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Sistem Kurulum Kilavuzu

Bu Sistem Kurulum Kilavuzu, MICROMASTER 420 inverterin kolay ve etkin bir 
sekilde kullanima hazirlanmasini saglamaktadir. Daha ayrintili teknik bilgi için 
lütfen MICROMASTER 420 inverter ile birlikte verilen CD-ROM üzerindeki 
Referans Kilavuzuna ve Çalistirma Talimatlarina basvurunuz.
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Uyarilar, Dikkat Edilecek Hususlar ve Notlar
Asagida belirtilen Uyarilar, Dikkat Edilecek Hususlar ve Notlar, kendi 
emniyetinizi saglamak ve bunun yani sira cihazin ve sisteme bagli makinelerde 
bulunan parçalarin hasar görmelerini engellemek amacini tasimaktadir.

Özel Islemlere iliskin Özel Uyarilar, Dikkat Edilecek Hususlar ve Notlar, ilgili 
bölümlerin baslangicinda listelenmistir.

Kendi can güvenliginizi yakinen ilgilendirdiginden ve MICROMASTER 420
inverterinizin ve ona baglayacaginiz donanimin kullanim ömrünün uzamasina 
katkida bulunacagindan, lütfen verilen bilgileri dikkatlice okuyunuz.

! Uyarilar
Ø Bu donanim, bünyesinde tehlikeli gerilim seviyeleri bulundurmakta 

ve riskli sonuçlar dogurabilecek dönen mekanik parçalara 
kumanda etmektedir. Bu kullanim kilavuzunda yer alan Uyarilarin
gözardi edilmesi veya talimatlara uyulmamasi neticesinde can 
kaybi, ciddi sekilde yaralanmalar ya da cihazlarin hasar 
görmesiyle sonuçlanacak olaylar söz konusu olabilir.

Ø Bu donanim üzerinde, sadece bu konuda yeterli egitim gören ve 
bu kilavuzda yer alan, sistemle ilgili tüm güvenlik, uyarilarini, 
kurulum, çalistirma ve bakim yöntemlerini bilen sahislar 
çalismalidir. Bu donanimin, basarili ve emniyetli bir sekilde 
çalistirilabilmesi, sistemin uygun biçimde kurulmasina, 
çalistirilmasina ve bakimlarinin yapilmasina baglidir.

Ø Bütün gerilim baglantilari ayrildiktan sonra, bütün 
MICROMASTER modüllerinin ara devresi, 5 dakika süreyle 
tehlikeli bir gerilim seviyesinde kalir. Bu nedenle, herhangi bir 
MICROMASTER modülü üzerinde çalisma yapmadan önce, 
inverteri güç kaynagindan ayirdiktan sonra daima 5 dakika 
bekleyiniz.

! Dikkat
Ø Çocuklarin ve yetkisiz kisilerin, donanima ulasmasina ya da 

yaklasmasina izin verilmemelidir!
Ø Bu donanim, sadece imalatçi firma tarafindan belirtilen amaçlara 

hizmet edecek sekilde kullanilabilir. Firmanin onayi alinmaksizin 
yapilacak tadilatlar ve imalatçi firma tarafindan satilmayan ya da 
tavsiye edilmeyen yedek parçalarin ve aksesuarlarin kullanilmasi 
yanginlara, elektrik soklarina ve yaralanmalara neden olabilir.

Notlar
Ø Bu sistem Kurulum Kilavuzunu, donanimin yakininda 

bulundurunuz ve bütün kullanicilarin edinebilmelerini saglayiniz.
Ø Enerjili donanim üzerinde ölçüm ve test islemleri yapilmasi 

gerektiginde, Güvenlik Kodu VBG 4.0 yönetmeliklerine, özellikle § 
8 ‘Enerjili Parçalar Üzerinde Çalisilirken Izin Verilen Sapmalar’. 
Kisminda belirtilen kurallara uyulmalidir. Çalismalar esnasinda 
uygun elektronik aletler kullanilmalidir.

Ø Herhangi bir kurulum veya devreye alma islemine baslamadan
önce donanimin üzerine yapistirilmis olan etiketler de dahil olmak 
üzere bütün emniyet talimatlari ve uyarilar okunmalidir. Uyari 
etiketlerini daima okunabilir durumda muhafaza ediniz ve eksik ya 
da hasar gören etiketlerin degistirilmesini saglayiniz.
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1 Mekanik Kurulum

! Dikkat
BU DONANIM TOPRAKLANMALIDIR.
Ø Inverterin emniyetli sekilde çalisabilmesini saglamak için cihaz, 

MICROMASTER 420 çalistirma talimatlarinda belirtilen uyarilari 
titizlikle takip eden yetkili personel tarafindan kurulmali ve devreye 
alinmalidir.

