Hata izleme 477

Uyarõ mesajlarõ
Not: Listede ayrõca sadece Olay günlü÷ünde görülen olaylar da bulunur.
Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

A2A1

Akõm kalibrasyonu

Akõm ofseti ve kazanç ölçüm
kalibrasyonu bir sonraki start
sonrasõnda
gerçekleútirilecektir.

Bilgilendirici uyarõ. (Bkz. parametre 99.13
ID run talep edildi.)

A2B1

Aúõrõ akõm

Çõkõú akõmõ, dahili hata limitini
aútõ.

Motor yükünü kontrol edin.
23 Hõz referansõ rampasõ (hõz kontrolü),
26 Moment referans zinciri (moment
kontrolü) veya 28 Frekans referans zinciri
(frekans kontrolü) parametre grubundaki
hõzlanma sürelerini kontrol edin. Ayrõca
46.01 Hõz skalalama, 46.02 Frekans
ölçeklendirme ve 46.03 Moment
ölçeklendirme parametrelerini de kontrol
edin.
Motoru ve motor kablosunu (fazlama ve
delta/star ba÷lantõsõ dahil) kontrol edin.
Motor kablosunda açõlan veya kapanan
kontaktör olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Parametre grubu 99 baúlangõç datasõnõn
motor etiketindekiler 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.

A2B3

Topraklama kaça÷õ

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 toprak hatasõ olup
olmadõ÷õnõ kontrol edin.
øzin veriliyorsa, motoru skaler kontrol
modunda çalõútõrmayõ deneyin. (Bkz.
parametre 99.04 Motor kontrol modu.)
E÷er topraklama hatasõ belirlenemedi ise
yerel ABB temsilcisi ile iletiúime geçin.

A2B4

Kõsa devre

Motor kablolarõnda veya
motorda kõsa devre.

Motoru ve motor kablosunu kablolama
hatasõ bakõmõndan kontrol edin.
Motor kablosunda güç faktör düzeltme
kondansatörü veya dalga emici
bulunmadõ÷õndan emin olun.

A2BA

IGBT aúõrõ yükü

IGBT kutu ba÷lantõsõ aúõrõ
sõcaklõ÷õ. Bu uyarõ IGBT'leri
korur ve motor kablosunda bir
kõsa devre ile etkinleútirilebilir.

Motor kablosunu kontrol edin.
Ortam koúullarõnõ kontrol edin.
Hava akõmõnõ ve fanõn çalõúmasõnõ kontrol
edin.
So÷utma blo÷u kanatlarõnda birikmiú toz
olup olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle
karúõlaútõrõn.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler
Besleme gerilimi ayarõnõ (parametre
95.01 Besleme gerilimi) kontrol edin.
Parametrenin yanlõú ayarlanmasõ
durumunda, motorun kontrolsüz bir
úekilde hõzlanabilece÷ini ya da fren kõyõcõ
veya direncine aúõrõ yüklenme
olabilece÷ini unutmayõn.
Besleme gerilimini kontrol edin.
Yardõmcõ kod paralel ba÷lõ çevirici
modüllerde A3A1 veya A3A2 ile etkilenen
modülü belirtir. Kodun formatõ
000X XX00 úeklindedir, “XXX” BCU
kontrol ünitesindeki kanalõ belirtir.
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB
temsilcisi ile iletiúime geçin.

A3A1

DC ba÷lantõsõ aúõrõ
gerilimi

Ara devre DC gerilimi çok
yüksek (sürücü stop ederken).

A3A2

DC ba÷lantõsõ düúük
gerilimi

Ara devre DC gerilimi çok
düúük (sürücü stop ederken).

A3AA

DC úarj olmadõ

Ara DC devresinin gerilimi
henüz çalõúma seviyesine
yükselmemiútir.

A480

Motor kablosu aúõrõ
yükü

Hesaplanan motor kablosu
sõcaklõ÷õ uyarõ limitini aútõ.

35.61 ve 35.62 parametrelerinin
ayarlarõnõ kontrol edin.
Motor kablosunun gerekli yüke göre
boyutlandõrõlmasõnõ kontrol edin.

A490

Hatalõ sõcaklõk sensörü
ayarõ

Sensör tipi uyuúmuyor

35.11 ve 35.21 sõcaklõk kayna÷õ
parametrelerinin ayarlarõnõ 91.21 ve
91.24 parametrelerine göre kontrol edin.

Bir enkoder arabirim modülü
ve sõcaklõk sensörü arasõnda
arõzalõ kablo ba÷lantõsõ.

Sensörün kablo ba÷lantõsõnõ kontrol edin.
Yardõmcõ kod arabirim modülünü
tanõmlar. (0 = Modül 1, 1 = Modül 2).

Ölçülen sõcaklõk 1 uyarõ limitini
aútõ.

35.02 Ölçülen sõcaklõk 1 parametresinin
de÷erini kontrol edin.
Motorun (veya sõcaklõ÷õ ölçülen di÷er
ekipmanlarõn) so÷utma sistemini kontrol
edin.
35.13 Sõcaklõk 1 uyarõ limiti de÷erini
kontrol edin.

Ölçülen sõcaklõk 2 uyarõ limitini
aútõ.

35.03 Ölçülen sõcaklõk 2 parametresinin
de÷erini kontrol edin.
Motorun (veya sõcaklõ÷õ ölçülen di÷er
ekipmanlarõn) so÷utma sistemini kontrol
edin.
35.23 Sõcaklõk 2 uyarõ limiti de÷erini
kontrol edin.

Yuva 1'e takõlan termistör
koruma modülü aúõrõ sõcaklõ÷õ
gösterir.

Motorun so÷umasõnõ kontrol edin.
Motor yükünü ve sürücünün nominal
de÷erlerini kontrol edin.
Sõcaklõk sensörünün kablo ba÷lantõsõnõ
kontrol edin. Kablo ba÷lantõsõ arõzalõysa
tamir edin.
Sensörün direncini kontrol edin. Sensör
arõzalõysa de÷iútirin.

A491

Harici sõcaklõk 1
(Düzenlenebilir mesaj
metni)

A492

Harici sõcaklõk 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)

A497

Motor sõcaklõ÷õ 1
(Düzenlenebilir mesaj
metni)

A498

Motor sõcaklõ÷õ 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)

A499

Motor sõcaklõ÷õ 3
(Düzenlenebilir mesaj
metni)

A4A0

Denetleme panosu
sõcaklõ÷õ

Yuva 2'ye takõlan termistör
koruma modülü aúõrõ sõcaklõ÷õ
gösterir.
Yuva 3'e takõlan termistör
koruma modülü aúõrõ sõcaklõ÷õ
gösterir.
Kontrol ünitesi sõcaklõ÷õ aúõrõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Her kod için
aúa÷õda verilmiú olan eylemlere bakõn.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

(yok) Sõcaklõk uyarõ limitinin üzerinde Ortam koúullarõnõ kontrol edin.
Hava akõmõnõ ve fanõn çalõúmasõnõ kontrol
edin.
So÷utma blo÷u kanatlarõnda birikmiú toz
olup olmadõ÷õnõ kontrol edin.
1 Termistör kõrõlmõú

Kontrol ünitesinin de÷iútirilmesi için ABB
servis temsilcisi ile temasa geçin.

A4A1

IGBT aúõrõ sõcaklõ÷õ

Tahmini sürücü IGBT sõcaklõ÷õ
aúõrõ yüksek.

Ortam koúullarõnõ kontrol edin.
Hava akõmõnõ ve fanõn çalõúmasõnõ kontrol
edin.
So÷utma blo÷u kanatlarõnda birikmiú toz
olup olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle
karúõlaútõrõn.

A4A9

So÷utma

Sürücü modülü aúõrõ sõcaklõ÷õ.

Ortam sõcaklõ÷õnõ kontrol edin. 40°C'yi
(104°F) aúarsa, yük akõmõnõn sürücünün
düúürülmüú yük kapasitesini
aúmadõ÷õndan emin olun. ølgili Donanõm
el kitabõna bakõn.
Sürücü modülü so÷utma hava akõúõnõ ve
fan çalõúmasõnõ kontrol edin.
Kabinin içinde ve sürücü modülü
so÷utma blo÷unda birikmiú toz olup
olmadõ÷õnõ kontrol edin. Gerekti÷inde
temizleyin.

A4B0

Aúõrõ sõcaklõk

Güç ünitesi modülü aúõrõ
sõcaklõ÷õ.

Ortam koúullarõnõ kontrol edin.
Hava akõúõnõ ve fanõn çalõúmasõnõ kontrol
edin.
So÷utma blo÷u kanatlarõnda birikmiú toz
olup olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle
karúõlaútõrõn.
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXY YYZZ
formatõ). “Y YY” hatanõn hangi BCU
kontrol ünitesi kanalõndan alõndõ÷õnõ
belirtir. “ZZ” konumu belirtir (1: U-fazõ, 2:
V-fazõ, 3: W-fazõ, 4: INT kartõ, 5: Fren
kesici, 6: Hava giriúi, 7: Güç besleme
kartõ, 8: du/dt filtresi (R8i) veya sõcaklõk
anahtarõ (XT), 0FA: Ortam sõcaklõ÷õ)

A4B1

Aúõrõ sõcaklõk farkõ

Farklõ fazlardaki IGBT'ler
arasõnda yüksek sõcaklõk farkõ.

Motor kablosunu kontrol edin.
Sürücünün modülünün so÷utulmasõnõ
kontrol edin.
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXY YYZZ
formatõ). “XXX” farkõn kayna÷õnõ belirtir
(0: Tek modül, faz IGBT'leri arasõndaki
fark, 1: paralel ba÷lõ modüller, tüm
modüllerin tüm IGBT'leri arasõndaki
minimum maksimum fark). Paralel ba÷lõ
modüllerde, “Y YY” hatanõn hangi BCU
kontrol ünitesi kanalõndan alõndõ÷õnõ
belirtir. “ZZ” fazõ belirtir (0: tek modül, 1:
U-fazõ [paralel ba÷lantõ], 2: V-fazõ [paralel
ba÷lantõ], 3: W-fazõ [paralel ba÷lantõ]).
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

A4B2

PCB alan so÷utma

Ortam ile sürücü modülü PCB
alanõ arasõndaki sõcaklõk farkõ
aúõrõ.

PCB alanõnõn içindeki so÷utma fanõnõ
kontrol edin.
Paralel ba÷lõ modüllerde yardõmcõ kodu
kontrol edin (XXXY YYZZ formatõ). “Y
YY” hatanõn hangi BCU kontrol ünitesi
kanalõndan alõndõ÷õnõ belirtir.

A4F6

IGBT sõcaklõ÷õ

Sürücü IGBT sõcaklõ÷õ aúõrõ
yüksek.

Ortam koúullarõnõ kontrol edin.
Hava akõúõnõ ve fanõn çalõúmasõnõ kontrol
edin.
So÷utma blo÷u kanatlarõnda birikmiú toz
olup olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle
karúõlaútõrõn.

A580

PU iletiúimi

Sürücü denetleme birimi ve
güç ünitesi arasõnda iletiúim
hatalarõ tespit edildi.

Sürücü kontrol ünitesi ve güç ünitesi
arasõndaki ba÷lantõlarõ kontrol edin.
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXY YYZZ
formatõ). Paralel ba÷lõ modüllerde, “Y YY”
etkilenen BCU kontrol ünitesi kanalõnõ
belirtir (0: yayõn). “ZZ” hata kayna÷õnõ
belirtir (8: PSL ba÷lantõsõnda aktarõm
hatalarõ [bkz. "XXX"], 9: FIFO vericisi
uyarõ limitine ulaúõldõ). “XXX” iletim hatasõ
yönünü ve ayrõntõlõ uyarõ kodunu belirtir
(0: Rx/haberleúme hatasõ, 1: Tx/ReedSolomon sembol hatasõ,
2: Tx/senkronizasyon yok hatasõ,
3: Tx/Reed-Solomon dekoder arõzalarõ,
4: Tx/Manchester kodlama hatalarõ).

A581

Fanõ

So÷utma fanõ geribildirimi
eksik.

95.20 HW seçenek word'ü 1 parametresi
14. bitin ayarõnõ kontrol edin.
Fanõ tanõmlamak için yardõmcõ kodu
kontrol edin. Kod 0 ana fan 1'i ifade eder.
Di÷er kodlar (XYZ formatõ): “X” durum
kodunu belirtir (1: ID çalõúmasõ, 2:
normal). Y” BCU'ya ba÷lõ olan çevirici
ünitenin dizinini belirtir (0…n, ZCU
kontrol üniteleri için her zaman 0). “Z”
fanõn dizinini belirtir (1: Ana fan 1, 2: Ana
fan 2, 3: Ana fan 3).
Fanõn çalõúmasõnõ ve ba÷lantõsõnõ kontrol
edin.
Arõzalõysa de÷iútirin.

A582

Yardõmcõ fan yok

Yardõmcõ so÷utma fanõ (kontrol
ünitesinin fan konektörlerine
ba÷lõ olan) sõkõútõ veya
ba÷lantõsõ kesildi.

Yardõmcõ kod fanõ tanõmlar (1: Yardõmcõ
fan 1, 2: Yardõmcõ fan 2).
Yardõmcõ fanõn/fanlarõn çalõúmasõnõ ve
ba÷lantõsõnõ/ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
Arõzalõ fanõ de÷iútirin.
Sürücü modülünün ön kapa÷õnõn yerinde
ve sõkõútõrõlmõú oldu÷undan emin olun.
Sürücünün devreye alõnmasõ kapa÷õn
çõkarõlmasõnõ gerektirirse, bu uyarõ
karúõlõk gelen hata düzeltilse bile
oluúturulur. Bkz. arõza 5081Yardõmcõ fan
kõrõlmõú (sayfa 500).
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)
A5A0

Güvenli moment
kapatma
Programlanabilir uyarõ:
31.22 STO gösterge
çalõútõrma/durdurma

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

Güvenli tork kapama
fonksiyonu etkin, yani XSTO
konektörüne ba÷lõ güvenlik
devresi sinyalleri kayõp.

Güvenlik devresi ba÷lantõlarõnõ kontrol
edin. Daha fazla bilgi için, ilgili sürücü
donanõm el kitabõna ve 31.22 STO
gösterge çalõútõrma/durdurma
parametresinin açõklamasõna (sayfa 260)
bakõn.

A5EA

Ölçüm devresi
sõcaklõ÷õ

Sürücünün dahili sõcaklõk
ölçümüyle ilgili sorun.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXY YYZZ
formatõ). “Y YY”, hatanõn hangi BCU
kontrol ünitesi kanalõ üzerinden alõndõ÷õnõ
belirtir (ZCU kontrol ünitesinde “0 00”).
“ZZ” konumu belirtir (1: U fazõ IGBT, 2: V
fazõ IGBT, 3: W fazõ IGBT, 4: Güç birimi
INT kartõ, 5: Fren kesici, 6: Hava giriúi, 7:
Güç besleme kartõ, 8: du/dt filtresi, FAh:
Hava giriú sõcak).

A5EB

PU kartõ güç hatasõ

Güç ünitesi güç besleme
hatasõ.

Lokal ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

A5EC

Dahili PU iletiúimi

Sürücü kontrol ünitesi ve güç
ünitesi arasõnda iletiúim
hatalarõ tespit edildi.

Sürücü kontrol ünitesi ve güç ünitesi
arasõndaki ba÷lantõlarõ kontrol edin.

