin tanõmõ (sayfa 201) ve 
Uygulama kõlavuzu - ACSM1, ACS850 
ve ACQ810 sürücüler için STO AKT F 
i levi (3AFE68929814 [ ngilizce]).

0022 STO 2 G R  HATASI
(0x8183)

STO AKT F i levi etkin, yani XSTO:2 
ve XSTO:4 arasõna ba lõ güvenlik 
devresi sinyali 2 kaybedilmi .

0024 DAH L  KART A IRI 
ISI
(0x7182)

Arayüz kartõ (güç ünitesi ile 
kontrol ünitesi arasõnda) 
sõcaklõ õ dahili hata sõnõrõnõ 
a mõ .

Sürücüyü so utun.
Ortam sõcaklõ õnõn a õrõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
So utma fanõ arõzasõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
Hava akõ õnda engel olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
Kabin boyutlandõrmasõnõ ve so utmasõnõ 
kontrol edin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0025 FRN KIY MOD A IRI 
ISI
(0x7183)

Giri  köprüsü veya fren kõyõcõ 
sõcaklõ õ dahili hata sõnõrõnõ 
a mõ .

Sürücüyü so utun.
Ortam sõcaklõ õnõn a õrõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
So utma fanõ arõzasõ olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
Hava akõ õnda engel olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
Kabin boyutlandõrmasõnõ ve so utmasõnõ 
kontrol edin.

0026 OTOFAZ YAPILACAK
(0x3187)

Otomatik fazlama rutin 
i lemleri (bkz. bölüm Otomatik 
fazlama, sayfa 68) ba arõsõz.

Varsa, ba ka otomatik fazlama modlarõ 
(bkz. 11.07 Otofaz modu parametresi) 
deneyin.
Enkoderle motor aftõ arasõnda kayma 
meydana gelmedi inden emin olun.

0027 KONT ÜN TES  B L 
HATA
(0x5400)

JCU Kumanda Ünitesi ile 
sürücü güç ünitesi arasõndaki 
ba lantõ kayõp.

95.01 Cntr bord kay parametresinin 
ayarõnõ kontrol edin.
JCU Kumanda Ünitesi ile güç ünitesi 
arasõndaki ba lantõlarõ kontrol edin.

0028 PS HABERLE ME 
ALM
(0x5480)

JCU Kumanda Ünitesi ile 
sürücü güç ünitesi arasõnda 
ileti im hatalarõ algõlandõ.

JCU Kumanda Ünitesi ile güç ünitesi 
arasõndaki ba lantõlarõ kontrol edin.

0030 DI  HATA
(0x9000)

Harici cihazda hata. (Bu bilgi 
programlanabilir dijital 
giri lerden biri kullanõlarak 
konfigüre edilebilir.)

Harici cihazlarda hata olup olmadõ õnõ 
kontrol edin.
30.01 Dõ  hata parametresi ayarõnõ 
kontrol edin.

0031 STO AKT F
(0xFF7A)
Programlanabilir hata: 
30.07 STO durumu

STO AKT F i levi etkin, yani 
start veya çalõ ma sõrasõnda ya 
da sürücü durdurulmu  ve 
30.07 STO durumu 
parametresi Hata olarak 
ayarlanmõ ken, XSTO 
konektörüne ba lõ güvenlik 
devresi sinyalleri kaybedilmi .

Güvenlik devresi ba lantõlarõnõ kontrol 
edin. Daha fazla bilgi için bkz. ilgili 
sürücünün Donanõm Kõlavuzu ve 
Uygulama kõlavuzu - ACSM1, ACS850 
ve ACQ810 sürücüler için STO AKT F 
i levi (3AFE68929814 [ ngilizce]).

0032 A IRI HIZ
(0x7310)

Yanlõ  ayarlanmõ  minimum/
maksimum hõzlar, yetersiz fren 
momenti veya moment 
referansõnõ kullanõrken yükteki 
de i imler sebebiyle motor, 
izin verilen hõzdan daha hõzlõ 
dönmekte.

Minimum/maksimum hõz ayarlarõnõ 
kontrol edin, 20.01 Maksimum hõz ve 
20.02 Minimum hõzparametreleri.
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.