Ø El aletlerinin dogru sekilde kullanimi ve personel koruyucu 
donanima iliskin ilgili yönetmeliklerin yanisira tehlikeli gerilim 
seviyelerinde sistem kurulumlari hakkindaki genel ve bölgesel 
kurulum ve emniyet kurallarina (örnegin,. EN 50178) özellikle 
dikkat ediniz.

Ø Inverter, devre disinda olsa dahi ana akim sebeke girisi ve motor 
terminallerinde tehlikeli gerilim seviyeleri bulunmaktadir. Herhangi 
bir kurulum islemine baslamadan önce, cihazi devreden 
çikardiktan sonra ünitenin desarj olabilmesi için 5 dakika 
bekleyiniz.

Çerçeve Boyutu A Çerçeve Boyutu B Çerçeve Boyutu C

MICROMASTER 420 için delik plani

Tüm BoyutlarÇerçeve-
Boyutu Yükseklik Genislik Derinlik

Montaj Yöntemi Sikma Torku

A 173mm 73mm 149mm  2 x M4 Civata
 2 x M4 Somun
 2 x M4 Rondela
DIN rayina 
montaj

Rondelalar takili 
halde 2.5 Nm 

B 202mm 149mm 172mm  4 x M4 Civata
 4 x M4 Somun
 4 x M4 Rondela

Rondelalar takili 
halde 2.5Nm

C 245mm 185mm 195mm  4 x M5 Civata
 4 x M5 Somun
 4 x M5 Rondela

Rondelalar takili 
halde 3.0Nm

Çerçeve boyutu ölçümleri ve montaj yöntemleri
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2 Elektrik Donaniminin Kurulumu

! Uyari
Ø Elektrik donanimini kurma islemine baslamadan önce güç 

kaynaginin frekansini, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya göre 
ayarlayiniz. Kuzey Amerika için Güç Kaynagi ayari yapilirken, DIP-
Anahtarini (2) 60 Hz’e (yukari) ayarlayiniz. Avrupa için Güç Kaynagi 
ayari yapilirken ise DIP-Anahtarini (2) varsayilan ayar konumu olan 
50 Hz’de (asagi) birakiniz. 

Ø Bir depolama periyodu sonrasinda inverter kurulumunu yaparken 
lütfen Çalistirma Talimatlarinin 2. Bölümüne bakiniz

Ø DIP-Anahtari 1 kullanilmaz.

230V 400 V / 230 V (Kuzey Amerika)
Tek faz Üç Faz

Üçgen baglanti Yildiz Baglanti 
230 V tek faz 400 V / 230 V üç faz

Not
Kapasitesi 11kW’in üzerinde olan motorlarin baglantilari, normal 
sartlarda 400V Üçgen veya 690 V Yildiz baglanti seklinde yapilir. Bu 
durumda, motoru 400V Üçgen baglanti sekline göre baglayiniz. Daha 
ayrintili bilgi edinmek için motor Çalistirma Talimatlarina bakiniz.
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3 Elektro Manyetik Parazitin Önlenmesi
Inverterler, yüksek seviyede elektro manyetik parazit olusumu beklenen 
endüstriyel ortamlarda çalismak üzere tasarlanmislardir. Genellikle, cihazin 
kurulumu basarili bir sekilde yapildigi takdirde, cihazin emniyetli ve sorunsuz bir 
sekilde çalismasi saglanmaktadir. Sorunlarla karsilasirsaniz, asagida belirtilen 
islemleri uygulayiniz.

Yapilacak islemler

Ø Cihazin kabini içerisinde bulunan bütün donanimin, kisa ve kalin kesitli bir 
topraklama kablosunu ortak bir yildiz baglanti noktasina ya da baraya 
baglamak suretiyle uygun sekilde topraklanmasini saglayiniz.

Ø Invertere baglanmis olan herhangibir kumanda donaniminin da (PLC gibi) 
invertere uygulanan sekilde kisa ve kalin kesitli bir kabloyla ayni toprak 
hattina ya da yildiz baglanti noktasina baglandigindan emin olunuz.

Ø Motorlardan gelen toprak dönüs hattini, dogrudan ilgili inverter üzerindeki 
topraklama baglantisina (PE) baglayiniz.

Ø Yüksek frekanslarda daha  düsük empedans degerlerine sahip olduklarindan 
yassi iletkenler tercih edilmektedir.

Ø Blendajsiz kablolarin mümkün oldugunca kisa olmasina dikkat ederek kablo 
uçlarini düzgünce sonlandiriniz.

Ø Gerektiginde 900 lik dik aç ilarda ayri ana hat devreleri kullanarak, kumanda 
kablolarini güç baglantilarindan mümkün oldugunca ayiriniz. 

Ø Mümkün oldugu takdirde, kumanda devresine ait baglantilarda blendajli 
kablolar kullaniniz.