A5ED

Ölçüm devresi ADC

Güç ünitesinin ölçüm
devresinde (analogdan dijitale
dönüútürücü) sorun.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

A5EE

Ölçüm devresi DFF

Güç ünitesinin akõm veya
gerilim ölçümünde sorun

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

A5EF

PU durumu geri
bildirimi

Çõkõú fazlarõndan gelen durum
geri bildirimi kontrol sinyalleri
ile uyuúmuyor.

Lokal ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

A5F0

ùarj geri bildirimi

ùarj etme devam ediyor

Bilgilendirici uyarõ. Çevirici üniteyi
baúlatmadan önce úarj bitene kadar
bekleyin.

A5F3

Aúa÷õdaki de÷iútirme
frekansõ talep edildi

Sõnõrlõ de÷iútirme frekansõ (ör.
95.15 parametresiyle)
nedeniyle istenen çõkõú
frekansõnda uygun motor
kontrolüne ulaúõlamadõ.

Bilgilendirici uyarõ.

A682

Flaú silme hõzõ aútõ

Flaú bellek (bellek
ünitesindeki) çok sõk silinerek
belle÷in ömrünü riske atõyor.

96.07 parametresi tarafõndan gereksiz
parametre kaydetmelerinden veya
döngüsel parametre yazmalarõndan
(parametreler üzerinden kullanõcõ
kaydedicisini tetiklemek gibi) kaçõnõn.
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XYYY YZZZ
formatõ). “X” uyarõnõn kayna÷õnõ belirtir (1:
genel flaú silme denetimi). “ZZZ” uyarõyõ
oluúturan flaú alt sektör numarasõnõ
belirtir.

A683

Güç ünitesine veri
kaydetme

Güç ünitesine veri kaydetmede
bir hata.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Her kod için
aúa÷õda verilmiú olan eylemlere bakõn.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden
0 Bir hata kaydetmenin
baúlatõlmasõnõ önlüyor.

1

2 Yazma hatasõ.

A684

SD kart

SD kartõnõ depolamada
kullanõlan SD kartõna iliúkin
hata (yalnõzca BCU kontrol
ünitesi).
1 SD kartõ yok
2 SD kartõ yazmaya karúõ
korumalõ

Yapõlmasõ gerekenler
Sürücünün enerjisini kapatõp açõn.
Kontrol ünitesine harici olarak güç
sa÷lanõrsa, ayrõca kontrol ünitesini
yeniden baúlatõn (96.08 Denetleme
panosu yükleme parametresini
kullanarak veya güç çevrimi yaparak).
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB
temsilcisi ile iletiúime geçin.
Yardõmcõ kodu kontrol edin. Her kod için
aúa÷õda verilmiú olan eylemlere bakõn.

BCU kontrol ünitesinin SD CARD
yuvasõna uyumlu, yazõlabilir bir SD kart
yerleútirin.

3 SD kartõ okunamaz
A686

Sa÷lama toplamõ
uyuúmazlõ÷õ
Programlanabilir uyarõ:
96.54 Sa÷lama toplamõ
eylemi

Hesaplanan parametre
sa÷lama toplamõ herhangi bir
etkinleútirilmiú referans
sa÷lama toplamõyla
eúleúmiyor.

Gerekli tüm onaylanmõú (referans)
sa÷lama toplamlarõnõn (96.56…96.59)
96.55 Sa÷lama toplamõ kontrol word'ü
parametresinde etkinleútirilmiú oldu÷unu
kontrol edin.
Parametre yapõlandõrmasõnõ kontrol edin.
96.55 Sa÷lama toplamõ kontrol word'ü
parametresini kullanarak bir sa÷lama
toplamõ parametresini etkinleútirin ve
gerçek sa÷lama toplamõnõ o parametreye
kopyalayõn.

A687

Sa÷lama toplamõ
yapõlandõrmasõ

Parametre sa÷lama toplamõ
uyuúmazlõ÷õ için bir eylem
tanõmlandõ, ancak özellik
yapõlandõrõlmadõ.

Özelli÷i yapõlandõrmak için yerel ABB
temsilcinizle ba÷lantõya geçin veya
özelli÷i 96.54 Sa÷lama toplamõ eylemi
parametresinde devre dõúõ bõrakõn.

A688

Parametre eúlemesi
yapõlandõrmasõ

Drive customizer'da
oluúturulan parametre eúleme
tablosunda çok fazla veri.

Bkz. Drive customizer PC tool user’s
manual (3AUA0000104167 [øngilizce]).

A689

Eúlenmiú parametre
de÷eri kesildi

Parametre de÷eri, ör.
parametre eúleúme tablosunda
(Drive customizer'da
oluúturuldu) belirtilen
ölçekleme tarafõndan
kalõcõlaútõrõldõ

Parametre ölçeklemesini ve formatõnõ
parametre eúleúme tablosunda kontrol
edin. Bkz. Drive customizer PC tool
user’s manual (3AUA0000104167
[øngilizce]).

A6A4

Motor nominal de÷eri

Motor parametreleri yanlõú
ayarlandõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Her kod için
aúa÷õda verilmiú olan eylemlere bakõn.

Sürücü do÷ru úekilde
boyutlandõrõlmadõ.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden
1 Kayma frekansõ çok küçük
2 Senkron ve nominal hõzlar çok
farklõ
3 Nominal hõz 1 kutup çiftli
senkron hõzdan daha yüksek

Yapõlmasõ gerekenler
Gruplar 98 ve 99'daki motor
konfigürasyon parametrelerinin ayarlarõnõ
kontrol edin.
Sürücünün, motor için do÷ru úekilde
boyutlandõrõlmõú olup olmadõ÷õnõ kontrol
edin.

4 Nominal akõm limitlerin dõúõnda
5 Nominal gerilim limitlerin
dõúõnda
6 Nominal güç görülen güçten
daha yüksek
7 Nominal güç, nominal hõz ve
momentle tutarlõ de÷il
A6A5

Motor datasõ yok

Grup 99 parametreleri
ayarlanmadõ.

Gerekli tüm grup 99 parametrelerinin
ayarlanmõú olup olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Not: Bu uyarõnõn, baúlangõçta görünmesi
ve motor verileri girilene kadar devam
etmesi normaldir.

A6A6

Gerilim kategorisi
seçilmedi

Besleme gerilimi
tanõmlanmadõ.

95.01 Besleme gerilimi parametresinde
besleme gerilimini ayarlayõn.

A6B0

Kullanõcõ kilidi açõk.

Kullanõcõ kilidi açõk, yani
kullanõcõ kili yapõlandõrma
parametreleri 96.100…96.102
görülür.

96.02 ùifre kodu parametresine geçersiz
bir parola girerek kullanõcõ kilidini kapatõn.
Bkz. bölüm Kullanõcõ kilidi (sayfa 91).

A6B1

Kullanõcõ parolasõ
onaylanmadõ

96.100 parametresine yeni bir
parola girilmiú ama 96.101
parametresinde
do÷rulanmamõú.

96.101 parametresine aynõ kodu girerek
yeni parolayõ do÷rulayõn. øptal etmek için,
yeni kodu do÷rulamadan kullanõcõ kilidini
kapatõn. Bkz. bölüm Kullanõcõ kilidi (sayfa
91).

A6D1

FBA A parametresi
çakõúmasõ

Sürücü, bir PLC tarafõndan
istenen bir iúlevselli÷e sahip
de÷il veya istenen iúlevsellik
etkinleútirilmemiú.

PLC programlamayõ kontrol edin.
50 Fieldbus adaptörü (FBA) ve 51 FBA A
ayarlarõ parametre gruplarõnõn ayarlarõnõ
kontrol edin.

A6D2

FBA B parametresi
çakõúmasõ

Sürücü, bir PLC tarafõndan
istenen bir iúlevselli÷e sahip
de÷il veya istenen iúlevsellik
etkinleútirilmemiú.

PLC programlamayõ kontrol edin.
50 Fieldbus adaptörü (FBA) ve 54 FBA B
ayarlarõ parametre gruplarõnõn ayarlarõnõ
kontrol edin.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

A6DA

Referans kayna÷õ
parametreleri

Bir referans kayna÷õ aynõ anda
birden çok parametreyle farklõ
ünitelere ba÷lõdõr.

Referans kayna÷õ seçimi parametrelerini
kontrol edin.
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXYY 00ZZ
formatõ). “XX” ve “YY” kayna÷õn ba÷lõ
oldu÷u iki parametre grubunu belirtir (01
= hõz referansõ zinciri [22.11, 22.12,
22.15, 22.17], 02 = frekans referansõ
zinciri [28.11, 28.12], 03 = moment
referansõ zinciri [26.11, 26.12, 26.16], 04
= momentle ilgili di÷er parametreler
[26.25, 30.21, 30.22, 44.09], 05 = proses
PID kontrol parametreleri [40.16, 40.17,
40.50, 41.16, 41.17, 41.50]). “ZZ”
çakõúan referans kayna÷õnõ gösterir
(01…0E = parametre grubu 3'teki dizin,
33 = proses PID kontrolü, 3D = motor
potansiyometresi, 65 = AI1, 66 = AI2, 6F
= frekans giriúi).

A6E5

AI parametreleri

Bir analog giriúin akõm/gerilim
donanõm ayarõ parametre
ayarlarõ ile uyuúmuyor.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Kod, ayarlarõ
çakõúan analog giriúini belirtir.
Donanõm ayarõnõ (sürücü denetleme
biriminde) ya da 12.15/12.25
parametresini ayarlayõn.
Not: Donanõm ayarlarõndaki herhangi bir
de÷iúikli÷i geçerli kõlmak için kontrol
kartõnõn yeniden baúlatõlmasõ (güç
çevrimi yapõlarak ya da 96.08 Denetleme
panosu yükleme parametresi ile) gerekir.

A6E6

ULC yapõlandõrmasõ

Kullanõcõ yük e÷risi
yapõlandõrma hatasõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXX ZZZZ
formatõ). “ZZZZ” sorunu gösterir (her bir
kod için aúa÷õdaki eylemlere bakõn).

0000 Hõz noktalarõ tutarsõz.

Her bir hõz noktasõnõn (parametreler
37.11…37.15) önceki noktadan daha
yüksek bir de÷ere sahip oldu÷unu kontrol
edin.

0001 Frekans noktalarõ tutarsõz.

Her bir frekans noktasõnõn (parametreler
37.16…37.20) önceki noktadan daha
yüksek bir de÷ere sahip oldu÷unu kontrol
edin.

0002 Düúük yük noktasõ aúõrõ yük
noktasõnõn üzerinde.

Her bir aúõrõ yük noktasõnõn (parametreler
37.31…37.35) karúõlõk gelen düúük yük
noktasõndan (37.21…37.25) daha yüksek
bir de÷ere sahip oldu÷unu kontrol edin.

0003 Aúõrõ yük noktasõ düúük yük
noktasõnõn altõnda.
A780

Motor sõkõúmasõ
Programlanabilir uyarõ:
31.24 Sõkõúma fonk

A781

Motor fanõ
Programlanabilir uyarõ:
35.106 DOL starter olay
türü

Motor, örne÷in aúõrõ yük veya
yetersiz motor gücü sebebiyle
durma bölgesinde çalõúõyor.

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

Harici fandan geribildirim
alõnmadõ.

Motor fan kontrolü ile harici fanõ (veya
kontrol edilen di÷er ekipmanõ) kontrol
edin.
35.100…35.106 parametrelerinin
ayarlarõnõ kontrol edin.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)
A782

FEN sõcaklõ÷õ

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

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

35.11 Sõcaklõk 1 kayna÷õ / 35.21 Sõcaklõk
2 kayna÷õ parametre ayarõnõn gerçek
enkoder arabirim kurulumuna karúõlõk
gelip gelmedi÷ini kontrol edin.

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 baúka enkoder arabirimi modülü
kullanõn.

A791

Fren direnci

Fren direnci arõzalõ veya ba÷lõ
de÷il.

Bir fren direnci ba÷lõ oldu÷unu kontrol
edin.
Fren direncinin durumunu kontrol edin.

A793

BR aúõrõ sõcaklõ÷õ

Fren direnci sõcaklõ÷õ, 43.12
Fren direnci uyarõ limiti
parametresi ile tanõmlanan
uyarõ limitini aútõ.

Sürücüyü stop edin. Direncin so÷umasõnõ
bekleyin.
Direnç aúõrõ yük koruma fonksiyonu
ayarlarõnõ kontrol edin (parametre grubu
43 Fren kõyõcõ).
Uyarõ limiti ayarõnõ kontrol edin, 43.12
Fren direnci uyarõ limiti parametresi.
Direncin uygun úekilde boyutlandõrõldõ÷õnõ
kontrol edin.
Fren döngüsünün izin verilen limitler
içinde oldu÷unu kontrol edin.

A794

BR datasõ

Fren direnci datasõ girilmedi.

Direnç verisi ayarlarõnõn biri veya birden
fazlasõ (43.08…43.10 parametreleri)
yanlõú. Parametre yardõmcõ kod
tarafõndan belirlenir.

A797

0000 0001 Direnç de÷eri çok düúük.

43.10 de÷erini kontrol edin.

0000 0002 Termik zaman sabiti verilmedi.

43.08 de÷erini kontrol edin.

0000 0003 Maksimum sürekli güç
verilmedi.

43.09 de÷erini kontrol edin.

Hõz geri bildirim
konfigürasyonu

Hõz geri bildirim
konfigürasyonu de÷iútirildi.

0001 Belirtilen yuvada adaptör
bulunamadõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXYY ZZZZ
formatõ). “XX” enkoder arabirim
modülünün sayõsõnõ belirler (01:
91.11/91.12, 02: 91.13/91.14), “YY”
enkoderi belirler (01: 92 Enkoder 1
konfigürasyonu, 02: 93 Enkoder 2
konfigürasyonu). “ZZZZ” sorunu gösterir
(her bir kod için aúa÷õdaki eylemlere
bakõn).
Modül konumunu kontrol edin (91.12
veya 91.14).

0002 Tespit edilen arabirim modülü
Modülün tipine (91.11 veya 91.13) karúõ
parametre ayarõ ile uyuúmuyor. durumu (91.02 veya 91.03) kontrol edin.
0003 Mantõk sürümü çok eski.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0004 Yazõlõm sürümü çok eski.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0006 Enkoder tipi, arabirim modülü
tipiyle uyumsuz.

Modülün tipine (91.11 veya 91.13) karúõ
enkoder tipini (92.01 veya 93.01) kontrol
edin.

0007 Adaptör konfigüre edilmemiú.

Modül konumunu kontrol edin (91.12
veya 91.14).
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

A798

A79B

Neden
0008 Hõz geri bildirim
konfigürasyonu de÷iútirildi.

Ayarlardaki her türlü de÷iúikli÷i geçerli
kõlmak 91.10 Enkoder parametre
yenileme parametresini kullanõn.

0009 Enkoder modülü için enkoder
konfigüre edilmedi.

92 Enkoder 1 konfigürasyonu veya 93
Enkoder 2 konfigürasyonu grubundaki
enkoderi konfigüre edin.

000A Var olmayan emülasyon giriúi.

Giriú seçimini kontrol edin (91.31 veya
91.41).

000B Eko seçilen giriú (örne÷in,
çözücü veya mutlak enkoder)
tarafõndan desteklenmiyor.

Giriú seçimini (91.31 veya 91.41),
arabirim modülü tipini ve enkoder tipini
kontrol edin.

000C Sürekli modda emülasyon
desteklenmiyor.

Giriú seçimini (91.31 veya 91.41) ve seri
ba÷lantõ modu (92.30 veya 93.30)
ayarlarõnõ kontrol edin.