0033 FREN START TORKU
(0x7185)
Programlanabilir hata: 
42.12 Fren hata fonk

Mekanik fren hatasõ. Gerekli motor 
start momentinin (42.08 Fren 
açma torku) elde edilememesi 
durumunda hata etkinle tirilir.

Fren açma momenti ayarõnõ kontrol edin, 
42.08 parametresi.
Sürücü moment ve akõm sõnõrlarõnõ kontrol 
edin. Bkz. 20 Limitler parametre grubu.

0034 FREN KAPAMADI
(0x7186)
Programlanabilir hata: 
42.12 Fren hata fonk

Mekanik fren kontrolü hatasõ. 
Örn, fren kapatma sõrasõnda 
fren onayõnõn beklenen ekilde 
olmamasõ durumunda 
etkinle tirilir.

Mekanik fren ba lantõsõnõ kontrol edin.
42 Mekanik fren kont. parametre grubundaki 
mekanik fren ayarlarõnõ kontrol edin.
Problemin onay sinyalinde veya frende 
oldu unu belirlemek için; Frenin açõk 
veya kapalõ olup olmadõ õnõ kontrol edin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0035 FREN AÇMADI
(0x7187)
Programlanabilir hata: 
42.12 Fren hata fonk

Mekanik fren kontrolü hatasõ. 
Örn, fren açma sõrasõnda fren 
onayõnõn beklenen ekilde 
olmamasõ durumunda 
etkinle tirilir.

Mekanik fren ba lantõsõnõ kontrol edin.
42 Mekanik fren kont. parametre 
grubundaki mekanik fren ayarlarõnõ 
kontrol edin.
Problemin onay sinyalinde veya frende 
oldu unu belirlemek için; Frenin açõk 
veya kapalõ olup olmadõ õnõ kontrol edin.

0036 LOKAL KNTRL KAYBI 
ALM
(0x5300)
Programlanabilir hata: 
30.03 Lokal knt kaybõ

Sürücü için aktif kontrol 
konumu olarak seçilmi  bir 
kontrol paneli veya PC aracõ 
ileti imi kesmi .

PC aracõ ya da kontrol paneli ba lantõsõnõ 
kontrol edin.
Kontrol panel konektörünü kontrol edin.
Montaj platformuna kontrol paneli yerle tirin.

0037 HAFIZA HATASI
(0x6320)

Sürücü dahili hatasõ.
Not: Bu hata resetlenemez.

Hata kayõt içinde hatalõ uzatma kodu olup 
olmadõ õnõ kontrol edin. Her uzantõ için 
a a õda verilmi  olan uygun i lemlere bakõn.
*Bkz. ACS850 sürücüler için uygulama 
programlama (3AUA0000078664 [ ngilizce]).

Uzantõ: 2051 Toplam parametre sayõsõ 
(parametreler arasõnda 
kullanõlmayan bo luk dahil) yazõlõmõn 
maksimum de erini a õyor.

*Parametreleri yazõlõm gruplarõndan 
uygulama gruplarõna ta õyõn.
*Parametre sayõsõnõ azaltõn.

Uzantõ: Di er Sürücü dahili hatasõ. Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0038 OPS YON MOD HAB 
HATA
(0x7000)

Neden 1: Sürücü ile opsiyon 
modülü arasõndaki ileti im 
(FEN-xx ve/veya FIO-xx) 
kaybedildi.
Neden 2: Hõz geri bildirimi 
(19.02 Hõz Grbs seçimi) hõz 
geri bildirimi vermeyen bir 
enkoderdan seçildi. SSI ve 
EnDat tipi mutlak enkoderler 
Sürekli modda (91.25 SSI 
modu ve 91.30 Endat modu) 
hõz geri bildirimi vermezler.