Ø Cihazin kabini içindeki kontaktörlerin, bobinlere DC kontaktörler için volan 
tipi diyotlar, AC kontaktörler için R-C bastiricilar takmak suretiyle 
bastirildigindan emin olunuz. Varistör tipi bastiricilar da oldukça verimlidirler. 
Bu husus, kontaktörlerin inverter rölesi tarafindan kumanda edildigi 
durumlarda önem kazanmaktadir.

Ø Motor baglantilari için blendajlive zirhli baglantilar kullaniniz ve blendaji, 
kablo kelepçeleri vasitasiyla her iki ucundan topraklayiniz.

!
Uyari
Inverter düzenekleri kurulurken güvenlik yönetmeliklerine 
harfiyen uyulmalidir!
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4 MICROMASTER 420 Inverterin Devreye Alinmasi
MM420 cihazi, bir Çalisma Durumu Gösterge Panosuyla (SDP) donatilmistir ve asagida 
belirtilen çalisma gereksinimlerini karsilayan varsayilan parametre ayarlarina sahiptir: 

Ø Motorun nominal çalisma degerleri, Voltaj, Akim ve Frekans degerlerinin 
tamami inverter verilerine uygundur (Standart bir Siemens motorunun 
kullanilmasi tavsiye edilir).

Ø Analog bir potansiyometre tarafindan kontrol edilen dogrusal V/f motor devri.

Ø Maksimum devir 50 Hz frekansda 3000 min-1 50 Hz (60 Hz’de 3600 min-1),
Inverterin analog girisleri üzerinden bir potansiyometre vasitasiyla kontrol 
edilmesi mümkündür.

Ø Motor devri yükselme süresi / motor devri düsme süresi = 10 saniye
Daha karisik kullanim ayarlarinin uygulanmasi gerekiyorsa, lütfen Çalistirma 
Talimatlarindaki parametre listesine bakiniz. 

Parametreleri degistirmek için istege bagli olarak temin edilen modüllerden “Ana 
Operatör Panosu” (BOP), “Gelistirilmis Operatör Panosu” (AOP) veya iletisim 
seçeneklerine ihtiyaç vardir. Çalistirma Talimatlarina ve Referans Kilavuzuna bakiniz..

Bu Kilavuzda, SPD ile Devreye Alma ve BOP ile “Hizli Devreye Alma” 
(gerekli parametreler de belirtilmistir) islemleri anlatilmistir. 
SDP’yi bir Operatör Panosuyla degistirmek için Bölüm 6’ya bakiniz

Not:
Frekans ayari: Inverter asagida belirtilen sekilde teslim edilmektedir:
Ø DIP anahtari 2:

♦ Off (kapali) konumu: Avrupa için varsayilan ayar konumlari (50Hz, kW vb.)
♦ On (açik) konumu: Kuzey Amerika için varsayilan ayar konumlari (60Hz, hp vb.)

Ø DIP anahtari 1: Müsteri kullanimi için degildir.

4.1 Varsayilan Ayar Konumlari

Sayisal girdiler Terminaller Parametre Varsayilan çalisma konumu
1 5 P0701 = ‘1’ ON (açik) normal
2 6 P0702 = ‘12’ Ters
3 7 P0703 = ‘9’ Ariza Onayi
Çikis rölesi 10/11 P0731 = ’52.3’ Ariza Tanimi
Analog çikis 12/13 P0771 = ’21’ Çikis Frekansi
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4.2 Sistem Kurulum Kilavuzunu Kullanarak Devreye Alma

Elektrik Donan iminin Kurulumu

Sayfa4

Mekanik Kurulum
Sayfa 3

SDP ile
Devreye alma
Sayfa 7

BOP ile
Devreye alma
Sayfa 7

ØBir açma/kapama (On/Off) anahtarinin baglanmasi

ØDevir ayar i için bir potansiyometrenin baglanmasi

ØDevir yönünü degistirmek için bir Anahtarin baglanmasi

Motorun ‘BOP’
Vasitasiyla çalistirilmasi

Kumanda Kaynagi:
Varsayilan (P0700 = 0)

Kumanda Kaynagi:
BOP (P0700 = 1)

Motorun harici bir
açma/kapama anahtari ile
çalistirilmasi

4.3 Çalisma Durumu Gösterge Panosu (SDP) ile Devreye Alma

MICROMASTER 420 cihazi, Çalisma Durumu Gösterge Panosu (SDP) ile 
devreye alinirken çalistirma uygulamasi, MICROMASTER 420’nizin varsayilan 
ayar konumlari tarafindan kapsanmalidir.