Enkoder seçene÷i hab
kaybõ

BC kõsa devresi

Yapõlmasõ gerekenler

Enkoder geribildirimi gerçek
geribilidirim olarak kullanõlmadõ
veya ölçülen motor geribildirimi
kayõp (ve 90.45/90.55
parametresi Uyarõ olarak
ayarlandõ).

Enkoderin 90.41 veya 90.51
parametresinde geribildirim kayna÷õ
olarak seçildi÷ini kontrol edin.
Arabirim modülünün yuvaya uygun
úekilde takõldõ÷õnõ kontrol edin.
Enkoder arabirim modüllerinin veya yuva
konektörlerinin hasar görmemiú
oldu÷undan emin olun. Sorunun yerini
tespit etmek için, modülü farklõ bir yuvaya
takmayõ deneyin.
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXX YYYY
formatõ). “YYYY” sorunu gösterir (her bir
kod için aúa÷õdaki eylemlere bakõn).

0001 Enkoder yapõlandõrma
mesajõna yanõt vermede
baúarõsõz oldu.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0002 Adaptör gözcüsü devre dõúõ
bõrakma mesajõna yanõt
vermede baúarõsõz oldu.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0003 Adaptör gözcüsü devreye alma
mesajõna yanõt vermede
baúarõsõz oldu.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0004 Adaptör yapõlandõrma
mesajõna yanõt vermede
baúarõsõz oldu.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0005 Mesajlarõ hõzlandõrmak ve
konumlandõrmak için çok fazla
baúarõsõz olmuú yanõt var.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0006 DDCS sürücüsü baúarõsõz
oldu.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

Fren kõyõcõ IGBT'de kõsa devre. Harici ise, fren kõyõcõyõ de÷iútirin. Dahili
kõyõcõ bulunan sürücülerin ABB'ye geri
gönderilmesi gerekir.
Fren direncinin ba÷lõ ve hasarsõz
oldu÷undan emin olun.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

A79C

BC IGBT aúõrõ sõcaklõ÷õ Fren kõyõcõ IGBT sõcaklõ÷õ dahili
uyarõ limitini aútõ.

A7A1

Mekanik fren kapatma
baúarõsõz
Programlanabilir uyarõ:
44.17 Fren hata
fonksiyonu

A7A2

Mekanik fren açma
baúarõsõz
Programlanabilir uyarõ:
44.17 Fren hata
fonksiyonu

A7A5

Mekanik fren açma
izni yok
Programlanabilir uyarõ:
44.17 Fren hata
fonksiyonu

Yapõlmasõ gerekenler
Kõyõcõyõ so÷umaya bõrakõn.
Ortam sõcaklõ÷õnõn aúõrõ olup olmadõ÷õnõ
kontrol edin.
So÷utma fanõ arõzasõ olup olmadõ÷õnõ
kontrol edin.
Hava akõúõnda engel olup olmadõ÷õnõ
kontrol edin.
Kabin boyutlandõrmasõnõ ve so÷utmasõnõ
kontrol edin.
Direnç aúõrõ yük koruma iúlevi ayarlarõnõ
kontrol edin (43.06…43.10
parametreleri).
Kullanõlan kõyõcõ için izin verilen minimum
direnç de÷erini kontrol edin.
Fren döngüsünün izin verilen limitler
içinde oldu÷unu kontrol edin.
Sürücü besleme AC geriliminin limitlerin
üzerinde olmadõ÷õnõ kontrol edin.

Fren kapatma sõrasõnda
mekanik fren onayõnõn durumu
beklenen úekilde de÷il.

Mekanik fren ba÷lantõsõnõ kontrol edin.
44 Mekanik fren kontrolü parametre
grubundaki mekanik fren ayarlarõnõ
kontrol edin.
Onay sinyalinin gerçek fren durumuna
uygun oldu÷unu kontrol edin.

Fren açma sõrasõnda mekanik
fren onayõnõn durumu
beklenen úekilde de÷il.

Mekanik fren ba÷lantõsõnõ kontrol edin.
44 Mekanik fren kontrolü parametre
grubundaki mekanik fren ayarlarõnõ
kontrol edin.
Onay sinyalinin gerçek fren durumuna
uygun oldu÷unu kontrol edin.

Mekanik fren açma koúullarõ
karúõlanamõyor (örne÷in, 44.11
Freni kapalõ tutma parametresi
tarafõndan frenin açõlmasõ
engellenmiú durumda).

44 Mekanik fren kontrolü parametre
grubundaki mekanik fren ayarlarõnõ
(özellikle 44.11 Freni kapalõ tutma)
kontrol edin.
Onay sinyalinin (mevcut ise) gerçek fren
durumuna uygun oldu÷unu kontrol edin.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

A7AA

Geniúletme AI
parametreleri

Bir analog giriúin (bir G/Ç
geniúletme modülü üzerinde)
donanõm akõmõ/gerilimi ayarõ
parametre ayarlarõna uygun
de÷il.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XX00 00YY
formatõ). “XX” G/Ç geniúletme
modülünün sayõsõnõ belirler (01:
parametre grubu 14 G/Ç geniúletme
modülü 1, 02: 15 G/Ç geniúletme modülü
2, 03: 16 G/Ç geniúletme modülü 3). “YY”
modülün analog giriúini belirler.
Örne÷in, G/Ç geniúletme modülü 1'in
analog giriúi AI1'de (yardõmcõ kod 0000
0101), modüldeki donanõm akõm/gerilim
ayarõ 14.29 parametresiyle gösterilir.
14.30 karúõlõk gelen parametre ayarõdõr.
Uyumsuzlu÷u gidermek için, ya
modüldeki donanõm ayarõnõ ya da
parametreyi ayarlayõn.
Not: Donanõm ayarlarõndaki herhangi bir
de÷iúikli÷i geçerli kõlmak için kontrol
kartõnõn yeniden baúlatõlmasõ (güç
çevrimi yapõlarak ya da 96.08 Denetleme
panosu yükleme parametresi ile) gerekir.

A7AB

Geniúletme G/Ç
konfigürasyonu hatasõ

Parametreler ile belirlenen G/Ç
geniúletme modülü tipleri ve
konumlarõ tespit edilen
konfigürasyona uygun de÷il.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Bu kod
etkilenen G/Ç geniúletme modülünü
gösterir.
Modüllerin tip ve konum ayarlarõnõ kontrol
edin (parametre 14.01, 14.02, 15.01,
15.02, 16.01 ve 16.02).
Modüllerin uygun úekilde takõldõ÷õnõ
kontrol edin.

A7B0

Motor hõzõ geri bildirimi Motor hõzõ geri bildirimi
alõnmõyor.
Programlanabilir uyarõ:
90.45 Motor geribildirim
arõzasõ

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXYY ZZZZ
formatõ). “XX” enkoder arabirim
modülünün sayõsõnõ belirler (01:
91.11/91.12, 02: 91.13/91.14), “YY”
enkoderi belirler (01: 92 Enkoder 1
konfigürasyonu, 02: 93 Enkoder 2
konfigürasyonu). “ZZZZ” sorunu gösterir
(her bir kod için aúa÷õdaki eylemlere
bakõn).

0001 Motor diúli tanõmõ geçersiz
veya limitlerin dõúõnda.

Motor diúli ayarlarõnõ kontrol edin (90.43
ve 90.44).

0002 Enkoder konfigüre edilmemiú.

Enkoder ayarlarõnõ kontrol edin (92
Enkoder 1 konfigürasyonu veya 93
Enkoder 2 konfigürasyonu).
Ayarlardaki her türlü de÷iúikli÷i geçerli
kõlmak 91.10 Enkoder parametre
yenileme parametresini kullanõn.

0003 Enkoder çalõúmayõ bõraktõ.

Enkoder durumunu kontrol edin.

0004 Enkoder kaymasõ tespit edildi.

Enkoder ve motor arasõndaki kaymayõ
kontrol edin.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)
A7B1

Neden

Yük hõzõ geri bildirimi
Programlanabilir uyarõ:
90.55 Yük geri bildirim
arõzasõ

Yük hõzõ geri bildirimi alõnmõyor. Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXYY ZZZZ
formatõ). “XX” enkoder arabirim
modülünün sayõsõnõ belirler (01:
91.11/91.12, 02: 91.13/91.14), “YY”
enkoderi belirler (01: 92 Enkoder 1
konfigürasyonu, 02: 93 Enkoder 2
konfigürasyonu). “ZZZZ” sorunu gösterir
(her bir kod için aúa÷õdaki eylemlere
bakõn).

0001 Yük diúli tanõmõ geçersiz veya
limitlerin dõúõnda.

Yük diúli ayarlarõnõ kontrol edin (90.53 ve
90.54).

0002 Besleme sabiti tanõmõ geçersiz
veya limitlerin dõúõnda.

Besleme sabiti ayarlarõnõ kontrol edin
(90.63 ve 90.64).

0003 Enkoder çalõúmayõ bõraktõ.
A7C1

FBA A iletiúimi
Programlanabilir uyarõ:
50.02 FBA A iletiúim kaybõ
fonksiyonu

A7C2

FBA B iletiúimi
Programlanabilir uyarõ:
50.32 FBA B iletiúim kaybõ
fonksiyonu

A7CA

DDCS kontrol cihazõ
iletiúim kaybõ
Programlanabilir uyarõ:
60.59 DDCS kontrol cihazõ
iletiúim kaybõ fonksiyonu

A7CB

MF iletiúim kaybõ

EFB iletiúim kaybõ
Programlanabilir uyarõ:
58.14 øletiúim kaybõ eylemi

Enkoder durumunu kontrol edin.

Sürücü ile fieldbus adaptör
modülü A veya PLC ile fieldbus
adaptör modülü A arasõndaki
döngüsel iletiúim kayboldu.

Fieldbus iletiúim durumunu kontrol edin.
Fieldbus arabiriminin kullanõcõ
belgelerine bakõn.
50 Fieldbus adaptörü (FBA), 51 FBA A
ayarlarõ, 52 FBA A veri giriúi ve 53 FBA A
veri çõkõúõ parametre gruplarõnõn
ayarlarõnõ kontrol edin.
Kablo ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
øletiúim master cihazõnõn iletiúim sa÷layõp
sa÷layamadõ÷õnõ kontrol edin.

Sürücü ile fieldbus adaptör
modülü B veya PLC ile fieldbus
adaptör modülü B arasõndaki
döngüsel iletiúim kaybolmuú.

Fieldbus iletiúim durumunu kontrol edin.
Fieldbus arabiriminin kullanõcõ
belgelerine bakõn.
50 Fieldbus adaptörü (FBA) parametre
grubu ayarlarõnõ kontrol edin.
Kablo ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
øletiúim master cihazõnõn iletiúim sa÷layõp
sa÷layamadõ÷õnõ kontrol edin.

Sürücü ve harici kontrol cihazõ
arasõndaki DDCS (fiber optik)
iletiúimi kayõp.

Kontrol cihazõnõn durumunu kontrol edin.
Kontrol cihazõnõn kullanõcõ belgelerine
bakõn.
60 DDCS iletiúimi parametre grubu
ayarlarõnõ kontrol edin.
Kablo ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
Gerekirse, kablolarõ de÷iútirin.

Master/follower iletiúimi kayõp.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Kod,
master/follower ba÷lantõsõnda hangi nod
adresinin (her bir sürücüde 60.02
parametresiyle tanõmlanan) etkilendi÷ini
gösterir.
60 DDCS iletiúimi parametre grubu
ayarlarõnõ kontrol edin.
Kablo ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
Gerekirse, kablolarõ de÷iútirin.

Dahili fieldbus (EFB)
iletiúiminde iletiúim kesintisi.

Fieldbus master durumunu
(çevrimiçi/çevrimdõúõ/hata vb.) kontrol
edin.
Kontrol birimindeki XD2D konektörüne
olan ba÷lantõlarõ kontrol edin.

Programlanabilir uyarõ:
60.09 M/F iletiúim kaybõ
fonksiyonu

A7CE

Yapõlmasõ gerekenler
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

A7E1

Enkoder hatasõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXYY ZZZZ
formatõ). “XX” enkoder arabirim
modülünün sayõsõnõ belirler (01:
91.11/91.12, 02: 91.13/91.14), “YY”
enkoderi belirler (01: 92 Enkoder 1
konfigürasyonu, 02: 93 Enkoder 2
konfigürasyonu). “ZZZZ” sorunu gösterir
(her bir kod için aúa÷õdaki eylemlere
bakõn).

Enkoder
Programlanabilir uyarõ:
90.45 Motor geribildirim
arõzasõ

A7EE

0001 Kablo arõzasõ

Enkoder kablosunun her iki ucunda
iletken sõrasõnõ kontrol edin.
Enkoder kablosunun topraklamasõnõ
kontrol edin.
Enkoder önceden çalõúõyorduysa,
enkoderde, enkoder kablosunda ve
enkoder arabirim modülünde hasar olup
olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Aynõ zamanda, bkz. 92.21 Enkoder
kablosu hata modu parametresi.

0002 Enkoder sinyali yok

Enkoderin durumunu kontrol edin.

0003 Aúõrõ hõz

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0004 Aúõrõ frekans

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0005 Çözücü ID run baúarõsõz oldu

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0006 Çözücü aúõrõ akõm arõzasõ

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0007 Hõz ölçeklendirme hatasõ

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0008 Mutlak enkoder haberleúme
hatasõ

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0009 Mutlak enkoder baúlatma
hatasõ

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

000A Mutlak SSI enkoder
yapõlandõrma hatasõ

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

000B Enkoder dahili bir hata bildirdi

Enkoderin belgelerini kontrol edin.

000C Enkoder bir pil hatasõ bildirdi

Enkoderin belgelerini kontrol edin.

000D Enkoder, aúõrõ hõz veya aúõrõ
hõz nedeniyle azalan
çözünürlük bildirdi.

Enkoderin belgelerini kontrol edin.

000E Enkoder bir konum sayacõ
hatasõ bildirdi

Enkoderin belgelerini kontrol edin.

000F Enkoder dahili bir hata bildirdi

Enkoderin belgelerini kontrol edin.

Kontrol paneli kaybõ
Programlanabilir uyarõ:
49.05 øletiúim kaybõ eylemi

Kontrol paneli (veya bilgisayar
aracõ) haberleúmeyi bõraktõ.

PC aracõ ya da kontrol paneli ba÷lantõsõnõ
kontrol edin.
Kumanda paneli konektörünü kontrol
edin.
Kullanõlõyorsa, montaj platformunu
kontrol edin.
Kumanda panelinin ba÷lantõsõnõ sökün ve
tekrar ba÷layõn.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)
A880

Motor rulmanõ
Programlanabilir uyarõlar:
33.14 Açõk süre 1 uyarõ
mesajõ
33.24 Açõk süre 2 uyarõ
mesajõ
33.55 De÷er sayacõ 1
uyarõ mesajõ
33.65 De÷er sayacõ 2
uyarõ mesajõ

A881

Çõkõú rölesi

A882

Motor start

A883

Güç verme

A884

Ana kontaktör

A885

DC úarj

A886

Açõk süre 1
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
33.14 Açõk süre 1 uyarõ
mesajõ

A887

Açõk süre 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
33.24 Açõk süre 2 uyarõ
mesajõ

A888

Kenar sayacõ 1
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
33.35 Kenar sayacõ 1
uyarõ mesajõ

A889

Kenar sayacõ 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
33.45 Kenar sayacõ 2
uyarõ mesajõ

A88A

De÷er sayacõ 1
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
33.55 De÷er sayacõ 1
uyarõ mesajõ

A88B

De÷er sayacõ 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
33.65 De÷er sayacõ 2
uyarõ mesajõ

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

Bir açõk süre zamanlayõcõsõ
veya bir de÷er sayacõ
tarafõndan oluúturulan uyarõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Koda karúõlõk
gelen uyarõ kayna÷õnõ seçin:
0: 33.13 Açõk süre 1 kayna÷õ
1: 33.23 Açõk süre 2 kayna÷õ
4: 33.53 De÷er sayacõ 1 kayna÷õ
5: 33.63 De÷er sayacõ 2 kayna÷õ.