Neden 1: Opsiyon modüllerinin yuva 1 ve 
yuva 2'ye uygun ekilde ba lanmõ  olup 
olmadõ õnõ kontrol edin.
Opsiyon modüllerinin ve yuva 1/2 
konektörlerinin hasar görmemi  
oldu undan emin olun. Modüller ve 
konektörlerdeki hasarlarõ belirlemek için, 
her modülü yuva 1 ve yuva 2'de ayrõ ayrõ 
test edin.
Neden 2: Tahmini hõz de erini kullanõn 
veya ba ka bir enkoder modu seçin 
19.02 Hõz Grbs seçimi  ve 91.25 SSI 
modu / 91.30 Endat modu 
parametrelerini kontrol edin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0039 ENC 1 HATASI
(0x7301)

Enkoder 1 geri besleme hatasõ. E er hata enkoder geri beslemesi 
kullanõlõrken ilk ba latma sõrasõnda 
gerçekle irse:
Enkoder ile enkoder arabirim modülü 
(FEN-xx) arasõndaki kablolarõ ve 
kablonun her iki ucundaki konektör sinyal 
tellerinin sõrasõnõ kontrol edin.
E er hata enkoder geri beslemesi 
kullanõldõktan sonra veya sürücü 
çalõ masõ sõrasõnda gerçekle irse:
- Enkoder ba lantõ kablolarõnõn veya 
enkoderin hasar görmü  olup olmadõ õnõ 
kontrol edin. 
- Enkoder arabirim modülü (FEN-xx) 
ba lantõsõnõn veya modülün hasar 
görmü  olup olmadõ õnõ kontrol edin. 
- Topraklamalarõ kontrol edin (enkoder 
arabirim modülü ile enkoder arasõndaki 
ileti imde kesintiler algõlandõ õnda).

Enkoderlerle ilgili daha fazla bilgi için bkz. 
parametre gruplarõ 90 Enc modül seçimi, 92 
Resolver konfg ve 93 Pulse enc konfig.

0040 ENC 2 HATASI
(0x7381)

Enkoder 2 geri besleme hatasõ. Bkz. hata 0039.

0045 FIELDBUS HATASI
(0x7510)
Programlanabilir hata: 
50.02 Hab kayõp fonk

Sürücü ile fieldbus adaptör 
modülü veya PLC ile fieldbus 
adaptör modülü arasõndaki 
döngüsel ileti im kaybedilmi .

Fieldbus haberle me durumunu kontrol 
edin. Fieldbus adaptör modülünün ilgili 
Kullanõm Kõlavuzuna bakõn.
50 Fieldbus parametre grubu ayarlarõnõ 
kontrol edin.
Kablo ba lantõlarõnõ kontrol edin.
leti im master cihazõn ileti im sa layõp 
sa layamadõ õnõ kontrol edin.

0046 FB ADRES HATASI
(0x6306)

FB modülü yazõlõmõ sürücü 
yazõlõmõyla uyumsuz.

Sürücüyü yeniden ba latõn.
FB modülü veya sürücü yazõlõmõnõ 
güncelleyin. Sorun devam ediyorsa, yerel 
ABB temsilcisi ile ileti ime geçin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0047 MOTOR A IRI ISI
(0x4310)
Programlanabilir hata: 
31.01 Mot õsõ 1 
koruma

Tahmini motor sõcaklõ õ (motor 
termik modeline göre) 31.04 
Mot õsõ1 hata lm parametresi 
tarafõndan tanõmlanan hata 
limitini a mõ .

Motor nominal de erlerini ve yükü kontrol edin.
Motoru so umaya bõrakõn. Motor 
so utmanõn düzgün oldu undan emin 
olun: So utma fanõ, so utma 
yüzeylerinin temizli i vs. kontrol edin.
Hata seviyesinin de erini kontrol edin.
Motor termik modeli ayarlarõnõ kontrol 
edin (31.09…31.14 parametreleri).

Ölçülen motor sõcaklõ õ, 31.04 
Mot õsõ1 hata lm parametresi 
tarafõndan tanõmlanan hata 
limitini a mõ .

Sensör gerçek sayõsõnõn 31.02 Mot õsõ1 
kayna õ parametresi tarafõndan ayarlanan 
de erle aynõ olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Motor nominal de erlerini ve yükü kontrol edin.
Motoru so umaya bõrakõn. Motor 
so utmanõn düzgün oldu undan emin 
olun: So utma fanõ, so utma 
yüzeylerinin temizli i vs. kontrol edin.
Hata seviyesinin de erini kontrol edin.

Arõzalõ sõcaklõk sensörü veya 
sensör kablo tesisatõ.

Sensör ve kablolarõnõ kontrol edin.