Ø Açma / kapama Anahtarini, 5 ve 8 no.lu terminallere baglayiniz

Ø Devir yönünü degistirmek için Anahtari, 6 ve 8 no.lu terminallere (Istege 
bagli özellik) baglayiniz

Ø Arizanin sifirlanmasi (resetlenmesi) için Anahtari, 7 ve 8 no.lu terminallere 
baglayiniz (Istege bagli özellik)

Ø Analog frekans ekranini, 12 ve 13 no.lu terminallere baglayiniz (Istege bagli 
özellik)

Ø Çikis rölesini, 10 ve 11 no.lu terminallere baglayiniz (Istege bagli özellik)
Ø Devir kontrolü için kullanilacak olan 5.0 k? ‘luk bir Potansiyometreyi, 1 ve 4 

no.lu terminallere baglayiniz (Istege bagli özellik)
Inverter simdi çalismaya hazirdir.
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4.4 Ana Operatör Panosu (BOP) ile Devreye Alma 

Kullanici, istege bagli olarak temin edilen Ana Operatör Panosu vasitasiyla özel 
uygulama gereksinimlerini karsilamak üzere MM420 cihazinin varsayilan ayar 
konumlarini degistirebilir. BOP kullanilarak seviye bir, iki ve üç no.lu parametre 
gruplarina erisilmesi mümkündür. BOP asagida siralanan özelliklere sahiptir:

Ø Istenildiginde devir, frekans, motor yönü ve akim vb. Bilgileri ekrana getirilir
Ø Dogrudan kumanda edilebilmesi için BOP, inverterin ön panosu üzerine 

monte edilmistir
Inverteri “Hizli Devreye Alma” islemi ile çalistirmak için Sistem Kurulum 
Kilavuzundan yararlanilmalidir. Diger devreye alma yöntemleri için Çalistirma 
Talimatlarina ya da Referans Kilavuzuna basvurunuz.

1. Devir Yönünün Motorun devir yönünü degistirir. 
Degistirilmesi Dönüs yönünün ters oldugu bir eksi (-) isareti
(change direction) veya yanip sönen ondalik bir noktayla gösterilir.

2. Inverterin Bu dügme, inverteri çalistirmaktadir. Varsayilan
çalistirilmasi ayar konumlarinda bu dügme etkisiz
(start inverter) birakilmistir. Dügmeyi etkin duruma getirmek i

çin P0700 ‘i 1 konumuna getiriniz.
3. Inverterin Bu dügme, P1121’de ayarlanmis olan süre

durdurulmasi içerisinde (motor devri düsme süresi) motoru. 
(stop inverter) durdurmaktadir.

4. Motoru düsük Bu dügme, inverterde çikis yokken, motorun
devirde çalistirma önceden ayarlanmis olan düsük devir
(jog motor) frekansinda çalismasini saglar. Dügme serbest

birakildiginda inverter durur.
5. Parameterlere Bu dügmeye basildiginda, kullanicinin seçilmis

Erisim (access olan kullanici erisim seviyesindeki -
parameters) parametrelere erismesi saglanir.

6. Deger Düsürme Bu dügmeye basildiginda, ekranda görülen
(decrease deger azalir. Frekans ayar noktasini, BOP
value) vasitasiyla degistirmek için konumu P1000 = 

1’e ayarlayiniz.
7. Deger Yük seltme Bu dügmeye basildiginda, ekranda görülen

(increase value) deger yükselir. Frekans ayar noktasini, BOP
vasitasiyla degistirmek için konumu P1000 =1’e 
ayarlayiniz.

8. Fonksiyonlar Bu dügme, ilave bilgileri izlemek için
(functions) kulanilabilir. MICROMASTER 420 Çalistirma
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Talimatlari kitapçigi sayfa 44’deki Bölüm 
51.2’ye bakiniz.
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4.5 ‘BOP’ / ‘AOP’ vasitasiyla parametrelerin ve ayarlarin degistirilmesi

Asagidaki açiklamada P1082 parametresinin nasil degistirilecegi gösterilmistir, 
‘BOP’ vasitasiyla herhangi bir parametre ayari yaparken bu açiklamayi bir 
kilavuz olarak kullaniniz.

Islem basamagi Ekrandaki görüntü

1 Parametrelere erismek için
‘e basiniz

2 Ekranda P0010 okununcaya 
kadar         ‘e basiniz

3
P0010 deger seviyesine erismek 
için          ‘e basiniz

4
P0010 = 1 ayarini yapmak için 
……  ‘e basiniz

5 Deger seviyesini kaydedip çikis 
yapmak için          ‘e basiniz

6 Ekranda P1082 okununcaya 
kadar         ‘e basiniz

7 P1082 deger seviyesine erismek 
için         ‘e basiniz

8 Arzu edilen maksimum frekans 
degerini seçmek için         ‘e 
basiniz.

9 Deger seviyesini kaydedip çikis 
yapmak için         ‘ebasiniz

10 P0010’a geri dönmek için 
……’…. ‘e basiniz

11
P0010 deger seviyesine erismek 
için ……  ’e basiniz

12 Degeri, P0010 = 0’a geri 
getirmek için           ‘e basiniz 

13 Deger seviyesini kaydedip çikis 
yapmak için           ‘e basiniz

14 r0000’a geri dönmek için          ‘e 
basiniz.