Bir y.kenar sayõcõ tarafõndan
oluúturulan uyarõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Koda karúõlõk
gelen uyarõ kayna÷õnõ seçin:
2: 33.33 Kenar sayacõ 1 kayna÷õ
3: 33.43 Kenar sayacõ 2 kayna÷õ.

Programlanabilir uyarõlar:
33.35 Kenar sayacõ 1 uyarõ mesajõ
33.45 Kenar sayacõ 2 uyarõ mesajõ

Açõk süre zamanlayõcõsõ 1
tarafõndan oluúturulan uyarõ.

Uyarõnõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 33.13 Açõk süre 1 kayna÷õ).

Açõk süre zamanlayõcõsõ 2
tarafõndan oluúturulan uyarõ.

Uyarõnõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 33.23 Açõk süre 2 kayna÷õ).

Y.kenar sayõcõ 1 tarafõndan
oluúturulan uyarõ.

Uyarõnõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 33.33 Kenar sayacõ 1
kayna÷õ).

Y.kenar sayõcõ 2 tarafõndan
oluúturulan uyarõ.

Uyarõnõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 33.43 Kenar sayacõ 2
kayna÷õ).

De÷er sayacõ 1 tarafõndan
oluúturulan uyarõ.

Uyarõnõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 33.53 De÷er sayacõ 1
kayna÷õ).

De÷er sayacõ 2 tarafõndan
oluúturulan uyarõ.

Uyarõnõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 33.63 De÷er sayacõ 2
kayna÷õ).
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)
A88C

Cihaz temiz

A88D

DC kondansatörü

A88E

Kabin fanõ

A88F

So÷utma fanõ

A890

Ek so÷utma

A8A0

AI denetimi
Programlanabilir uyarõ:
12.03 AI denetim
fonksiyonu

A8B0

Sinyal denetimi
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
32.06 Denetim 1 eylemi

A8B1

Sinyal denetimi 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
32.16 Denetim 2 eylemi

A8B2

Sinyal denetimi 3
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
32.26 Denetim 3 eylemi

A8BE

ULC aúõrõ yük uyarõsõ
Programlanabilir hata:
37.03 ULC aúõrõ yük
iúlemleri

A8BF

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

Bir açõk süre zamanlayõcõsõ
tarafõndan oluúturulan uyarõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Koda karúõlõk
gelen uyarõ kayna÷õnõ seçin:
0: 33.13 Açõk süre 1 kayna÷õ
1: 33.23 Açõk süre 2 kayna÷õ
10: 05.04 Fan çalõúma süresi sayacõ.

Programlanabilir uyarõlar:
33.14 Açõk süre 1 uyarõ mesajõ
33.24 Açõk süre 2 uyarõ mesajõ

Bir analog sinyal, analog giriú
için belirtilen limitlerin dõúõnda.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XYY
formatõ). “X” giriúin konumunu belirtir (0:
kontrol ünitesinde AI; 1: G/Ç geniúletme
modülü 1, vb.), “YY” giriúi ve limiti belirtir
(01: AI1 minimumun altõnda, 02: AI1
maksimumun üzerinde, 03: AI2
minimumun altõnda, 04: AI2
maksimumun üzerinde).
Analog giriúteki sinyal düzeyini kontrol
edin.
Giriúe ba÷lõ kablolarõ kontrol edin.
12 Standart AI parametre grubundaki
giriú minimum ve maksimum limitlerini
kontrol edin.

Sinyal denetim 1 fonksiyonu
tarafõndan oluúturulan uyarõ.

Uyarõnõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 32.07 Denetim 1 sinyali).

Sinyal denetim 2 fonksiyonu
tarafõndan oluúturulan uyarõ.

Uyarõnõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 32.17 Denetim 2 sinyali).

Sinyal denetim 3 fonksiyonu
tarafõndan oluúturulan uyarõ.

Uyarõnõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 32.27 Denetim 3 sinyali).

Seçilen sinyal kullanõcõ aúõrõ
yük e÷risini aútõ.

øzlenen sinyali arttõran çalõúma koúullarõnõ
kontrol edin (örne÷in, moment veya akõm
izleniyorsa motorun yüklenmesi).
Yük e÷risinin tanõmõnõ kontrol edin
(parametre grubu 37 Kull. Yük e÷risi).

ULC düúük yük uyarõsõ Seçilen sinyal kullanõcõ düúük
yük e÷risinin altõna indi.
Programlanabilir hata:
37.04 ULC düúük yük
iúlemleri

A8C0

Fan servis sayacõ

Bir so÷utma fanõ tahmini
ömrünün sonuna ulaútõ. Bkz.
parametre 05.41 ve 05.42.

øzlenen sinyali azaltan çalõúma
koúullarõnõ kontrol edin (örne÷in, moment
veya akõm izleniyorsa yük kaybõ).
Yük e÷risinin tanõmõnõ kontrol edin
(parametre grubu 37 Kull. Yük e÷risi).
Yardõmcõ kodu kontrol edin. Kod hangi
fanõn de÷iútirilece÷ini gösterir.
0: Ana so÷utma fanõ
1: Yardõmcõ so÷utma fanõ
2: Yardõmcõ so÷utma fanõ 2
3: Kabin so÷utma fanõ
4: PCB bölmesi fanõ
Fan de÷iútirme talimatlarõ için sürücünün
donanõm el kitabõna bakõn.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

A981

Harici cihaz 1'de hata.

Harici cihazõ kontrol edin.
31.01 Harici olay 1 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.

Harici cihaz 2'de hata.

Harici cihazõ kontrol edin.
31.03 Harici olay 2 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.

Harici cihaz 3'te hata.

Harici cihazõ kontrol edin.
31.05 Harici olay 3 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.

Harici cihaz 4'te hata.

Harici cihazõ kontrol edin.
31.07 Harici olay 4 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.

Harici cihaz 5'te hata.

Harici cihazõ kontrol edin.
31.09 Harici olay 5 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.

Programlanabilir uyarõ:
60.79 INU-LSU iletiúim
kaybõ fonksiyonu

Dönüútürücüler arasõndaki
(örne÷in, çevirici ünite ve
besleme ünitesi) DDCS (fiber
optik) iletiúimi kayõp.

Di÷er dönüútürücünün durumunu kontrol
edin (06.36 ve 06.39 parametreleri).
60 DDCS iletiúimi parametre grubu
ayarlarõnõ kontrol edin. Di÷er
dönüútürücünün kontrol programõnda
karúõlõk gelen ayarlarõ kontrol edin.
Kablo ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
Gerekirse, kablolarõ de÷iútirin.

AF85

Hat tarafõndaki ünite
uyarõsõ

Besleme ünitesi bir uyarõ
oluúturdu.

Bir kontrol paneli veya Drive Composer
aracõ kullanõlõyorsa, uyarõ kodunu
okumak için besleme ünitesine ba÷layõn.
Kod ile ilgili talimatlar için, besleme
ünitesinin yazõlõm el kitabõna bakõn.

AF8C

Proses PID uyku
modu

Sürücü uyku moduna giriyor.

Bilgilendirici uyarõ. Ayrõca bkz. bölüm
Proses PID kontrolü için uyku fonksiyonu
(sayfa 68) ve parametre 40.41...40.48.

AF90

Hõz kontrolörü
otomatik ayarõ

Hõz kontrolörü otomatik ayar
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXX YYYY
rutini baúarõyla tamamlanmadõ. formatõ). “YYYY” sorunu gösterir (her bir
kod için aúa÷õdaki eylemlere bakõn).

Harici uyarõ 1
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
31.01 Harici olay 1
kayna÷õ
31.02 Harici olay 1 tipi

A982

Harici uyarõ 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
31.03 Harici olay 2
kayna÷õ
31.04 Harici olay 2 tipi

A983

Harici uyarõ 3
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
31.05 Harici olay 3
kayna÷õ
31.06 Harici olay 3 tipi

A984

Harici uyarõ 4
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
31.07 Harici olay 4
kayna÷õ
31.08 Harici olay 4 tipi

A985

Harici uyarõ 5
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir uyarõ:
31.09 Harici olay 5
kayna÷õ
31.10 Harici olay 5 tipi

AF80

INU-LSU hab kaybõ

0000 Sürücü otomatik ayar rutini
bitmeden önce durduruldu.

Otomatik ayarõ baúarõlõ olana dek
tekrarlayõn.
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

0001 Sürücü baúlatõldõ, ancak
otomatik ayar komutunu
izlemeye hazõr de÷il.

Otomatik ayar çalõúmasõnõn ön
koúullarõnõn karúõlandõ÷õndan emin olun.
Bkz. bölüm Otomatik ayar rutinini
etkinleútirmeden önce (sayfa 46).

0002 Sürücü maksimum hõza
ulaúmadan önce gerekli
moment referansõna
ulaúõlamõyor.

Moment adõmõnõ (parameter 25.38) azalt
veya hõz adõmõnõ (25.39) arttõr.

0003 Motor maksimum/minimum hõza
hõzlanamõyor/yavaúlayamõyor.

Moment adõmõnõ (parameter 25.38) arttõr
veya hõz adõmõnõ (25.39) azalt.

0005 Motor tam otomatik ayar
momentiyle yavaúlayamõyor.

Moment adõmõnõ (parameter 25.38) veya
hõz adõmõnõ (25.39) azalt.

AFAA

Otomatik reset

Bir hata otomatik olarak
resetlenmek üzere.

Bilgilendirici uyarõ. 31 Hata fonksiyonlarõ
parametre grubundaki ayarlara bakõn.

AFE1

Acil stop (off2)

Sürücü bir acil stop (mod
seçimi off2) komutu aldõ.

Çalõúmaya devam etmenin güvenli olup
olmadõ÷õnõ kontrol edin. Acil stop
sinyalinin kayna÷õnõ (acil stop dü÷mesi
gibi) resetle. Sürücüyü yeniden start
edin.
Acil stop uygun úekilde görev
yapmadõysa, stop sinyalinin kayna÷õnõ
(örne÷in, 21.05 Acil stop kayna÷õ
parametresi veya harici bir kontrol
sisteminden alõnan kontrol word'ü)
kontrol edin.

(Master/follower
yapõlandõrmasõnda follower
sürücü).
Sürücü master'dan bir stop
komutu aldõ.

Bilgilendirici uyarõ. Master, rampa stop
(Off1 veya Off3) komutunda durduktan
sonra follower(lar)a kõsa 10 milisaniyelik
serbest duruú (Off2) komutu gönderir.
Off2 komutu follower'in kayõt günlü÷ünde
saklanõr.

AFE2

Acil stop (off1 veya
off3)

Sürücü bir acil stop (mod
seçimi off1 veya off3) komutu
aldõ.

Çalõúmaya devam etmenin güvenli olup
olmadõ÷õnõ kontrol edin. Acil stop
sinyalinin kayna÷õnõ (acil stop dü÷mesi
gibi) resetle. Sürücüyü yeniden start
edin.
Acil stop uygun úekilde görev
yapmadõysa, stop sinyalinin kayna÷õnõ
(örne÷in, 21.05 Acil stop kayna÷õ
parametresi veya harici bir kontrol
sisteminden alõnan kontrol word'ü)
kontrol edin.

AFE7

Follower

Follower sürücüsü açõldõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Hatalõ
sürücünün nod adresini bulmak için koda
2'yi ekleyin.
Follower sürücüsündeki hatayõ düzeltin.

AFEA

Start izni sinyali yok

Start izni sinyali alõnmadõ.

20.19 Start etkinleútirme komutu
parametresinin ayarõnõ (ve bu parametre
ile seçilen kayna÷õ) kontrol edin.

Çalõúma izni sinyali alõnmadõ.

20.12 Çalõúma izni 1 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.
Sinyali açõn (örn. fieldbus Kontrol
Word'ünde) veya seçilen kayna÷õn
kablolarõnõ kontrol edin.

(Düzenlenebilir mesaj
metni)

AFEB

Çalõúma izni yok
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
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Kod
(onal- Uyarõ
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

AFEC Harici güç sinyali yok

95.04 Denetleme panosu
beslemesi Harici 24V olarak
ayarlandõ, ancak kontrol
ünitesinin XPOW konektörüne
gerilim ba÷lanmadõ.

Kontrol ünitesine sa÷lanan harici
24 V DC güç beslemesini kontrol edin ya
da 95.04 parametresinin ayarõnõ
de÷iútirin.

AFF6

Tanõmlama
çalõútõrmasõ

Bir sonraki start sõrasõnda
Motor ID run
gerçekleútirilecektir veya
devam etmektedir.

Bilgilendirici uyarõ.

AFF7

Otomatik fazlama

Bir sonraki start sonrasõnda
otomatik fazlama
gerçekleútirilecektir.

Bilgilendirici uyarõ.

B5A0

STO olayõ

Güvenli tork kapama
fonksiyonu etkin, yani XSTO
konektörüne ba÷lõ güvenlik
devresi sinyalleri kayõp.

Güvenlik devresi ba÷lantõlarõnõ kontrol
edin. Daha fazla bilgi için, ilgili sürücü
donanõm el kitabõna ve 31.22 STO
gösterge çalõútõrma/durdurma
parametresinin açõklamasõna (sayfa 260)
bakõn.

Programlanabilir olay:
31.22 STO gösterge
çalõútõrma/durdurma

B5A4

SW dahili tanõ

Kontrol ünitesi beklenmedik
úekilde yeniden baúlatõldõ.

Bilgilendirici olay.

B686

Sa÷lama toplamõ
uyuúmazlõ÷õ

Hesaplanan parametre
sa÷lama toplamõ herhangi bir
etkinleútirilmiú referans
sa÷lama toplamõyla
eúleúmiyor.

Bkz. A686 Sa÷lama toplamõ uyuúmazlõ÷õ
(sayfa 482).

Programlanabilir olay:
96.54 Sa÷lama toplamõ
eylemi
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Hata mesajlarõ
Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

2281

Kalibrasyon

Çõkõú fazõ akõm ölçümünün
ölçülen ofseti veya çõkõú fazõ
U2 ve W2 akõm ölçümü
arasõndaki fark çok fazla
(de÷erler akõm kalibrasyonu
sõrasõnda güncellenir).

Akõm kalibrasyonunu tekrar
gerçekleútirmeyi deneyin (Akõm ölçüm
kalibrasyonu parametresinde 99.13
ö÷esini seçin). Hata devam ediyorsa,
lokal ABB temsilciniz ile iletiúime geçin.

2310

Aúõrõ akõm

Çõkõú akõmõ, dahili hata limitini
aútõ.