0049 AI DENET M HATASI
(0x8110)
Programlanabilir hata: 
13.32 AI denetim fonk

Bir analog giri , 13.33 AI 
denetim cw parametresi 
tarafõndan tanõmlanan limite 
ula tõ.

Analog giri  kayna õnõ ve ba lantõlarõnõ 
kontrol edin.
Analog giri  minimum ve maksimum limit 
ayarlarõnõ kontrol edin.

0050 ENC 1 KABLO ALM
(0x7389)
Programlanabilir hata: 
90.05 Enc kablo hatasõ

Enkoder 1 kablo hatasõ 
algõlandõ.

FEN-xx arabirimi ile enkoder 1 arasõndaki 
kablolarõ kontrol edin. Kablolardaki 
herhangi bir de i ikli in ardõndan 
sürücüyü kapatõp açarak veya 90.10 Enc 
par yenileme parametresini etkinle tirerek 
arabirimi tekrar konfigüre edin.

0051 ENC 2 KABLO ALM
(0x738A)
Programlanabilir hata: 
90.05 Enc kablo hatasõ

Enkoder 2 kablo hatasõ 
algõlandõ.

FEN-xx arabirimi ile enkoder 2 arasõndaki 
kablolarõ kontrol edin. Kablolardaki herhangi 
bir de i ikli in ardõndan sürücüyü kapatõp 
açarak veya 90.10 Enc par yenileme 
parametresini etkinle tirerek arabirimi tekrar 
konfigüre edin.

0052 D2D KONF G
(0x7583)

Sürücü-sürücü ba lantõsõnõn 
konfigürasyonu, A-2042 alarmõ 
tarafõndan gösterilenlerden farklõ 
bir nedenden dolayõ ba arõsõz; 
örne in, start engelleme talep 
edilmesi ancak verilmemesi.

57 D2D haberle me grubundaki 
parametrelerin ayarlarõnõ kontrol edin. 
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0053 D2D HAB HATASI
(0x7520)
Programlanabilir hata: 
57.02 Hab kayõp fonk

Master sürücüde: Sürücü, ardõ 
ardõna be  yoklama çevrimi 
boyunca etkinle tirilmi  bir 
follower tarafõndan 
yanõtlanmadõ.

Sürücü-sürücü ba lantõsõnda yoklanan tüm 
sürücülerde (57.04 Follower maske 1 ve 
57.05 Follower maske 2parametreleri) güç 
bulunup bulunmadõ õnõ, ba lantõya uygun 
ekilde ba lanmõ  ve do ru node adresine 

sahip olup olmadõklarõnõ kontrol edin.
Sürücü-sürücü ba lantõ kablolarõnõ kontrol edin.

Follower sürücüde: Sürücü, 
ardõ ardõna be  referans 
yönetim döngüsü boyunca yeni 
referans 1 ve/veya 2 almamõ .

Master sürücüdeki 57.06 Ref 1 kayna õ 
ve 57.07 Ref 2 kayna õ parametrelerinin 
ayarlarõnõ kontrol edin.
Sürücü-sürücü ba lantõ kablolarõnõ kontrol edin.

0054 D2D BUFF TA TI
(0x7520)
Programlanabilir hata: 
90.05 Enc kablo hatasõ

Mesaj arabelle i a õrõ akõ õ 
nedeniyle sürücü-sürücü 
referanslarõnõn aktarõmõ 
ba arõsõz.

Sürücü-sürücü ba lantõ kablolarõnõ ve 
parametrelerini kontrol edin. Sorun 
devam ediyorsa, yerel ABB temsilcisi ile 
ileti ime geçin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0055 TECH LIB HATASI
(0x6382)

Teknoloji kütüphanesi 
tarafõndan olu turulan 
resetlenebilir hata.

Teknoloji kütüphanesi belgelerine bakõn.

0056 TECH LIB KR T K
(0x6382)

Teknoloji kütüphanesi tarafõndan 
olu turulan sabit hata.

Teknoloji kütüphanesi belgelerine bakõn.

0057 ZORLAMALI ARIZA
(0xFF90)

Dahili Sürücü leti im Profili 
açma komutu.

PLC durumunu kontrol edin.

0058 FB PAR HATASI
(0x6320)

Sürücü, PLC tarafõndan istenen bir 
i levselli e sahip de il veya istenen 
i levsellik etkinle tirilmemi .