15 Parametrelendirme fonksiyonundan 
çikmak için          ‘e basiniz

LCD ekranda, dönüsümlü olarak 
gerçek ve arzu edilen frekans ayar 
noktasi degerleri okunacaktir

Bu durumda, arzu edilen maksimum frekans degeri hafizaya kaydedilmistir. 
‘RUN’ (ÇALISTIRMA) dügmesine basarak inverteri çalistiriniz. Inverter, P1082 
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parametresinde ayarlanmis olan frekans degerine yükselecektir. Inverteri 
durdurmak için ‘STOP (DURDURMA)’ dügmesine basiniz.
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5 Hizli Devreye Alma Islemi
Inverterin, en uygun ve etkin biçimde çalisabilmesini saglamak için asagidaki 
parametreler bütünüyle takip edilmelidir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için 
P0010’un ‘1 = Quick Commissioning (Hizli devreye alma)’ konumuna 
ayarlanmasi gerektigine lütfen dikkat ediniz.

Parametre ayarlarinin nasil degistirilecegi konusunda bilgi edinmek için lütfen 
bu kilavuzun bölüm 4.5’ine basvurunuz.

P0010 Hizli Devreye Alma
Isleminin Baslatilmasi

0 = çalismaya hazir
1 = Hizli devreye alma
30 = Fabrika ayar konumu
Motoru çalistirmadan önce P0010’un daima 
yeniden ‘0’ konumuna ayarlanmasi 
gerektigine lütfen dikkat ediniz. Bununla 
birlikte, eger devreye alma isleminden sonra 
P3900 = 1’e ayarlanirsa, bu islem otomatik 
olarak yapilir

P0700 Kumanda Kaynaginin
Seçilmesi§
(on / off / ters dönüs yönü)

0 = Fabrika ayar konumu
1 = Ana Operatör Panosu
2 = Terminal

P0100 Avrupa/Kuzey Amerika /
normlarinda çalisma

0 = kW biriminde güç; ƒ varsayilan 50 Hz
1 = hp biriminde; ƒ varsayilan 60 Hz
2 = kW biriminde; ƒ varsayilan 60 Hz
Not: Ayar konumunun kalici olmasini 

saglamak için 0 & 1 ayarlari, DIP 
anahtarlarini kullanarak 
degistirilmelidir.

P1000 Frekans Ayar Noktasinin
Degistirilmesi §

0 = Frekans ayar noktasi mevcut degil
1 = BOP frekans kumandasi 
2 = Analog ayar noktasi
3 = Sabit frekans ayar noktasi

P0304 *Nominal Motor Voltaji
10 – 2000 V
Etiket plakasinda belirtilen nominal motor 
voltaji (V) 

P1080 Min. Motor Frekansi
Motorun, frekans ayar noktasina bagli 
kalmadan çalisacagi minimum motor 
frekansini (0-650Hz) belirler. Burada 
girilen ayar degeri, motorun hem saat 
yönünde dönüsü hem de saat yönünün 
tersine dogru dönüsü için geçerlidir

P0305 *Nominal Motor Akimi
0 – 2 x nominal inverter akimi (A)
Etiket plakasinda belirtilen nominal motor
akimi (A)

P1082 Max. Motor Frekansi
Motorun, frekans ayar noktasina bagli 
kalmadan çalisacagi maksimum motor 
frekansini (0-650Hz) belirler. Burada girilen 
ayar degeri, motorun hem saat yönünde 
dönüsü hem de saat yönünün tersine dogru 
dönüsü için geçerlidir.

P0307 *Nominal Motor Gücü
0 – 2000 kW
Etiket plakasinda belirtilen nominal motor 
gücü (kW). P0100 = 1 oldugu takdirde, 
degerler hp biriminde olacaktir.

P1120 Motor Devri Yükselme 
Süresi

0 – 650 saniye
Motorun, hareketsiz durumdan maksimum
motor frekansina ivmelenmesi için geçen 
süre.

P0310 *Nominal Motor
Frekansi

12 – 650 Hz
Etiket plakasinda belirtilen nominal motor 
frekansi (Hz) 

P1121 Motor Devri Düsme -
Süresi

0 – 650 saniye
Motorun, maksimum motor frekansindan 
durmasina kadar geçen süre

P0311 *Nominal Motor Devri
0 – 40000 1 / dak.
Etiket plakasinda belirtilen nominal motor 
devri (dev/dak.)

P3900 Hizli Devreye Alma
Isleminin Sona 
Erdirilmesi

0 = Hizli Devreye Alma Islemini, motor 
hesaplamalari ya da fabrika 
resetlemesi yapmaksizin sona erdirir.