Motor yükünü kontrol edin.
23 Hõz referansõ rampasõ (hõz kontrolü),
26 Moment referans zinciri (moment
kontrolü) veya 28 Frekans referans zinciri
(frekans kontrolü) parametre grubundaki
hõzlanma sürelerini kontrol edin. Ayrõca
31.42 Aúõrõ akõm hata limiti, 46.01 Hõz
skalalama, 46.02 Frekans ölçeklendirme
ve 46.03 Moment ölçeklendirme
parametrelerini de kontrol edin.
Motoru ve motor kablosunu (fazlama ve
delta/star ba÷lantõsõ dahil) kontrol edin.
Motor kablosunda açõlan veya kapanan
kontaktör olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Parametre grubu 99 baúlangõç datasõnõn
motor etiketindekiler 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.
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXY YYZZ
formatõ). Paralel ba÷lõ çevirici
modüllerde, “Y YY” hatanõn hangi BCU
kontrol ünitesi kanalõndan alõndõ÷õnõ
belirtir. “ZZ” hatayõ tetikleyen fazõ belirtir
(0: Ayrõntõlõ bilgi yok, 1: U-fazõ, 2: V-fazõ,
4: W-fazõ, 3/5/6/7: birden fazla faz).

2330

Topraklama kaça÷õ

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.
øzin veriliyorsa, motoru skaler kontrol
modunda çalõútõrmayõ deneyin. (Bkz.
parametre 99.04 Motor kontrol modu.)
Paralel ba÷lõ modüllerde yardõmcõ kodu
kontrol edin (XXXY YYZZ formatõ). “Y
YY” hatanõn hangi BCU kontrol ünitesi
kanalõndan alõndõ÷õnõ belirtir.
E÷er topraklama hatasõ belirlenemedi ise
yerel ABB temsilcisi ile iletiúime geçin.

Programlanabilir hata:
31.20 Toprak hatasõ

Hata izleme 497

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

2340

Kõsa devre

Motor kablolarõnda veya
motorda kõsa devre

Motoru ve motor kablosunu kablolama
hatasõ bakõmõndan kontrol edin.
Motor kablolarõnda güç faktörünü
düzenleyen kapasite veya pals emici
olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXY YYZZ
formatõ). Paralel ba÷lõ çevirici
modüllerde, “Y YY” hatanõn hangi BCU
kontrol ünitesi kanalõndan alõndõ÷õnõ
belirtir. “ZZ” kõsa devrenin konumunu
belirtir (0: Ayrõntõlõ bilgi yok, 1: U-fazõnõn
üst dalõ, 2: U-fazõnõn alt dalõ, 4: V-fazõnõn
üst dalõ, 8: V-fazõnõn alt dalõ, 10: Wfazõnõn üst dalõ, 20: W-fazõnõn alt dalõ,
di÷er: yukarõdakilerin kombinasyonu).
Hatanõn nedenini giderdikten sonra,
kontrol ünitesini yeniden baúlatõn (96.08
Denetleme panosu yükleme
parametresini kullanarak veya güç
çevrimi yaparak).

2381

IGBT aúõrõ yüklü

IGBT kutu ba÷lantõsõ aúõrõ
sõcaklõ÷õ. Bu hata IGBT'leri
korur ve motor kablosunda bir
kõsa devre ile etkinleútirilebilir.

Motor kablosunu kontrol edin.
Ortam koúullarõnõ kontrol edin.
Hava akõmõnõ ve fanõn çalõúmasõnõ kontrol
edin.
So÷utma blo÷u kanatlarõnda birikmiú toz
olup olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle
karúõlaútõrõn.

2391

BU akõm farkõ

Paralel ba÷lõ çevirici modüller
arasõndaki AC fazõ akõm farkõ
aúõrõ.

Motor kablolarõnõ kontrol edin.
Motor kablosunda güç faktör düzeltme
kondansatörü veya dalga emici
bulunmadõ÷õndan emin olun.
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXY YYZZ
formatõ). “XXX” ilk hatanõn kayna÷õnõ
belirtir (bkz. “YYY”). “YYY” hatanõn hangi
BCU kontrol ünitesi kanalõndan alõndõ÷õnõ
belirtir (1: Kanal 1, 2: Kanal 2, 4: Kanal 3,
8: Kanal 4, …, 800: Kanal 12, di÷er:
yukarõdakilerin kombinasyonu). “ZZ” fazõ
belirtir (1: U, 2: V, 3: W).

2392

BU topraklama kaça÷õ

Çevirici modüllerin toplam
topraklama kaça÷õ aúõrõ.

Motor kablosunda güç faktör düzeltme
kondansatörü veya dalga emici
bulunmadõ÷õndan emin olun.
Motorun ve motor kablolarõnõn yalõtõm
direncini ölçün.
Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

3130

Giriú fazõ kaybõ
Programlanabilir hata:
31.21 Besleme faz kaybõ

Ara devre DC gerilimi, eksik
giriú besleme hattõ fazõ veya
atmõú sigorta nedeniyle salõnõm
yapmakta.

Giriú gücü hattõ sigortalarõnõ kontrol edin.
Gevúek güç kablosu ba÷lantõsõ olup
olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Giriú gücü besleme dengesizli÷ini kontrol
edin.

ùarj rölesi yok

ùarj rölesinden onay alõnmadõ.

Lokal ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

3180

498 Hata izleme

Kod
(onal- Hata
tõlõ)
3181

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

Kablolama veya
topraklama hatasõ

Sürücü donanõmõ ortak bir DC
barasõndan beslenmekte.

31.23 parametresindeki korumayõ
kapatõn.

Programlanabilir hata:
31.23 Kablolama veya
topraklama hatasõ

Hatalõ giriú besleme ve motor
kablo ba÷lantõsõ (örne÷in, giriú
besleme kablosu motor
ba÷lantõsõna ba÷lanmõú).

Güç ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.

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 toprak hatasõ olup
olmadõ÷õnõ kontrol edin.
øzin veriliyorsa, motoru skaler kontrol
modunda çalõútõrmayõ deneyin. (Bkz.
parametre 99.04 Motor kontrol modu.)

3210

DC ba÷lantõsõ aúõrõ
gerilimi

Aúõrõ ara devre DC gerilimi.

Aúõrõ gerilim kontrolünün (30.30 Yüksek
gerilim kontrolü parametresi) açõk
oldu÷undan emin olun.
Besleme geriliminin sürücü nominal giriú
gerilimine uygun oldu÷unu kontrol edin.
Besleme hattõnõ statik veya geçici aúõrõ
gerilim bakõmõndan kontrol edin.
Fren kõyõcõsõnõ ve direncini (mevcut ise)
kontrol edin.
Yavaúlama rampasõnõ kontrol edin.
Serbest duruú fonksiyonunu (mevcut ise)
kullanõn.
Sürücüyü fren kõyõcõ ve fren direnci ile
tekrar çalõútõrõn.
Paralel ba÷lõ modüllerde yardõmcõ kodu
kontrol edin (XXXY YYZZ formatõ). “Y
YY” hatanõn hangi BCU kontrol ünitesi
kanalõndan alõndõ÷õnõ belirtir.

3220

DC ba÷lantõsõ düúük
gerilimi

Eksik besleme fazõ, sigorta
yanmasõ veya do÷rultucu
köprüsündeki hata sebebiyle
ara devre DC gerilimi yetersiz.

Besleme kablolarõnõ, sigortalarõ ve
anahtarlama düzene÷ini kontrol edin.
Paralel ba÷lõ modüllerde yardõmcõ kodu
kontrol edin (XXXY YYZZ formatõ). “Y
YY” hatanõn hangi BCU kontrol ünitesi
kanalõndan alõndõ÷õnõ belirtir.

3280

Bekleme zaman aúõmõ

Otomatik yeniden start
baúarõsõz (bkz. bölüm Otomatik
yeniden baúlatma, sayfa 77).

Beslemenin (gerilim, kablolar, sigortalar,
anahtarlama düzene÷i) durumunu kontrol
edin.

3291

BU DC ba÷lantõ farkõ

Paralel ba÷lõ çevirici modülleri
arasõnda DC gerilimlerinde
fark.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXY YYZZ
formatõ). “XXX” ilk hatanõn kayna÷õnõ
belirtir (bkz. “YYY”). “YYY” hatanõn hangi
BCU kontrol ünitesi kanalõndan alõndõ÷õnõ
belirtir (1: Kanal 1, 2: Kanal 2, 4: Kanal 3,
8: Kanal 4, …, 800: Kanal 12).

3381

Çõkõú fazõ kaybõ

Eksik motor ba÷lantõsõ
nedeniyle motor devresi hatasõ
(üç fazõn hiçbiri ba÷lõ de÷il).

Motor kablosunu ba÷layõn.

Programlanabilir hata:
31.19 Motor faz kaybõ

Hata izleme 499

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

3385

Otomatik fazlama

Otomatik fazlama rutin
iúlemleri (bkz. bölüm Otomatik
fazlama, sayfa 61) baúarõsõz.

Varsa, di÷er otomatik fazlama modlarõnõ
(bkz. 21.13 Otomatik fazlama modu
parametresi) deneyin.
Z-pals ile dönme modu seçildiyse,
enkoder tarafõndan verilen sõfõr palsõ
kontrol edin.
Motor ID run iúleminin baúarõyla
tamamlandõ÷õnõ kontrol edin.
98.15 Konum ofseti kullanõcõ
parametresini temizleyin.
Enkoderin motor úaftõ üzerinde
kaymadõ÷õnõ kontrol edin.
Otomatik fazlama rutini baúlamadan
önce motorun durdu÷unu kontrol edin.
99.03 Motor tipi parametresinin ayarõnõ
kontrol edin.

4000

Motor kablosu aúõrõ
yükü

Hesaplanan motor kablosu
sõcaklõ÷õ uyarõ limitini aútõ.

35.61 ve 35.62 parametrelerinin
ayarlarõnõ kontrol edin.
Motor kablosunun gerekli yüke göre
boyutlandõrõlmasõnõ kontrol edin.

4210

IGBT aúõrõ sõcaklõ÷õ

Tahmini sürücü IGBT sõcaklõ÷õ
aúõrõ yüksek.

Ortam koúullarõnõ kontrol edin.
Hava akõmõnõ ve fanõn çalõúmasõnõ kontrol
edin.
So÷utma blo÷u kanatlarõnda birikmiú toz
olup olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle
karúõlaútõrõn.

4290

So÷utma

Sürücü modülü aúõrõ sõcaklõ÷õ.

Ortam sõcaklõ÷õnõ kontrol edin. 40°C'yi
(104°F) aúarsa, yük akõmõnõn sürücünün
düúürülmüú yük kapasitesini
aúmadõ÷õndan emin olun. ølgili Donanõm
el kitabõna bakõn.
Sürücü modülü so÷utma hava akõúõnõ ve
fan çalõúmasõnõ kontrol edin.
Kabinin içinde ve sürücü modülü
so÷utma blo÷unda birikmiú toz olup
olmadõ÷õnõ kontrol edin. Gerekti÷inde
temizleyin.

42F1

IGBT sõcaklõ÷õ

Sürücü IGBT sõcaklõ÷õ aúõrõ
yüksek.

Ortam koúullarõnõ kontrol edin.
Hava akõúõnõ ve fanõn çalõúmasõnõ kontrol
edin.
So÷utma blo÷u kanatlarõnda birikmiú toz
olup olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Motor gücünü sürücü gücüyle
karúõlaútõrõn.

4310

Aúõrõ sõcaklõk

Güç ünitesi modülü aúõrõ
sõcaklõ÷õ.

Bkz. A4B0 Aúõrõ sõcaklõk (sayfa 479).

4380

Aúõrõ sõcaklõk farkõ

Farklõ fazlardaki IGBT'ler
arasõnda yüksek sõcaklõk farkõ.

Bkz. A4B1 Aúõrõ sõcaklõk farkõ (sayfa
479).

4381

PCB alan so÷utma

Ortam ile sürücü modülü PCB
alanõ arasõndaki sõcaklõk farkõ
aúõrõ.

Bkz. A4B2 PCB alan so÷utma (sayfa
480).

500 Hata izleme

Kod
(onal- Hata
tõlõ)
4981

Harici sõcaklõk 1
(Düzenlenebilir mesaj
metni)

4982

Harici sõcaklõk 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

Ölçülen sõcaklõk 1 hata limitini
aútõ.

35.02 Ölçülen sõcaklõk 1 parametresinin
de÷erini kontrol edin.
Motorun (veya sõcaklõ÷õ ölçülen di÷er
ekipmanlarõn) so÷utma sistemini kontrol
edin.
35.12 Sõcaklõk 1 arõza limiti
parametresinin de÷erini kontrol edin.

Ölçülen sõcaklõk 2 hata limitini
aútõ.

35.03 Ölçülen sõcaklõk 2 parametresinin
de÷erini kontrol edin.
Motorun (veya sõcaklõ÷õ ölçülen di÷er
ekipmanlarõn) so÷utma sistemini kontrol
edin.
35.22 Sõcaklõk 2 arõza limiti
parametresinin de÷erini kontrol edin.

4990

FPTC bulunamadõ

35.30 parametresi tarafõndan
bir termistör koruma modülü
etkinleútirildi, ancak
algõlanamõyor.

Kontrol ünitesini kapatõn ve modülün
do÷ru yuvaya yerleútirildi÷inden emin
olun.
Yardõmcõ kodun son rakamõ yuvayõ
tanõmlar.

4991

Güvenli motor
sõcaklõ÷õ 1

Yuva 1'e takõlan termistör
koruma modülü aúõrõ sõcaklõ÷õ
gösterir.

Motorun so÷umasõnõ kontrol edin.
Motor yükünü ve sürücünün nominal
de÷erlerini kontrol edin.
Sõcaklõk sensörünün kablo ba÷lantõsõnõ
kontrol edin. Kablo ba÷lantõsõnõ arõzalõysa
tamir edin.
Sensörün direncini kontrol edin. Sensörü
arõzalõysa de÷iútirin.

(Düzenlenebilir mesaj
metni)

4992

Güvenli motor
sõcaklõ÷õ 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)

4993

Güvenli motor
sõcaklõ÷õ 3
(Düzenlenebilir mesaj
metni)

Yuva 2'ye takõlan termistör
koruma modülü aúõrõ sõcaklõ÷õ
gösterir.
Yuva 3'e takõlan termistör
koruma modülü aúõrõ sõcaklõ÷õ
gösterir.

5080

Fan

So÷utma fanõ geribildirimi
eksik.

Bkz. A581 Fanõ (sayfa 480).

5081

Yardõmcõ fan kõrõlmõú

Yardõmcõ so÷utma fanõ (kontrol
ünitesinin fan konektörlerine
ba÷lõ olan) sõkõútõ veya
ba÷lantõsõ kesildi.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Yardõmcõ kod
fanõ tanõmlar (1: Yardõmcõ fan 1, 2:
Yardõmcõ fan 2).
Yardõmcõ fanõn/fanlarõn çalõúmasõnõ ve
ba÷lantõsõnõ/ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
Arõzalõ fanõ de÷iútirin.
Sürücü modülünün ön kapa÷õnõn yerinde
ve sõkõútõrõlmõú oldu÷undan emin olun.
Sürücünün devreye alõnmasõ kapa÷õn
çõkarõlmasõnõ gerektirirse, hatayõ geçici
olarak bastõrmak için kontrol ünitesi
yeniden baúlatõlmasõnda 2 dakika içinde
31.36 Yard fan arõzasõ baypas
parametresini etkinleútirin.

Hata izleme 501

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

5090

STO donanõm arõzasõ

Güvenli tork kapama donanõm
arõzasõ.