PLC programlamayõ kontrol edin.
50 Fieldbus parametre grubu ayarlarõnõ 
kontrol edin.

0059 SIKI MA
(0x7121)
Programlanabilir hata: 
30.09 Sõkõ ma fonk

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

Motor yükünü ve sürücünün nominal 
de erlerini kontrol edin.
Hata fonksiyon parametrelerini kontrol 
edin.

0060 YÜK E R S
(0x2312)
Programlanabilir hata: 
34.01 A õrõ yük fonk / 
34.02 Dü ük yük fonk

A õrõ yük veya dü ük yük limiti 
a õldõ.

34 Kull. Yük e risi grubundaki 
parametrelerin ayarlarõnõ kontrol edin.

0061 HIZ GER BESLEMES
(0x8480)

Hõz geri beslemesi alõnmõyor. 19 Hõz hesaplama grubundaki 
parametrelerin ayarlarõnõ kontrol edin.
Enkoder kurulumunu kontrol edin. Daha 
fazla bilgi için bkz. hata 0039 
(ENCODER1) açõklamasõ.

0062 D2D YUVA HAB
(0x7584)

Sürücü-sürücü ba lantõsõ, 
ileti im için FMBA modülü 
kullanmak üzere ayarlanmõ  
ancak belirtilen yuvada modül 
algõlanmadõ.

57.01 ve 57.15 parametreleri ayarlarõnõ 
kontrol edin. 09.20…09.22 
parametrelerini kontrol ederek FMBA 
modülünün algõlandõ õndan emin olun.
FMBA modülü ba lantõsõnõn do ru ekilde 
yapõlõp yapõlmadõ õnõ kontrol edin.
FMBA modülünü ba ka bir yuvaya monte 
etmeyi deneyin. Sorun devam ediyorsa, 
yerel ABB temsilcisi ile ileti ime geçin.

0063 MOTOR ISI2
(0x4313)
Programlanabilir hata: 
31.05 Mot õsõ 2 
koruma

Tahmini motor sõcaklõ õ (motor 
termik modeline göre) 31.08 
Mot õsõ2 hata lm parametresi 
tarafõndan tanõmlanan hata 
limitini a mõ .

Motor nominal de erlerini ve yükü kontrol edin.
Motoru so umaya bõrakõn. Motor so utmanõn 
düzgün oldu undan emin olun: So utma fanõ, 
so utma yüzeylerinin temizli i vs. kontrol edin.
Alarm seviyesinin de erini kontrol edin.
Motor termik modeli ayarlarõnõ kontrol 
edin (31.09…31.14 parametreleri).

Ölçülen motor sõcaklõ õ, 31.08 
Mot õsõ2 hata lm parametresi 
tarafõndan tanõmlanan hata 
limitini a mõ .

Sensör gerçek sayõsõnõn 31.06 Mot õsõ2 
kayna õ parametresi tarafõndan ayarlanan 
de erle aynõ olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Motor nominal de erlerini ve yükü kontrol edin.
Motoru so umaya bõrakõn. Motor 
so utmanõn düzgün oldu undan emin 
olun: So utma fanõ, so utma 
yüzeylerinin temizli i vs. kontrol edin.
Alarm seviyesinin de erini kontrol edin.

Arõzalõ sõcaklõk sensörü veya 
sensör kablo tesisatõ.

Sensör ve kablolarõnõ kontrol edin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0064 IGBT A IRI YÜK
(0x5482)

IGBT kutuya ba lantõ a õrõ 
sõcaklõ õ. Bu hata IGBT'leri 
korur ve motor kablosunda bir 
kõsa devre ile etkinle tirilebilir.

Motor kablosunu kontrol edin.

0065 IGBT A IRI ISI
(0x4210)

Sürücü a õrõ sõcaklõ õ. Ortam ko ullarõnõ kontrol edin.
Hava akõmõnõ ve fanõn çalõ masõnõ kontrol 
edin.
So utma blo u kanatlarõnda birikmi  toz 
olup olmadõ õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle kar õla tõrõn.