1 = Hizli Devreye Alma Islemini, motor
hesaplamalari ya da fabrika 
resetlemesi yapmaksizin sona erdirir
(Tavsiye edilen)

2 = Hizli Devreye Alma Islemini,
parametresiz ve I/O resetlemesi 
yapmaksizin sona erdirir

3= Hizli Devreye Alma Islemini, I/O
resetlemesi yaparak sona erdirir.
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5.1 P0010 & P0970 Kullanarak RESETLEME

Inverter resetlenirken P0010, 30’a (Fabraka Ayar Konumu) ayarlanmalidir, 
ancak bu durumda P0970’in ‘1’e. ayarlanmasi mümkün olur. Inverter, 
otomatik olarak bütün parametrelerini varsayilan ayar konumlarina 
resetleyecektir. Bu özellik, parametre ayarlarini yaparken sorunlarla 
karsilastiginiz ve isleme yeniden baslamak istediginiz takdirde sizin için 
kullanisli olabilir. 

§ sembolü, özel uygulamalarda kullanilmak üzere daha ayrintili, uygulanmasi mümkün ayar 
konumlari listelerini kapsayan parametreleri göstermektedir.  Lütfen CD üzerindeki Referans 
Kilavuzuna ve Çalistirma Talimatlarina basvurunuz

* Motorla iliskili parametreler – lütfen motor çalisma degerleri plakasi çizimine bakiniz.

5.2 "Hizli Devreye Alma" Islemi için Motor Verileri

Optimum performansin 
saglanabilmesi için 
MICROMASTER 420 
donaniminda, ilgili 
nominal motor 
verilerinin dogru 
parametrelere
ayarlanmasi
gerekmektedir.
Asagidaki tabloda, 
motor etiket 
plakasindaki
bilgilerden ihtiyaç 
duyulanlari ve bilgileri 
kaydetmek için 
ayarlanmasi gereken 
parametreler
gösterilmistir.

5.3 Motorun bir ‘BOP’ kullanilarak Çalistirilmasi / Durdurulmasi 
(P0700 = 1)

1. Motoru çalistirmak için yesil (ÇALISTIRMA) dügmey e basiniz.

2. Motor, çalisir durumdayken ‘UP (YUKARI)’ dügmesine basiniz. Motor 
devri 50 Hz’e yükselecektir.

3. Inverter, 50 Hz’e ulastiginda, ‘DOWN (ASAGI)’ dügmesine basiniz. Motor 
devri düsecek ve ekranda okunan deger azalacaktir.

4. FORWARD / REVERSE (ILERI / GERI) dügmesi vasitasiyla motorun 
dönüs yönünü degistiriniz.

5. Kirmizi dügme, motoru durdurmak için kullanilir.

5.4 Gelistirilmis Operatör Panosu (AOP) ile Devreye Alma

Istege bagli olarak temin edilebilen Gelistirilmis Operatör Panosu (AOP), Ana 
Operatör Panosunda bulunan bütün fonksiyonlarin yani sira asagidaki 
özelliklere de sahiptir:
Ø RS232 arabirimi vasitasiyla iletisim olanagi
Ø Genisletilmis dil seçenegi
Ø Ariza teshis menüsü ve ariza bulma yardim fonksiyonu

Ø Aktif parametrelerin, arizalarin vb. açiklanmasi
Ø Ekranda, devir, frekans, motor dönüs yönü ve akim degerlerinin vb. 

belirtilmesi
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Ø 10 parametre grubuna kadar hafizaya alma ve yükleme kapasitesi

5.5 Ilave Kumanda Uygulamalari

MICROMASTER 420 donanimina, asagida belirtilen unsurlar vasitasiyla da 
kumanda edilmesi mümkündür:

Ø Sayisal girisler / Analog girisler
Ø USS Protokolü vasitasiyla seri baglanti imkani
Ø PROFIBus baglantisi vasitasiyla otomatik sistem uygulamasi 

5.6 Daha Ayrintili Bilgi Için...

Ilave kumanda uygulamalari hakkinda daha ayrintili bilgi edinmek için lütfen 
inverterle birlikte teslim edilen CD üzerindeki Çalistirma Talimatlarina ve 
Referans Kilavuzuna basvurunuz.
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6 Ekranin / Operatör Panosunun Degistirilmesi
Operatör panosunu degistirme yöntemi, asagidaki sekilde gösterilmistir. 

6.1 Parametre degerlerindeki tek haneli rakamlarin degisitrilmesi

Parametre degerini hizli bir sekilde degistirmek için ekrandaki tek haneli 
rakamlarin, asagidaki islemler uygulanarak degistirilmeleri mümkündür:

1. Parametre degerini degistirme seviyesinde oldugunuzdan emin olunuz 
("Parametrelerin BOP vasitasiyla degistirilmesi" kismina bakiniz).