Yerel ABB temsilciniz ile iletiúime geçip
yardõmcõ kodu söyleyin. Kod, özellikle
paralel ba÷lõ çevirici modüllerde konum
bilgilerini içerir. Kodun bitleri, 32 bitlik iki
sayõya dönüútürüldü÷ünde aúa÷õdakileri
gösterir:
31…28: Hatalõ çevirici modülün sayõsõ
(0...11 ondalõk). 1111: Kontrol ünitesinin
STO_ACT durumlarõ ve çevirici modüller
çakõúõyor
27: Çevirici modüllerin STO_ACT
durumu
26: Kontrol ünitesinin STO_ACT durumu
25: Kontrol ünitesinde STO1
24: Kontrol ünitesinde STO2
23…12: Çevirici modüller 12...1'in STO1'i
(Var olmayan modüllerin bitleri 1'e
ayarlandõ).
11…0: Çevirici modüller 12...1'in STO2'si
(Var olmayan modüllerin bitleri 1'e
ayarlandõ).

5091

Güvenli moment
kapatma

Güvenli tork kapama
fonksiyonu etkin, yani XSTO
konektörüne ba÷lõ güvenlik
devresi sinyalleri start veya
çalõúma sõrasõnda kesilmiú
durumda.

Güvenli tork kapama devresi
ba÷lantõlarõnõ kontrol edin. Daha fazla
bilgi için, ilgili sürücü donanõm el kitabõna
ve 31.22 STO gösterge
çalõútõrma/durdurma parametresinin
açõklamasõna (sayfa 260) bakõn.

Programlanabilir hata:
31.22 STO gösterge
çalõútõrma/durdurma

5092

PU lojik hatasõ

Güç ünitesi belle÷i silindi.

Sürücünün enerjisini kapatõp açõn.
Kontrol ünitesine harici olarak güç
sa÷lanõrsa, ayrõca kontrol ünitesini
yeniden baúlatõn (96.08 Denetleme
panosu yükleme parametresini
kullanarak veya güç çevrimi yaparak).
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB
temsilcisi ile iletiúime geçin.

5093

Tip uyuúmazlõ÷õ

Sürücünün donanõmõ bellek
ünitesinde kayõtlõ bilgiler ile
uyuúmuyor. Bu durum örn. bir
yazõlõm güncelleme veya
bellek ünitesi de÷iúimi
sonrasõnda meydana gelebilir.

Sürücünün enerjisini kapatõp açõn.
Yardõmcõ kodu kontrol edin. Yardõmcõ kod
kategorileri aúa÷õdaki gibidir:
1 = PU ve CU de÷erleri aynõ de÷il. De÷er
tipi de÷iúti.
2 = Paralel ba÷lantõ de÷er tipi de÷iúti.
3 = PU tipleri tüm güç ünitelerinde aynõ
de÷il.
4 = Paralel ba÷lantõ de÷er tipi tek bir güç
ünitesi kurulumunda etkin.
5 = Seçili de÷eri mevcut PU'larla
uygulamak mümkün de÷il.
6 = PU de÷er tipi 0.
7 = PU de÷er tipini veya PU tipini okumak
PU ba÷lantõsõnda baúarõsõz oldu.
8 = PU desteklenmedi (geçersiz de÷er
tipi).
Paralel ba÷lantõ arõzalarõnda, yardõmcõ
kodun formatõ 0X0Y olur. "Y" yardõmcõ
kod kategorisini, "X" ilk hatalõ PU kanalõnõ
onaltõlõk olarak gösterir (1...C).

502 Hata izleme

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

5094

Ölçüm devresi
sõcaklõ÷õ

Sürücünün dahili sõcaklõk
ölçümüyle ilgili sorun.

Bkz. A5EA Ölçüm devresi sõcaklõ÷õ
(sayfa 481).

5681

PU iletiúimi

Kontrol ünitesine güç verilme
úekli parametre ayarõna
karúõlõk gelmiyor.

95.04 Denetleme panosu beslemesi
ayarõnõ kontrol edin.

Sürücü denetleme birimi ve
güç ünitesi arasõnda iletiúim
hatalarõ tespit edildi.

Kontrol ünitesi ve güç ünitesi arasõndaki
ba÷lantõyõ kontrol edin.
Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXY YYZZ
formatõ). Paralel ba÷lõ modüllerde, “Y YY”
etkilenen BCU kontrol ünitesi kanalõnõ
belirtir (0: yayõn). “ZZ” hata kayna÷õnõ
belirtir (1: Verici tarafõ [ba÷lantõ hatasõ], 2:
Verici tarafõ [iletiúim yok], 3: Alõcõ tarafõ
[ba÷lantõ hatasõ], 4: Alõcõ tarafõ [iletiúim
yok], 5: Verici FIFO hatasõ [bkz. "XXX"],
6: [xINT board] modülü bulunamadõ, 7:
BAMU kartõ bulunamadõ). “XXX” verici
FIFO hata kodunu belirtir (1: Dahili hata
[geçersiz ça÷rõ parametresi], 2: Dahili
hata [yapõlandõrma desteklenmedi],
3: øletim arabelle÷i dolu).

Sürücü kontrol ünitesi ve güç
ünitesi arasõndaki iletiúim
kayõp.

Kontrol ünitesi ve güç ünitesi arasõndaki
ba÷lantõyõ kontrol edin.

5682

Güç ünitesi kaybõ

5690

Dahili PU iletiúimi

Dahili iletiúim hatasõ.

Lokal ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

5691

Ölçüm devresi ADC

Ölçüm devresi hatasõ.

Yerel ABB temsilciniz ile iletiúime geçip
yardõmcõ kodu söyleyin.

5692

PU kartõ güç hatasõ

Güç ünitesi güç besleme
hatasõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (ZZZY YYXX
formatõ). “YY Y” etkilenen çevirici modülü
gösterir (0…C, ZCU kontrol üniteleri için
her zaman 0). “XX” etkilenen güç
kayna÷õnõ gösterir (1: Güç kayna÷õ 1, 2:
Güç kayna÷õ 2).

5693

Ölçüm devresi DFF

Ölçüm devresi hatasõ.

Yerel ABB temsilciniz ile iletiúime geçip
yardõmcõ kodu söyleyin.

5694

PU iletiúim
konfigürasyonu

Sürüm kontrolünde eúleúen bir
güç ünitesi FPGA loji÷i
bulunamõyor.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

5695

Azaltõlmõú çalõútõrma

Tespit edilen çevirici modüllerin
sayõsõ 95.13 Azaltõlmõú çalõúma
modu parametresi de÷eriyle
uyuúmuyor.

95.13 Azaltõlmõú çalõúma modu de÷erinin
mevcut çevirici modüllerin sayõsõna
karúõlõk geldi÷ini kontrol edin. Mevcut
modüllerin DC barasõndan güç aldõ÷õnõ
ve BCU kontrol ünitesine fiber optik
kablolarla ba÷landõ÷õnõ kontrol edin.
Çevirici ünitenin tüm modülleri
kullanõlabilir durumdaysa (ör. bakõm iúi
tamamlandõysa), 95.13 parametresinin 0
olarak ayarlandõ÷õnõ (düúük çalõúma
fonksiyonu devre dõúõ) kontrol edin.

5696

PU durumu geri
bildirimi

Çõkõú fazlarõndan gelen durum
geri bildirimi kontrol sinyalleri
ile uyuúmuyor.

Yerel ABB temsilciniz ile iletiúime geçip
yardõmcõ kodu söyleyin.

Hata izleme 503

Kod
(onal- Hata
tõlõ)
5697

ùarj geri bildirimi

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

Yanlõú parametre ayarõ.

95.09 Sigorta anahtar kontrolü
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.
Parametre yalnõzca bir xSFC úarj kontrol
cihazõ takõldõ÷õnda etkinleútirilmelidir.

ùarj anahtarõ ve DC anahtarõ
sõrayla çalõútõrõlõr veya ünite
hazõr olmadan önce bir start
komutu verilir.

Normal güç verme sõrasõ úudur:
1. ùarj anahtarõnõ kapatõn.
2. ùarj bittikten sonra (úarj TAMAM
lambasõ yanar), DC anahtarõnõ
kapatõn.
3. ùarj anahtarõnõ açõn.

ùarj devresi hatasõ.

ùarj devresini kontrol edin.
Kasa R6i/R7i çevirici modülünde,
yardõmcõ kod "FA" úarj kontaktör durum
geribildiriminin kontrol sinyaliyle
eúleúmedi÷ini gösterir.
Paralel ba÷lõ kasa R8i modüllerinde,
yardõmcõ kod (XX00 formatõ) "XX"
etkilenen BCU kontrol ünitesi kanalõnõ
belirtir.

5698

Bilinmeyen güç ünitesi
hatasõ

Tanõmlanamayan güç ünitesi
lojik hatasõ.

Güç ünitesi loji÷i ve donanõm
uyumlulu÷unu kontrol edin.
Lokal ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

6000

Dahili SW hatasõ

Dahili hata.

Yerel ABB temsilciniz ile iletiúime geçip
yardõmcõ kodu söyleyin.

6181

FPGA sürümü uyumlu
de÷il

Yazõlõm ve güç ünitesindeki
FGPA dosya sürümü uyumlu
de÷il.

Kontrol ünitesini yeniden baúlatõn (96.08
Denetleme panosu yükleme
parametresini kullanarak veya güç
çevrimi yaparak). Sorun devam ediyorsa,
yerel ABB temsilcisi ile iletiúime geçin.

6200

Sa÷lama toplamõ
uyuúmazlõ÷õ

Hesaplanan parametre
sa÷lama toplamõ herhangi bir
etkinleútirilmiú referans
sa÷lama toplamõyla
eúleúmiyor.

Bkz. A686 Sa÷lama toplamõ uyuúmazlõ÷õ
(sayfa 482).

Programlanabilir hata:
96.54 Sa÷lama toplamõ
eylemi

6306

FBA A eúleme dosyasõ Fieldbus adaptörü A eúleme
dosyasõ okuma hatasõ.

Lokal ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

6307

FBA B eúleme dosyasõ Fieldbus adaptörü B eúleme
dosyasõ okuma hatasõ.

Lokal ABB ile temasa geçin.

6481

Görev aúõrõ yükü

Dahili hata.

Kontrol ünitesini yeniden baúlatõn (96.08
Denetleme panosu yükleme
parametresini kullanarak veya güç
çevrimi yaparak). Sorun devam ediyorsa,
yerel ABB temsilcisi ile iletiúime geçin.

6487

Yõ÷õn aúõrõ akõúõ

Dahili hata.

Kontrol ünitesini yeniden baúlatõn (96.08
Denetleme panosu yükleme
parametresini kullanarak veya güç
çevrimi yaparak). Sorun devam ediyorsa,
yerel ABB temsilcisi ile iletiúime geçin.

64A1

Dahili dosya yükleme

Dosya okuma hatasõ.

Kontrol ünitesini yeniden baúlatõn (96.08
Denetleme panosu yükleme
parametresini kullanarak veya güç
çevrimi yaparak). Sorun devam ediyorsa,
yerel ABB temsilcisi ile iletiúime geçin.

504 Hata izleme

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

64A2

Dahili kayõt yükleme

Dahili kayõt yükleme hatasõ.

Lokal ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

64A3

Uygulama yükleme

Uygulama dosyasõ uyumlu
de÷il veya bozuk.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Her kod için
aúa÷õda verilmiú olan eylemlere bakõn.

Yapõlmasõ gerekenler

8006 Uygulama için yeterli bellek
yok.
8007 Uygulama yanlõú kütüphane
sürümünü içeriyor.
800A Uygulama bilinmeyen bir hedef
(sistem) kütüphane fonksiyonu
içeriyor.
64A5

Lisans hatasõ

Kontrol programõnõ çalõútõrma,
kõsõtlayõcõ bir lisans oldu÷u
veya gerekli bir lisans eksik
oldu÷u için önlendi.

Tüm etkin lisans hatalarõnõn yardõmcõ
kodlarõnõ kaydedin ve daha fazla talimat
için, ürün satõcõnõz ile irtibata geçin.

64A6

Adaptif program

Adaptif programõ çalõútõrmada
hata.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXX YYYY
formatõ). “XXXX” fonksiyon blo÷unun
sayõsõnõ belirtir (0000 = genel hata).
“YYYY” sorunu gösterir (her bir kod için
aúa÷õdaki eylemlere bakõn).

000A Program bozuk veya blok
mevcut de÷il.

ùablon programõ geri yükleyin veya
sürücüye programõ indirin.

000C Gereken blok giriúi eksik.

Blo÷un giriúlerini kontrol edin.

000E Program bozuk veya blok
mevcut de÷il.

ùablon programõ geri yükleyin veya
sürücüye programõ indirin.

0011 Program çok büyük.

Hata durana dek bloklarõ kaldõrõn.

0012 Program boú.

Programõ düzeltin ve sürücüye indirin.

001C Programda var olmayan bir
parametre veya blok kullanõldõ.

Parametre referansõnõ düzeltmek için
programõ düzenleyin veya var olan bir
blo÷u kullanõn.

001D Parametre seçilen pim için
geçerli de÷il.

Parametre referansõnõ düzeltmek için
programõ düzenleyin.

001E Parametre yazma korumalõ
oldu÷u için parametre çõkõúõ
baúarõsõz oldu.

Programdaki parametre referansõnõ
kontrol edin.
Hedef parametreyi etkileyen di÷er
kaynaklarõ kontrol edin.

0023 Program dosyasõ mevcut
yazõlõm sürümüyle uyumlu
0024
de÷il.

Programõ mevcut blok kütüphanesine ve
yazõlõm sürümüne adapte edin.

002A Çok fazla blok.

Bloklarõn sayõsõnõ azaltmak için programõ
düzenleyin.

Di÷er –

Yerel ABB temsilciniz ile iletiúime geçip
yardõmcõ kodu söyleyin.

Hata izleme 505

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

64B0

Bellek ünitesi ayrõldõ

Kontrol ünitesine güç
verildi÷inde, bellek ünitesi
ayrõldõ.

Kontrol ünitesinin gücünü kesin ve bellek
ünitesini tekrar takõn.
Hata oluútu÷unda bellek ünitesinin
gerçekten çõkmamasõ durumunda, bellek
ünitesinin konektörüne düzgün
yerleútirildi÷ini ve montaj vidasõnõn sõkõ
oldu÷unu kontrol edin. Kontrol ünitesini
yeniden baúlatõn (96.08 Denetleme
panosu yükleme parametresini
kullanarak veya güç çevrimi yaparak).
Sorun devam ediyorsa, yerel ABB
temsilcisi ile iletiúime geçin.

64B1

Dahili SSW hatasõ

Dahili hata.

Kontrol ünitesini yeniden baúlatõn (96.08
Denetleme panosu yükleme
parametresini kullanarak veya güç
çevrimi yaparak). Sorun devam ediyorsa,
yerel ABB temsilcisi ile iletiúime geçin.

64B2

Kullanõcõ grubu hatasõ

Kullanõcõ parametre grubu
yükleme iúlemi aúa÷õdaki
nedenlerden dolayõ baúarõsõz:
• talep edilen grup mevcut
de÷il
• grup kontrol programõ ile
uyumlu de÷il
• sürücü yükleme sõrasõnda
kapandõ.

Geçerli bir kullanõcõ parametre grubu
bulundu÷undan emin olun. Belirli de÷ilse,
yeniden yükleyin.

64E1

Kernel aúõrõ yükü

øúletim sistemi hatasõ.

Kontrol ünitesini yeniden baúlatõn (96.08
Denetleme panosu yükleme
parametresini kullanarak veya güç
çevrimi yaparak). Sorun devam ediyorsa,
yerel ABB temsilcisi ile iletiúime geçin.

6581

Parametre sistemi

Parametre yükleme veya kayõt
iúlemi baúarõsõz.