0066 SO UMA
(0x4290)

Sürücü modülü a õrõ sõcaklõ õ. 95.03 Ortam õsõsõ parametresinin ayarõnõ 
kontrol edin.
Ortam sõcaklõ õnõ kontrol edin. 40 °C'yi 
(104 °F) a arsa, yük akõmõnõn sürücünün 
dü ürülmü  yük kapasitesini 
a madõ õndan emin olun. Bkz. ilgili 
Donanõm Kõlavuzu.

Sürücü modülü so utma hava akõ õnõ ve 
fan çalõ masõnõ kontrol edin.
Sürücü modülü panosunda ve so utma 
blo unda birikmi  toz olup olmadõ õnõ 
kontrol edin. Gerekti inde temizleyin.

0067 FPGA HATA1
(0x5401)

Sürücü dahili hatasõ Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0068 FPGA HATA2
(0x5402)

Sürücü dahili hatasõ Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0069 ADC HATA
(0x5403)

Sürücü dahili hatasõ Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0070 ISI ÖLÇÜM HATASI
(0x4211)

Sürücünün dahili sõcaklõk 
ölçümüyle ilgili sorun.

Üç çõkõ  fazõ sõcaklõk ölçümünden 
hangisinin ba arõsõz oldu unu bulmak 
için 01.32, 01.33 and 01.34 sinyallerini 
kontrol edin. Sorun devam ediyorsa, 
yerel ABB temsilcisi ile ileti ime geçin.

0071 EFB COMM LOSS 
(0x7540)

Dahili fieldbus arayüzü 
kullanõlmõ tõr ve sürücü ile ana 
istasyon arasõnda ileti im 
kesintisi mevcuttur.

A a õdakileri kontrol et:
• EFB haberle mesini etkinle tiren/

devre dõ õ bõrakan parametrenin 
seçimi (58.01 Protokol seçimi)

• JCON kartõ XD2D terminalindeki EFB 
ba lantõsõ

• fieldbus master'in durumu (çevrimiçi/
çevrimdõ õ)

• ileti im denetleme fonksiyonu ayarlarõ 
(58.09 Hab kayõp modu parametresi).

0072 ISI FARKI
(0x4212)

Farklõ fazlardaki IGBT'ler 
arasõndaki çok yüksek sõcaklõk 
farkõ. 

So utmayõ ve fanõ kontrol edin.
Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin

0073 ENC 1 PULS 
FREKANSI
(0x738B)

Enkoder 1 a õrõ yüksek veri 
akõ õ alõyor (puls frekansõ).

Enkoder ayarlarõnõ kontrol edin. Herhangi 
bir de i ikli in ardõndan, 90.10 Enc par 
yenileme parametresini etkinle tirerek 
arayüzü yeniden yapõlandõrõn.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0074 ENC 2 PULS 
FREKANSI
(0x738C)

Enkoder 2 a õrõ yüksek veri 
akõ õ alõyor (puls frekansõ).

Enkoder ayarlarõnõ kontrol edin. Herhangi 
bir de i ikli in ardõndan, 90.10 Enc par 
yenileme parametresini etkinle tirerek 
arayüzü yeniden yapõlandõrõn.

0075 MOT A IRIFREKANS
(0x7390)

Inverter çõkõ  (motor) frekansõ 
500 Hz frekans sõnõrõnõ a tõ.

Motor dönme hõzõnõ azaltõn.

0201 T2 A IRI YÜK
(0x0201)

Yazõlõm zaman seviyesi 2 a õrõ 
yükleme
Not: Bu hata sadece sürücüyü 
yeniden ba latarak 
resetlenebilir.

Sürücünün CPU yükünü bu 
yöntemlerden herhangi birini kullanarak 
azaltõn:
• fieldbus veri oranõnõ azaltma
• dahili fonksiyonlarõn zaman 

seviyelerini azaltma 
• çözüm programõnõ optimize etme 
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0202 T3 A IRI YÜK
(0x6100)

Yazõlõm zaman seviyesi 3 a õrõ 
yükleme
Not: Bu hata sadece sürücüyü 
yeniden ba latarak 
resetlenebilir.