2.   dügmesine (fonksiyon dügmesi) basiniz, bu dügmeye basildiginda 
sagdaki hane yanip sönmeye baslar.

3.  /   dügmelerine basmak suretiyle bu hanenin degerini degistiriniz.

4.   dügmesine (fonksiyon dügmesi) tekrar basildiginda bir sonraki hane 
yanip sönmeye baslar.

5. Arzu edilen deger ekranda görülünceye kadar 2’den 4’e kadar olan islem 
basamaklarini tekrarlayiniz.

6. Parametre degeri degistirme seviyesinden çikmak için   dügmesine 
basiniz.
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7 Ariza Bulma

7.1 Çalisma Durumu Gösterge Panosu ile Ariza Bulma

Inverterin çalisma durumu, Çalisma Durumu Gösterge Panosunda bulunan yesil 
ve kirmizi LED’ler vasitasiyla belirtilmektedir. Bu LED’ler asagida siralanan 
uyarilari ve ariza durumlarini göstermektedir.

Yesil Sari Ekran
Önce-
ligi

Çalisma durumu tanimlari

SÖNÜK SÖNÜK 1 Ana sebeke akimi mevcut degil
SÖNÜK YANIYOR 8 Inverter arizasi - asagida siralananlar haricinde
YANIYOR SÖNÜKF 13 Inverter çalisiyor
YANIYOR YANIYOR 14 Çalismaya hazir - - standby
SÖNÜK Yanip-

Sönüyor-R1
4 Yüksek akim arizasi

Yanip
sönüyor-R1

SÖNÜK 5 Yüksek voltaj arizasi

Yanip
sönüyor-R1

YANIYOR 7 Motor yüksek sicaklik arizasi

YANIYOR Yanip
sönüyor-R1

8 Inverter yükseklik sicaklik arizasi

Yanip
sönüyor–R1

Yanip
sönüyor-R1

9 Akim siniri uyarisi – Her iki LED dönüsümlü olarak 
yanip sönüyor

Yanip
sönüyor-R1

Yanip
sönüyor-R1

11 Diger uyarilar – Her iki LED dönüsümlü olarak 
yanipsönüyor

Yanip
sönüyor-R1

Yanip
sönüyor-R2

6/10 Düsük voltaj Devre Kesme Rölesi / Düsük voltaj 
uyarisi

Yanip
sönüyor-R2

Yanip
sönüyor-R1

12 Donanim çalismaya hazir durumda degil – Ekran 
Durum Göstergesi >0

Yanip
sönüyor–R2

Yanip
sönüyor–R2

2 ROM Arizasi - Her iki LED ayni anda yanip sönüyor

Yanipsönüyor
–R2

Yanip
sönüyor–R2

3 RAM Arizasi - Her iki LED dönüsümlü olarak yanip 
sönüyor

R1- Yanma süresi 900mSaniye.
R2- Yanma süresi 300mSaniye.

7.2 Operatör Panolari ile (BOP & AOP) Ariza Bulma

Asagida, Ana Operatör Panosu ve Gelistirilmis Operatör Panosu için belirtilen 
ariza kodlari inverterin durumunu göstermektedir: 

BOP/AOP ariza kodu MICROMASTER 420 inverterin durumu

F0001 Yüksek akim
F0002 Yüksek voltaj
F0004 Inverterde yüksek sicaklik (dahili PTC)

F0011 I²t hesaplamasina göre motorda yüksek 
sicaklik

Yüksek Akim (F0001 Arizasi)
Ø Motor devri yükselme süresi çok kisa olarak  ayarlanmistir. P1120’yi uygun 

sekilde arttiriniz. 

Ø Voltaj yükselmesi çok büyük miktardadir. Motorun asiri miktarda 
manyetiklesmesini önlemek için P1310, P1311 ve P1312 parametre 
degerlerini azaltiniz. 

Yüksek Voltaj (F0002 Arizasi)
Ø Motor devri düsme süres i çok kisa olarak ayarlanmistir.. P1121’I uygun 

sekilde arttiriniz.

Not
Parametre P1310, 50’in (varsayilan deger) altina düstügü takdirde, düsük 
frekanslarda motor performansinin etkilenmesi söz konusudur).
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Ariza kodu tanimlari hakkinda daha ayrintili bilgi edinmek için lütfen inverterle 
birlikte teslim edilen CD üzerindeki MICROMASTER 420 Çalistirma talimatlarina 
basvurunuz.
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8 Inverter Çalistirma Özetinin Parametrelendirilmesi

Besleme frekansinin ayarlanmasi
DIP Anahtar 2: Off (Kapali) = 50 Hz / ON (AÇIK)= 60 Hz

Hizli Devreye Alma IslemiP0010 = 1
Bölüm 5’e bakiniz. Birçok uygulama için inverter
Hazir durumda olacaktir.