96.07 Manuel olarak parametre kaydõ
parametresini kullanarak bir kayõt iúlemi
zorlamayõ deneyin. Tekrar deneyin.

65A1

FBA A parametresi
çakõúmasõ

Sürücü, PLC tarafõndan
istenen bir iúlevselli÷e sahip
de÷il veya istenen iúlevsellik
etkinleútirilmedi.

PLC programlamayõ kontrol edin.
50 Fieldbus adaptörü (FBA) ve 51 FBA A
ayarlarõ parametre gruplarõnõn ayarlarõnõ
kontrol edin.

65A2

FBA B parametresi
çakõúmasõ

Sürücü, PLC tarafõndan
istenen bir iúlevselli÷e sahip
de÷il veya istenen iúlevsellik
etkinleútirilmedi.

PLC programlamayõ kontrol edin.
50 Fieldbus adaptörü (FBA) ve 54 FBA B
ayarlarõ parametre gruplarõnõn ayarlarõnõ
kontrol edin.

65B1

Referans kayna÷õ
parametreleri

Bir referans kayna÷õ aynõ anda
birden çok parametreyle farklõ
ünitelere ba÷lõdõr.

Bkz. A6DA Referans kayna÷õ
parametreleri (sayfa 484).

6681

EFB iletiúim kaybõ

Dahili fieldbus (EFB)
iletiúiminde iletiúim kesintisi.

Fieldbus master durumunu
(çevrimiçi/çevrimdõúõ/hata vb.) kontrol
edin.
Kontrol birimindeki XD2D konektörüne
olan ba÷lantõlarõ kontrol edin.

Dahili fieldbus (EFB)
konfigürasyon dosyasõ
okunamõyor.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

Programlanabilir hata:
58.14 øletiúim kaybõ eylemi

6682

EFB konfig. dosyasõ

506 Hata izleme

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

6683

EFB geçersiz
parametrelendirme

Dahili fieldbus (EFB)
parametre ayarlarõ tutarsõz
veya seçilen protokolle uyumlu
de÷il.

58 Dahili fieldbus parametre grubundaki
ayarlarõ kontrol edin.

6684

EFB yükleme hatasõ

Dahili fieldbus (EFB) protokol
yazõlõmõ yüklenemiyor.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

EFB protokol yazõlõmõyla
sürücü yazõlõmõ arasõnda
sürüm uyumsuzlu÷u.
6881

Metin datasõ aúõrõ akõúõ Dahili hata.

Hatayõ resetleyin. Hata devam ediyorsa,
lokal ABB temsilciniz ile iletiúime geçin.

6882

Metin 32 bit tablosu
aúõrõ akõúõ

Dahili hata.

Hatayõ resetleyin. Hata devam ediyorsa,
lokal ABB temsilciniz ile iletiúime geçin.

6883

Metin 64 bit tablosu
aúõrõ akõúõ

Dahili hata.

Hatayõ resetleyin. Hata devam ediyorsa,
lokal ABB temsilciniz ile iletiúime geçin.

6885

Metin dosyasõ aúõrõ
akõúõ

Dahili hata.

Hatayõ resetleyin. Hata devam ediyorsa,
lokal ABB temsilciniz ile iletiúime geçin.

7080

Seçenek modülü
iletiúim kaybõ

Sürücü ile bir seçenek modülü
arasõndaki iletiúim kaybedildi.

Bkz. A798 Enkoder seçene÷i hab kaybõ
(sayfa 486).

7081

Kontrol paneli kaybõ

Kontrol paneli (veya bilgisayar
aracõ) haberleúmeyi bõraktõ.

PC aracõ ya da kontrol paneli ba÷lantõsõnõ
kontrol edin.
Kumanda paneli konektörünü kontrol
edin.
Kumanda panelinin ba÷lantõsõnõ sökün ve
tekrar ba÷layõn.
Yardõmcõ kodu kontrol edin. Kod
kullanõlan G/Ç portunu aúa÷õdaki úekilde
tanõmlar: 0: Panel, 1: Fieldbus arabirimi
A, 2: Fieldbus arabirimi B, 3: Ethernet, 4:
D2D/EFB portu).

Parametreler ile belirlenen GÇ
ølave modülü tipleri tespit
edilen yapõlandõrmaya uygun
de÷il.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXYY
YYYYformatõ). “XX” G/Ç geniúletme
modülünün sayõsõnõ belirler (01:
parametre grubu 14 G/Ç geniúletme
modülü 1, 02: 15 G/Ç geniúletme modülü
2, 03: 16 G/Ç geniúletme modülü 3). “YY
YYYY” sorunu gösterir (her bir kod için
aúa÷õdaki eylemlere bakõn).

Programlanabilir hata:
49.05 øletiúim kaybõ eylemi

7082

Gen G/Ç iltúm kaybõ

00 0001 Modülle iletiúim baúarõsõz oldu. Modülün yuvaya uygun úekilde takõldõ÷õnõ
kontrol edin.
Modülün veya yuva konektörünün hasar
görmemiú oldu÷undan emin olun.
Modülü baúka bir yuvaya monte etmeyi
deneyin.
00 0002 Modül bulunamadõ.
00 0003 Modülün konfigürasyonu
baúarõsõz oldu.
00 0004 Modülün konfigürasyonu
baúarõsõz oldu.

Modüllerin tipini ve konum ayarlarõnõ
kontrol edin (parametreler 14.01/14.02,
15.01/15.02 veya 16.01/16.02).
Modülün yuvaya uygun úekilde takõldõ÷õnõ
kontrol edin.
Modülün veya yuva konektörünün hasar
görmemiú oldu÷undan emin olun.
Modülü baúka bir yuvaya monte etmeyi
deneyin.

Hata izleme 507

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

7083

Panel referansõ
çatõúmasõ

Çoklu kontrol modlarõnda
Kontrol paneli referansõ bir kerede
kaydedilmiú kontrol paneli
yalnõzca bir referans tipi için
referansõnõn kullanõmõ denendi. kaydedilebilir. Kaydedilmiú referans
yerine kopyalanmõú bir referansõ
kullanma olasõlõ÷õnõ dikkate alõn (bkz.
referans seçimi parametresi).

7084

Panel/PC aracõ sürüm
çatõúmasõ

Kontrol panelinin ve/veya PC
aracõnõn mevcut sürümü bir
fonksiyonu desteklemiyor.
(Örne÷in, daha eski panel
sürümleri harici referans
kayna÷õ olarak kullanõlamaz.)

Kontrol panelini veya PC aracõnõ
güncelleyin. Gerekirse yerel ABB
temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

7085

Uyumsuz seçenek
modülü

Seçenek modülü
desteklenmiyor. (Örne÷in,
Fxxx-xx-M tipi fieldbus adaptör
modülleri desteklenmez.)

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Kod
desteklenmeyen modülün ba÷landõ÷õ
arabirimi belirtir: 1: Fieldbus arabirimi A,
2: Fieldbus arabirimi B
Modülü desteklenen bir tiple de÷iútirin.

Motor sõkõúmasõ

Motor, örne÷in aúõrõ yük veya
yetersiz motor gücü sebebiyle
durma bölgesinde çalõúõyor.

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

7121

Programlanabilir hata:
31.24 Sõkõúma fonk

7181

Fren direnci

Fren direnci arõzalõ veya ba÷lõ
de÷il.

Bir fren direnci ba÷lõ oldu÷unu kontrol
edin.
Fren direncinin durumunu kontrol edin.
Fren direncinin boyutlandõrõlmasõnõ
kontrol edin.

7183

BR aúõrõ sõcaklõ÷õ

Fren direnci sõcaklõ÷õ, 43.11
Fren direnci arõza limiti
parametresi ile tanõmlanan
hata limitini aútõ.

Sürücüyü durdurun. Direncin so÷umasõnõ
bekleyin.
Direnç aúõrõ yük koruma fonksiyonu
ayarlarõnõ kontrol edin (parametre grubu
43 Fren kõyõcõ).
Hata limiti ayarõnõ kontrol edin, 43.11
Fren direnci arõza limiti parametresi.
Fren döngüsünün izin verilen limitler
içinde oldu÷undan emin olun.

7184

Fren direnci kablolarõ

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. Hatanõn nedenini giderdikten
sonra, kontrol ünitesini yeniden baúlatõn
(96.08Denetleme panosu yükleme
parametresini kullanarak veya güç
çevrimi yaparak).

7191

BC kõsa devresi

Fren kõyõcõ IGBT'de kõsa devre. Fren direncinin ba÷lõ ve hasarsõz
oldu÷undan emin olun.
Fren direncinin elektriksel özelliklerini
Donanõm el kitabõ'na göre kontrol edin.
Fren kõyõcõyõ (de÷iútirilebiliyorsa)
de÷iútirin. Hatanõn nedenini giderdikten
sonra, kontrol ünitesini yeniden baúlatõn
(96.08 Denetleme panosu yükleme
parametresini kullanarak veya güç
çevrimi yaparak).

508 Hata izleme

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

7192

BC IGBT aúõrõ sõcaklõ÷õ Fren kõyõcõ IGBT sõcaklõ÷õ dahili
hata limitini aútõ.

71A2

Mekanik fren kapatma
baúarõsõz
Programlanabilir hata:
44.17 Fren hata
fonksiyonu

71A3

Mekanik fren açma
baúarõsõz
Programlanabilir hata:
44.17 Fren hata
fonksiyonu

71A5

Mekanik fren açma
izni yok
Programlanabilir hata:
44.17 Fren hata
fonksiyonu

71B1

Motor fanõ
Programlanabilir hata:
35.106 DOL starter olay
türü

7301

Kõyõcõyõ so÷umaya bõrakõn.
Ortam sõcaklõ÷õnõn aúõrõ olup olmadõ÷õnõ
kontrol edin.
So÷utma fanõ arõzasõ olup olmadõ÷õnõ
kontrol edin.
Hava akõúõnda engel olup olmadõ÷õnõ
kontrol edin.
Kabin boyutlandõrmasõnõ ve so÷utmasõnõ
kontrol edin.
Direnç aúõrõ yük koruma fonksiyonu
ayarlarõnõ kontrol edin (parametre grubu
43 Fren kõyõcõ).
Fren döngüsünün izin verilen limitler
içinde oldu÷unu kontrol edin.
Sürücü besleme AC geriliminin limitlerin
üzerinde olmadõ÷õnõ kontrol edin.

Mekanik fren kontrolü hatasõ.
Örn. fren kapatma sõrasõnda
fren onayõnõn beklenen úekilde
olmamasõ durumunda
etkinleútirilir.

Mekanik fren ba÷lantõsõnõ kontrol edin.
44 Mekanik fren kontrolü parametre
grubundaki mekanik fren ayarlarõnõ
kontrol edin.
Onay sinyalinin gerçek fren durumuna
uygun oldu÷unu kontrol edin.

Mekanik fren kontrolü hatasõ.
Örn. fren açma sõrasõnda fren
onayõnõn beklenen úekilde
olmamasõ durumunda
etkinleútirilir.

Mekanik fren ba÷lantõsõnõ kontrol edin.
44 Mekanik fren kontrolü parametre
grubundaki mekanik fren ayarlarõnõ
kontrol edin.
Onay sinyalinin gerçek fren durumuna
uygun oldu÷unu kontrol edin.

Mekanik fren açma koúullarõ
karúõlanamõyor (örne÷in, 44.11
Freni kapalõ tutma parametresi
tarafõndan frenin açõlmasõ
engellenmiú durumda).

44 Mekanik fren kontrolü parametre
grubundaki mekanik fren ayarlarõnõ
(özellikle 44.11 Freni kapalõ tutma)
kontrol edin.
Onay sinyalinin (mevcut ise) gerçek fren
durumuna uygun oldu÷unu kontrol edin.

Enkoder olmayan bir
uygulamada, fren 5 saniyeden
fazla modülasyon yapan bir
sürücüye karúõ fren kapama
talebiyle (ya 44.12 Fren
kapatma talebi
parametresinden ya da bir
FSO-xx güvenlik fonksiyonlarõ
modülünden gelen) kapalõ
durur.

44.12 Fren kapatma talebi parametresi
tarafõndan seçilen kaynak sinyalini
kontrol edin.
FSO-xx güvenlik fonksiyonlarõ modülüne
ba÷lanan güvenlik devrelerini kontrol
edin.

Harici fandan geribildirim
alõnmadõ.

Motor fan kontrolü ile harici fanõ (veya
kontrol edilen di÷er ekipmanõ) kontrol
edin.
35.100…35.106 parametrelerinin
ayarlarõnõ kontrol edin.

Motor hõzõ geri bildirimi Motor hõzõ geri bildirimi
alõnmadõ.
Programlanabilir hata:
90.45 Motor geribildirim
arõzasõ

Yapõlmasõ gerekenler

Bkz. A7B0 Motor hõzõ geri bildirimi (sayfa
488).

Hata izleme 509

Kod
(onal- Hata
tõlõ)
7310

Aúõrõ hõz

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

Yanlõú ayarlanmõú
minimum/maksimum hõz,
yetersiz fren torku veya tork
referansõnõ kullanõrken yükteki
de÷iúimler sebebiyle motor,
izin verilen hõzdan daha hõzlõ
dönüyor.

Minimum/maksimum hõz ayarlarõnõ
kontrol edin, 30.11 Minimum hõz ve 30.12
Maksimum hõz parametreleri.
Motor frenleme torku için yeterlili÷i
kontrol edin.
Tork kontrolünün kullanõlõrlõ÷õnõ kontrol
edin.
Fren kõyõcõ veya dirençlere gerek olup
olmadõ÷õnõ kontrol edin.

Yanlõú tahmin edilen hõz.

Motor akõmõ ölçümünün durumunu
kontrol edin.
Örne÷in, bir Normal veya Geliúmiú ID run
yerine bir Geliúmiú Beklemede,
Azaltõlmõú veya Sabit ID run
gerçekleútirin. Bkz. parametre grubu
99.13 ID run talep edildi (sayfa 412).

7380

Enkoder dahili

Dahili hata.

Lokal ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

7381

Enkoder

Enkoder geri besleme hatasõ.

Bkz. A7E1 Enkoder (sayfa 490).

Programlanabilir hata:
90.45 Motor geribildirim
arõzasõ

73A0

Hõz geri bildirim
konfigürasyonu

Hõz geri bildirim
konfigürasyonu yanlõú.

Bkz. A797 Hõz geri bildirim
konfigürasyonu (sayfa 485).

73A1

Yük geri bildirimi

Yük geri bildirimi alõnmadõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXYY ZZZZ
formatõ). “XX” enkoder arabirim
modülünün sayõsõnõ belirler (01:
91.11/91.12, 02: 91.13/91.14), “YY”
enkoderi belirler (01: 92 Enkoder 1
konfigürasyonu, 02: 93 Enkoder 2
konfigürasyonu). “ZZZZ” sorunu gösterir
(her bir kod için aúa÷õdaki eylemlere
bakõn).

Programlanabilir hata:
90.55 Yük geri bildirim
arõzasõ

0001 Yük diúli tanõmõ geçersiz veya
limitlerin dõúõnda.

Yük diúli ayarlarõnõ kontrol edin (90.53 ve
90.54).

0002 Besleme sabiti tanõmõ geçersiz
veya limitlerin dõúõnda.

Besleme sabiti ayarlarõnõ kontrol edin
(90.63 ve 90.64).

0003 Motor/yük diúli tanõmõ geçersiz
veya limitlerin dõúõnda.

Motor/yük diúli ayarlarõnõ kontrol edin
(90.61 ve 90.62).