Sürücünün CPU yükünü bu 
yöntemlerden herhangi birini kullanarak 
azaltõn:
• fieldbus veri oranõnõ azaltma
• dahili fonksiyonlarõn zaman 

seviyelerini azaltma 
• çözüm programõnõ optimize etme 
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0203 T4 A IRI YÜK
(0x6100)

Yazõlõm zaman seviyesi 4 a õrõ 
yükleme
Not: Bu hata sadece sürücüyü 
yeniden ba latarak 
resetlenebilir.

Sürücünün CPU yükünü bu 
yöntemlerden herhangi birini kullanarak 
azaltõn:
• fieldbus veri oranõnõ azaltma
• dahili fonksiyonlarõn zaman 

seviyelerini azaltma 
• çözüm programõnõ optimize etme 
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0204 T5 A IRI YÜK
(0x6100)

Yazõlõm zaman seviyesi 5 a õrõ 
yükleme
Not: Bu hata sadece sürücüyü 
yeniden ba latarak 
resetlenebilir.

Sürücünün CPU yükünü bu 
yöntemlerden herhangi birini kullanarak 
azaltõn:
• fieldbus veri oranõnõ azaltma
• dahili fonksiyonlarõn zaman 

seviyelerini azaltma 
• çözüm programõnõ optimize etme 
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0205 A1 A IRI YÜK
(0x6100)

Uygulama zaman seviyesi 1 
hatasõ
Not: Bu hata sadece sürücüyü 
yeniden ba latarak 
resetlenebilir.

Sürücünün CPU yükünü bu 
yöntemlerden herhangi birini kullanarak 
azaltõn:
• fieldbus veri oranõnõ azaltma
• dahili fonksiyonlarõn zaman 

seviyelerini azaltma 
• çözüm programõnõ optimize etme 
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0206 A2 A IRI YÜK
(0x6100)

Uygulama zaman seviyesi 2 
hatasõ
Not: Bu hata sadece sürücüyü 
yeniden ba latarak 
resetlenebilir.

Sürücünün CPU yükünü bu 
yöntemlerden herhangi birini kullanarak 
azaltõn:
• fieldbus veri oranõnõ azaltma
• dahili fonksiyonlarõn zaman 

seviyelerini azaltma 
• çözüm programõnõ optimize etme 
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0207 A1 DAH L  HATA
(0x6100)

Uygulama görevi olu turma 
hatasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

Çözüm programõnõ sürücüye yeniden 
yükleyin.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0208 A2 DAH L  HATA
(0x6100)

Uygulama görevi olu turma 
hatasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

Çözüm programõnõ sürücüye yeniden 
yükleyin.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0209 STACK DAH L  HATA
(0x6100)

Sürücü dahili hatasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0210 FPGA DAH L  HATA
(0xFF61)

JMU Bellek Ünitesi yok veya 
arõzalõ.

JMU'nun do ru takõldõ õnõ kontrol edin. 
Sorun devam ederse, JMU'yu de i tirin.

0301 UFF DOSYA DAH L  
HATA
(0x6300)

Dosya okuma hatasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

Sürücü yazõlõmõnõ güncelleyin.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0302 UYGULAMA DAH L  
HATA
(0x6100)

Sürücü dahili hatasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0303 FPGA KONFIG DAH. 
HATA
(0x6100)

Sürücü dahili hatasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0304 PU RATING M HATA
(0x5483)

Sürücü dahili hatasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

A - D ye kasalarda, güç ünitesini 
de i tirin.
E0, E, G1 ve G2 kasalarda, JRIB kartõnõ 
de i tirin.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0305 RATING DB Ç HATA
(0x6100)

Sürücü dahili hatasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0306 L SANS Ç HATA
(0x6100)

Sürücü dahili hatasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

Bellek ünitesinin ACS850 yazõlõmõnõ 
içerdi ini kontrol edin. 
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0307 FAB DOSYA DAH L  
HATA
(0x6100)

Sürücü dahili hatasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0308 APPLFILE PAR
(0x6300)

Bozuk uygulama dosyasõ
Not: Bu hata resetlenemez.

Uygulamayõ yeniden yükleyin.
E er hata hala etkin ise yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0309 UYG BOZUK 
YÜKLEND
(0x6300)

Uygulama dosyasõ uyumlu 
de il veya bozuk
Not: Bu hata resetlenemez.