Güç Beslemesi MEVCUT

P0004 ve P0003 vasitasiyla Devreye Alma
Parametre yapisi hakkinda genel bir özet sag
tarafta verilmistir. Daha ayrintili açiklamalari,
Çalistirma Talimatlari ve Referans Kilavuzunda
bulabilirsiniz.

Not

Inverterin, bu semaya göre devreye alinmasini
tavsiye ederiz. Bununla birlikte, bir uzman
kullanicinin devreye alma islemini Hizli Devreye
Alma ya da P0004 filtre fonksiyonlarini uygulamadan
gerçeklestirilmesine de müsaade edilmektedir.

Ön kosullar:
Mekanik ve elektrik donanimlarinin
Tesis islemleri tamamlanmistir.
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8.1 Parametre Yapisi 

Genel Yapi

P0004 = 0
(no Filter function)
allows direct access to the parameters depending from selected
access level

P0004 = 2
Inverter Unit

P0004 = 3
Motor Data

P0004 = 7
Commands and 
Digital I/O

P0004 = 8
Analogue I/O 

P0004 = 10
Setpoint Channel & 
Ramp Generator

P0004 = 12
Drive Features

P0004 = 13
Motor Control

P0004 = 20
Communication

P0004 = 21
Alarms, Warnings & 
Monitoring

P0004 = 22
PI Controller

Inverter Ünitesi Örnegi

P0004 = 2, P0003 = 1,
Parameters level 1 
concerning the inverter unit

P0004 = 2, P0003 = 2,
Parameters level 1 and 2

concerning the inverter unit
P0004 = 2, P0003 = 3,
Parameters level 1, 2 and 3
concerning the inverter unit

P0004 = 2, P0003 = 4,
Parameters level 1, 2, 3 and 
4concerning the inverter unit

P0004 = 2
Inverter Unit
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Avrupa Düsük Voltaj Yönergesi

MICROMASTER ürün yelpazesi, Yönerge 98/68/EEC tarafindan 
degistirilmis haliyle Düsük Voltaj yöngesi 73/23/EEC tarafindan 
belirtilen kosullari karsilamaktadir. Firma tarafindan üretilen 
ünitelerin, asagidaki standartlara uygun oldugu onaylanmistir:

EN 60146-1-1 Yari iletken inverterler – Genel zorunluluklar ve 
hat degisimli inverterler 

EN 60204-1 Makinen emniyeti – Makinenin elektrik 
donanimi

Avrupa Makine Direktifi
MICROMASTER inverter ürün serileri, Makine Direktifinin 
kapsamina girmemektedir. Buna karsin, ürünlerin tipik bir 
makine uygulamasinda kullanilmasi durumunda temel Saglik & 
Güvenlik Zorunluluklarina uygunlugu tam olarak 
degerlendirilmistir. Arzu edildiginde firma bildirisinin temin
edilmesi mümkündür.

Avrupa EMC Yönergesi
Bu kilavuzda açiklanan tavsiyelere göre tesis edildigi takdirde, 
MICROMASTER, Güç Tahrik Sistemleri EN50082-2 için EMC 
Ürün Standardi tarafindan tanimlanan bütün zorunluluklari 
karsilamaktadir.

Sigorta Labaratuvarlari
Kirlilik derecesinde 2 kullanim için UL ve CUL LISTESINE 
DAHIL EDILMIS GÜÇ DÖNÜSTÜRME DONANIMI 5B33 

ISO 9001

Siemens plc, ISO 9001 kosullarini karsilayan bir kalite yönetim 
sistemini isletmektedir.

Gelistirme çalismalarina yönelik tekliflerde bulunmak için lütfen 
http://www.siemens.de/micromaster adresindeki Siemens Standart Drives Web 
Sitesini ziyaret ediniz

Siemens plc
Automation & Drives
Standard Drives Division 

Siparis numarasi: 6SE6400-4AB00-0AP0
Ingiltere’de basilmistir

Varey Road, 
Congleton, CW12 1PH

Çizim no. G85139-K1790-U225-A1 United Kingdom

TEKNIK DESTEK;

DALSIM AS
Karaköy/Istanbul
Tel: 212.256 72 44
Fax: 212.254 66 30
dal@dalsim.biz

EGESIM Ltd
Yenisehir/Izmir
Tel: 232.433 30 25
Fax: 232.459 90 42
drive.center@egesim.com.tr

ERGIN Elektrik AS
Okmeydani/Istanbul
Tel: 212.220 13 13
Fax: 212.222 88 20
ergin@ergin.com.tr

YZD Elektrik Ltd
Adana
Tel:322.352 0100
Fax:322.351 7587
yzdelk@ixir.com
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