0004 Enkoder konfigüre edilmemiú.

Enkoder ayarlarõnõ kontrol edin (92
Enkoder 1 konfigürasyonu veya 93
Enkoder 2 konfigürasyonu).
Ayarlardaki her türlü de÷iúikli÷i geçerli
kõlmak 91.10 Enkoder parametre
yenileme parametresini kullanõn.

0005 Enkoder çalõúmayõ bõraktõ.
73B0

Acil rampa baúarõsõz

Acil stop beklenen süre içinde
tamamlanmadõ.

Enkoder durumunu kontrol edin.
31.32 Acil rampa denetimi ve 31.33 Acil
rampa denetimi gecikmesi
parametrelerinin ayarlarõnõ kontrol edin.
Önceden tanõmlanan rampa sürelerini
kontrol edin (Off1 modu için
23.11…23.19, Off3 modu için 23.23).

510 Hata izleme

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

73B1

Stop baúarõsõz oldu

Rampa stop beklenen süre
içinde tamamlanmadõ.

31.37 Rampa stop denetimi ve 31.38
Rampa stop denetimi gecikmesi
parametrelerinin ayarlarõnõ kontrol edin.
23 Hõz referansõ rampasõ parametre
grubundaki önceden tanõmlanan rampa
sürelerini kontrol edin.

7510

FBA A iletiúimi

Sürücü ile fieldbus adaptör
modülü A veya PLC ile fieldbus
adaptör modülü A arasõndaki
döngüsel iletiúim kayboldu.

Fieldbus iletiúim durumunu kontrol edin.
Fieldbus arabiriminin kullanõcõ
belgelerine bakõn.
50 Fieldbus adaptörü (FBA), 51 FBA A
ayarlarõ, 52 FBA A veri giriúi ve 53 FBA A
veri çõkõúõ parametre gruplarõnõn
ayarlarõnõ kontrol edin.
Kablo ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
øletiúim master cihazõnõn iletiúim sa÷layõp
sa÷layamadõ÷õnõ kontrol edin.

Sürücü ile fieldbus adaptör
modülü B veya PLC ile fieldbus
adaptör modülü B arasõndaki
döngüsel iletiúim kaybolmuú.

Fieldbus iletiúim durumunu kontrol edin.
Fieldbus arabiriminin kullanõcõ
belgelerine bakõn.
50 Fieldbus adaptörü (FBA) parametre
grubu ayarlarõnõ kontrol edin.
Kablo ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
øletiúim master cihazõnõn iletiúim sa÷layõp
sa÷layamadõ÷õnõ kontrol edin.

Dönüútürücüler arasõndaki
(örne÷in, çevirici ünite ve
besleme ünitesi) DDCS (fiber
optik) iletiúimi kayõp.

Di÷er dönüútürücünün durumunu kontrol
edin (06.36 ve 06.39 parametreleri).
60 DDCS iletiúimi parametre grubu
ayarlarõnõ kontrol edin. Di÷er
dönüútürücünün kontrol programõnda
karúõlõk gelen ayarlarõ kontrol edin.
Kablo ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
Gerekirse, kablolarõ de÷iútirin.

Sürücü ve harici kontrol cihazõ
arasõndaki DDCS (fiber optik)
iletiúimi kayõp.

Kontrol cihazõnõn durumunu kontrol edin.
Kontrol cihazõnõn kullanõcõ belgelerine
bakõn.
60 DDCS iletiúimi parametre grubu
ayarlarõnõ kontrol edin.
Kablo ba÷lantõlarõnõ kontrol edin.
Gerekirse, kablolarõ de÷iútirin.

Master/follower iletiúimi kayõp.

Bkz. A7CB MF iletiúim kaybõ (sayfa 489).

Programlanabilir hata:
50.02 FBA A iletiúim kaybõ
fonksiyonu

7520

FBA B iletiúimi
Programlanabilir hata:
50.32 FBA B iletiúim kaybõ
fonksiyonu

7580

INU-LSU hab kaybõ
Programlanabilir hata:
60.79 INU-LSU iletiúim
kaybõ fonksiyonu

7581

DDCS kontrol cihazõ
iletiúim kaybõ
Programlanabilir hata:
60.59 DDCS kontrol cihazõ
iletiúim kaybõ fonksiyonu

7582

MF iletiúim kaybõ
Programlanabilir hata:
60.09 M/F iletiúim kaybõ
fonksiyonu

7583

Hat tarafõndaki ünite
arõzalõ

Çevirici ünitesine ba÷lõ olan
besleme ünitesi (veya di÷er
dönüútürücü) bir hata
oluúturdu.

Besleme ünitesinin (veya di÷er
dönüútürücünün) hata durumunu kontrol
edin.
Besleme ünitesinin yazõlõm el kitabõna
bakõn.

7584

LSU úarjõ baúarõsõz
oldu

Besleme ünitesi beklenen süre
içinde hazõr de÷ildir (ör. ana
kontaktör/kõrõcõ kapatõlamadõ).

94.10 LSU maks úarj süresi
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.
Besleme ünitesinin etkinleútirildi÷ini,
starta izin verildi÷ini ve çevirici ünite
tarafõndan kontrol edilebildi÷ini (ör. lokal
kontrol modunda olmayan) kontrol edin.

Hata izleme 511

Kod
(onal- Hata
tõlõ)
8001

ULC düúük yük hatasõ
Programlanabilir hata:
37.04 ULC düúük yük
iúlemleri

8002

ULC aúõrõ yük hatasõ
Programlanabilir hata:
37.03 ULC aúõrõ yük
iúlemleri

80A0

AI denetimi
Programlanabilir hata:
12.03 AI denetim
fonksiyonu

80B0

Sinyal denetimi
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir hata:
32.06 Denetim 1 eylemi

80B1

Sinyal denetimi 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir hata:
32.16 Denetim 2 eylemi

80B2

Sinyal denetimi 3
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir hata:
32.26 Denetim 3 eylemi

9081

Harici hata 1

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

Seçilen sinyal kullanõcõ düúük
yük e÷risinin altõna indi.

Bkz. A8BF ULC düúük yük uyarõsõ (sayfa
492).

Seçilen sinyal kullanõcõ aúõrõ
yük e÷risini aútõ.

Bkz. A8BE ULC aúõrõ yük uyarõsõ (sayfa
492).

Bir analog sinyal, analog giriú
için belirtilen limitlerin dõúõnda.

Yardõmcõ kodu kontrol edin (XXXX XYZZ
formatõ). “Y” giriúin konumunu belirtir (0:
Kontrol ünitesi, 1: G/Ç geniúletme
modülü 1, 2: G/Ç geniúletme modülü 2,
3: G/Ç geniúletme modülü 3). “ZZ” limiti
tanõmlar (01: AI1 minimumun altõnda, 02:
AI1 maksimumun üzerinde, 03: AI2
minimumun altõnda, 04: AI2
maksimumun üzerinde).
Analog giriúteki sinyal düzeyini kontrol
edin.
Giriúe ba÷lõ kablolarõ kontrol edin.
12 Standart AI parametre grubundaki
giriú minimum ve maksimum limitlerini
kontrol edin.

Sinyal denetim 1 fonksiyonu
tarafõndan oluúturulan arõza.

Arõzanõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 32.07 Denetim 1 sinyali).

Sinyal denetim 2 fonksiyonu
tarafõndan oluúturulan arõza.

Arõzanõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 32.17 Denetim 2 sinyali).

Sinyal denetim 3 fonksiyonu
tarafõndan oluúturulan arõza.

Arõzanõn kayna÷õnõ kontrol edin
(parametre 32.27 Denetim 3 sinyali).

Harici cihaz 1'de hata.

Harici cihazõ kontrol edin.
31.01 Harici olay 1 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.

Harici cihaz 2'de hata.

Harici cihazõ kontrol edin.
31.03 Harici olay 2 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.

(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir hata:
31.01 Harici olay 1
kayna÷õ
31.02 Harici olay 1 tipi

9082

Harici hata 2
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir hata:
31.03 Harici olay 2
kayna÷õ
31.04 Harici olay 2 tipi

512 Hata izleme

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

9083

Harici cihaz 3'te hata.

Harici cihazõ kontrol edin.
31.05 Harici olay 3 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.

Harici cihaz 4'te hata.

Harici cihazõ kontrol edin.
31.07 Harici olay 4 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.

Harici cihaz 5'te hata.

Harici cihazõ kontrol edin.
31.09 Harici olay 5 kayna÷õ
parametresinin ayarõnõ kontrol edin.

Güvenlik devresi ba÷lantõlarõnõ kontrol
edin. Daha fazla bilgi için, ilgili sürücü
donanõm el kitabõna ve 31.22 STO
gösterge çalõútõrma/durdurma
parametresinin açõklamasõna (sayfa 260)
bakõn.
Yardõmcõ kodu kontrol edin, kod özellikle
paralel ba÷lõ çevirici modüllerde konum
bilgileri içerir. Kodun bitleri, 32 bitlik iki
sayõya dönüútürüldü÷ünde aúa÷õdakileri
gösterir:
31…28: Hatalõ çevirici modülün sayõsõ
(0...11 ondalõk). 1111: Kontrol ünitesinin
STO_ACT durumlarõ ve çevirici modüller
çakõúõyor
27: Çevirici modüllerin STO_ACT
durumu
26: Kontrol ünitesinin STO_ACT durumu
25: Kontrol ünitesinde STO1
24: Kontrol ünitesinde STO2
23…12: Çevirici modüller 12...1'in STO1'i
(Var olmayan modüllerin bitleri 1'e
ayarlandõ).
11…0: Çevirici modüller 12...1'in STO2'si
(Var olmayan modüllerin bitleri 1'e
ayarlandõ).

Harici hata 3
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir hata:
31.05 Harici olay 3
kayna÷õ
31.06 Harici olay 3 tipi

9084

Harici hata 4
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir hata:
31.07 Harici olay 4
kayna÷õ
31.08 Harici olay 4 tipi

9085

Harici hata 5
(Düzenlenebilir mesaj
metni)
Programlanabilir hata:
31.09 Harici olay 5
kayna÷õ
31.10 Harici olay 5 tipi

FA81

Güvenli moment
kapatma 1 kaybõ

Güvenli moment kapatma
etkin, yani STO devresi 1
kesilmiú durumda.

FA82

Güvenli moment
kapatma 2 kaybõ

Güvenli moment kapatma
etkin, yani STO devresi 2
kesilmiú durumda.

FB11

Bellek ünitesi eksik

Kontrol ünitesine bellek ünitesi
takõlõ de÷il.

Kontrol ünitesinin gücünü kapatõn.
Bellek ünitesinin kontrol ünitesine
düzgün úekilde yerleútirildi÷ini kontrol
edin.

Kontrol ünitesine takõlmõú olan
bellek ünitesi boú.

Kontrol ünitesinin gücünü kapatõn.
Kontrol ünitesine bir bellek ünitesi (uygun
yazõlõmlõ) takõn.

Kontrol ünitesine takõlmõú olan
bellek ünitesi uyumlu de÷il.

Kontrol ünitesinin gücünü kapatõn.
Uyumlu bir bellek ünitesi takõn.

FB12

Bellek ünitesi
uyumsuz

Hata izleme 513

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

FB13

Bellek ünitesi FW
uyumsuz

Takõlõ bellek ünitesindeki
yazõlõm sürücüyle uyumlu
de÷il.

Kontrol ünitesinin gücünü kapatõn.
Uyumlu yazõlõma sahip olan bir bellek
ünitesi takõn.

FB14

Bellek ünitesi FW'yi
yükleme baúarõsõz
oldu

Takõlõ bellek ünitesindeki
yazõlõm sürücüye
yüklenemiyor.

Kontrol ünitesinin gücünü kapatõn.
Bellek ünitesinin kontrol ünitesine
düzgün úekilde yerleútirildi÷ini kontrol
edin.
Sorun devam ederse, bellek ünitesini
de÷iútirin.

FF61

ID run

Motor ID run iúlemi baúarõyla
tamamlanmadõ.

99 Motor verileri parametre grubundaki
nominal motor de÷erlerini kontrol edin.
Sürücüye harici kontrol sistemi ba÷lõ
olmadõ÷õnõ kontrol edin.
Sürücüye (ve ayrõ olarak güç
sa÷lanõyorsa kontrol ünitesine) güç
çevrimi yapõn.
Motor úaftõnõn kilitli olmadõ÷õnõ kontrol
edin.
Yardõmcõ kodu kontrol edin. Kodun ikinci
numarasõ sorunu gösterir (her bir kod için
aúa÷õdaki eylemlere bakõn).

0001 Maksimum akõm limiti çok
düúük.

99.06 Motor nominal akõmõ ve 30.17
Maksimum akõm parametrelerinin
ayarlarõnõ kontrol edin. 30.17 > 99.06
oldu÷undan emin olun.
Sürücünün, motora göre do÷ru úekilde
boyutlandõrõlmõú olup olmadõ÷õnõ kontrol
edin.

0002 Maksimum hõz limiti veya
hesaplanan alan zayõflama
noktasõ çok düúük.

Parametrelerin ayarlarõnõ kontrol edin.
• 30.11 Minimum hõz
• 30.12 Maksimum hõz
• 99.07 Motor nominal gerilimi
• 99.08 Motor nominal frekansõ
• 99.09 Motor nominal hõzõ.
Aúa÷õdakilerden emin olun:
• 30.12 > (0,55 × 99.09) > (0,50 ×
senkronize hõz)
• 30.11 < 0, ve
• besleme gerilimi > (0,66 × 99.07).

0003 Maksimum moment limiti çok
düúük.

99.12 Nominal motor momenti
parametresinin ayarlarõnõ ve 30 Limitler
grubundaki moment limitlerini kontrol
edin.
Geçerli maksimum moment limitinin
%100'den büyük oldu÷undan emin olun.

0004 Geçerli ölçüm kalibrasyonu
makul bir süre içinde
tamamlanmadõ.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

0005…0008 Dahili hata.
0009 (Yalnõzca asenkron motorlar)
Hõzlanma makul bir süre içinde
tamamlanmadõ.

Lokal ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.
Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

514 Hata izleme

Kod
(onal- Hata
tõlõ)

Neden

Yapõlmasõ gerekenler

000A (Yalnõzca asenkron motorlar)
Yavaúlama makul bir süre
içinde tamamlanmadõ.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

000B (Yalnõzca asenkron motorlar)
Tanõmlama çalõúmasõ sõrasõnda
hõz sõfõra düútü.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

000C (Yalnõzca sabit mõknatõslõ
motorlar) ølk hõzlanma makul
bir süre içinde tamamlanmadõ.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

000D (Yalnõzca sabit mõknatõslõ
motorlar) økinci hõzlanma
makul bir süre içinde
tamamlanmadõ.

Yerel ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

000E…0010 Dahili hata.

Lokal ABB temsilcinizle ba÷lantõya geçin.

FF7E

Follower

Follower sürücüsü açõldõ.

Yardõmcõ kodu kontrol edin. Hatalõ
sürücünün nod adresini bulmak için koda
2'yi ekleyin.
Follower sürücüsündeki hatayõ düzeltin.

FF81

FB A zorlamalõ açma

Fieldbus adaptörü A yoluyla bir
hata açma komutu alõndõ.

PLC'den sa÷lanan hata bilgilerini kontrol
edin.

FF82

FB B zorlamalõ açma

Fieldbus adaptörü B yoluyla bir
hata açma komutu alõndõ.

PLC'den sa÷lanan hata bilgilerini kontrol
edin.

FF8E

EFB zorlamalõ hata

Dahili fieldbus arabirimi yoluyla
bir hata komutu alõndõ.

Modbus kontrol cihazõndan sa÷lanan
hata bilgilerini kontrol edin.