Hata kayõt içinde hatalõ uzatma kodu olup 
olmadõ õnõ kontrol edin. Her uzantõ için 
a a õda verilmi  olan uygun i lemlere 
bakõn.
Bkz. ACS850 sürücüler için uygulama 
programlama (3AUA0000078664 
[ ngilizce]).

Uzantõ: 8 Uygulamada kullanõlan ablon 
sürücü yazõlõmõyla uyumlu 
de il.

DriveSPC’de uygulamanõn ablonunu 
de i tirin.

Uzantõ: 10 Uygulamada tanõmlanmõ  
parametreler varolan sürücü 
parametreleriyle çakõ õyor.

Uygulamadaki çakõ an parametreleri 
kontrol edin.

Uzantõ: 35 Uygulama hafõzasõ dolu. Uygulama boyutunu azaltõn.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

Uzantõ: Di er Bozuk uygulama dosyasõ Uygulama yazõlõmõnõ yeniden yükleyin.
Hata hala etkin durumdaysa, yerel ABB 
temsilcinizle ba lantõya geçin.

0310 KULLN SET 
YÜKLENMED
(0xFF69)

A a õdaki nedenlerle kullanõcõ 
seti yükleme ba arõyla 
tamamlanamadõ:
- istenen kullanõcõ seti yok
- kullanõcõ seti sürücü programõ 
ile uyumlu de il
- sürücü yükleme sõrasõnda 
kapatõldõ.

Kullanõcõ ayarõnõ yeniden yükleyin.

0311 KUL SET 
KAYDED LEMED
(0xFF69)

Bellek sorunu nedeniyle 
kullanõcõ seti kaydedilmedi.

95.01 Cntr bord kay parametresi ayarõnõ 
kontrol edin.
E er hata hala gerçekle iyor ise yerel 
ABB temsilcisi ile ileti ime geçin.

0312 UFF DOSYASI 
BÜYÜK
(0x6300)

UFF dosyasõ çok büyük Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

0313 UFF DOSYA YAPI 
HATASI
(0x6300)

UFF dosya yapõsõ hatasõ Sürücü yazõlõmõnõ güncelleyin.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0314 TEK. LIB UYG DE L
(0x6100)

Uyumsuz yazõlõm arabirimi
Not: Bu hata resetlenemez.

Yazõlõm sürümünün uyumlulu unu 
kontrol edin.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0315 GER YÜKLEME 
HATASI
(0x630D)

Yedeklenmi  parametrelerin 
geri yüklenmesi ba arõsõz.

Kontrol paneli veya DriveStudio 
aracõlõ õyla ba arõlõ bir geri yüklemenin 
ardõndan hata sõfõrlanõr.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0316 UYGUNSUZ DRIVE 
YAZILM
(0x5484)

JCU kontrol ünitesi yazõlõmõyla 
güç ünitesi (JINT kartõ) mantõk 
sürümü arasõnda uyumsuzluk 
var. Bu hata kodu E0, E, G, G1 
ve G2 kasalarõnõ ilgilendirir.

Yerel ABB temsilcinizle ba lantõya geçin.

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler
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0317 SPC HATA
(0x6200)

Uygulama programõnda 
SOLUTION_FAULT fonksiyon 
blo u tarafõndan üretilen hata.

Uygulama programõndaki 
SOLUTION_FAULT blo unun kullanõmõnõ 
kontrol edin.

0318 MENU SAKLAMA
(0x6200)

Menü saklama dosyasõ eksik 
veya bozuk.

Yazõlõmõ yeniden yükleyin veya 
güncelleyin.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB 
temsilcisi ile ileti ime geçin.

0319 UYGL L SANSI
(0x6300)

Sürücü güç ünitesi (JPU) 
indirilen uygulama programõnõ 
kullanmak için gereken do ru 
uygulama lisansõna sahip 
de il.

Sürücü güç ünitesine do ru uygulama 
lisansõnõ DriveSPC PC aracõnõ kullanarak 
yükleyin veya kullanõlan uygulamadan 
korumayõ kaldõrõn.
Daha fazla bilgi için, Uygulama 
kõlavuzuna bakõn: ACS850 sürücüler için 
uygulama programlama 
(3AUA0000078664 [ ngilizce])

Kod Hata
(fieldbus kodu)

Neden Yapõlmasõ gerekenler


