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İçindekiler



Küçük Çok yönlü

Enerjinizle daha fazlası

Güvenilir Yüksek performanslı

Sizi teknik yükümlülüklerden 
kurtaran tasarım teknolojisi

Altivar 12, daha fazla çalışma güvenilirliği ve basitliği 
sunar ve tüm diğer uygulamalarınıza daha çok vakit 
ayırmanızı sağlar.

• Kompakt makinalar için dahili EMC’li en küçük hız 
kontrol cihazı
• Kolay programlama ve kolay ulaşılabilir menü yapısı
• Kutusundan çıkarmadan ve enerji vermeden 
programlanabilme
• En zorlu ortamlara bile dayanabilen bir tasarım
• Hızlı ve basit montaj
• Kaliteden hiç ödün vermeden 10 yıl çalışabilecek 
komponentler ile yapılmış tasarım

Birlikte tasarım
Kullanıcıların 
gereksinimlerini 
belirlemek amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz 
anketlerin sonucu: 
Yenilikçi Altivar 12.

Verimliliğin zekayla birleşimi

Altivar 12, özellikle basit endüstriyel makineler ve tüketici 
makinalarıyla ilgili uygulamalar için çok uygundur. Kompakt boyutu, 
yüksek performansı ve farklı görünümü, aşağıdaki sektörlerde 
kullanımını özellikle çekici hale getirir:

• Gıda sektörü (catering mutfakları, poşetleme makinaları,
 fırın yoğurma makinaları, seraların, vb. havalandırılması) 
• Küçük taşıma uygulamaları (araç yıkama, taşıyıcılar, vb.)
• Tıp ve sağlık sektörü (tıbbi yataklar, spor makinaları)
• Monofaze prizli makinalar (ahşap işleme makinaları, yüzey cilalama 
ve temizleme makinaları, yüzme havuzu veya sulama pompaları, 
hidro masaj banyoları, vb.)
• Yeni pazarlar (güneş uygulamaları, vb.)
• Basit mekanik uygulamalar (2 hızlı motorlar, DC motorlar, 
 mekanik hız kontrol cihazları, vb.)

Entegrasyona odaklanmış bir tasarım

• Makinalarınızı geliştirin ve rakipsiz hale getirin: gelişmiş 
fonksiyonlarıyla (dahili PID, çoklu hız) Altivar 12, verimliliğinizi artırır 
• Dahili Modbus haberleşme sayesinde makinan›z›n diğer 
kısımlarıyla kolaylıkla iletişim kurun
• Ekipmanınızın hacmini azaltın: gövde plakası üzerine monte 
edilen sürüm, ısıyı makina gövdesine dağıtır

Küçük Ekonomik
Altivar 12’nin küçük boyutu 
ve gelişmiş fonksiyonları ile 
rahatlıkla kendi kategorisindeki 
tüm hız kontrol cihazlarının 
yerini alabilir.

• Tasarım: SoMove yazılımını kullanarak zamandan 
tasarruf edin
• Devreye alma: Güç bağlantısı olmadan yükleme 
fonksiyonu sayesinde daha hızlı konfigürasyon
• Kablo bağlantısı ve montaj: Dahili Modbus 
haberleşme sayesinde daha hızlı ve kolay montaj



Rahatlığı seçin Tüm uygulamalarınızla çok yönlü 
iletişim kurun

Altivar 12, size kendini unutturacak tüm teknolojiyi içinde 
barındırır. Tasarımı ve donanımı sayesinde Altivar 12, oldukça 
verimli, güvenilir ve sağlam bir hız kontrol cihazıdır.

Altivar 12, gezinme tekeri veya SoMove yazılımı kullanılarak hızlı 
bir şekilde konfigüre edilebilir. Oluşturulan dosya, 
ürünü kutusundan çıkarmadan Multi-Loader konsolu kullanılarak 
yüklenebilir. Devreye alma süresinden tasarruf ederek diğer 
işlerinizi yapmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.Kaliteden ödün yok!

• Motorlarınız için yüksek performans aşağıdakiler sayesinde sağlanır:
 - Enerji verildiği anda size yüksek kaliteli bir kontrol cihazı sağlayan fabrika ayarları
 - Standart (U/f), Performans (sensörsüz akı vektör kontrolü veya SVC) ve Pompa/Fan 
(ikinci derece profili Kn2) kontrol profillerinin entegrasyonu
 - Hem hızlanmada hem de frenlemede yüksek dinamik performans
 - Makina yükü değişimlerinde mükemmel hız regülasyonu
• Azaltılmış gürültü ve bakım:
 - 240 V’ta 0,75 kW’a kadar modellerde fan bulunmamaktadır
 - Kaset tipi fan, özel sıcaklık ayarının algılanmasıyla otomatik olarak çalışır
• Hız kontrol cihazının montaj ve kablo bağlantılarını kolaylaştıracak şekilde 
tasarlanmıştır:
 - Tek bir araç
 - Güç terminalleri sıkılmamıştır ve kablo bağlantısı için hazırdır
 - Kolay erişim açıları
 - Çeşitli, algılaması kolay işaretler
• Belirli uygulamalarla ilişkili (motor anahtarlama, döner yükü yakalama, vb.) motor akım 
tepe değerinin hızlı algılanması ve bunlara karşı koruma
• Dahili EMC filtresi sayesinde monofaze 240 V modelinin elektrik şebekesine mükemmel 
entegrasyonu

Devreye almada zamandan tasarruf edin

• Hız kontrol cihazı teslim alınmadan önce 
(dağıtımcı tarafından), depolama sırasında 
(depo görevlisi tarafından) veya elektrik 
muhafazası ilk kez açılmadan önce montaj 
sırasında konfigüre edilebilir
• Hiçbir ayara gerek yoktur ve çabuk ayar 
için hızlı yolverme kılavuzu bulunmaktadır
• www.schneider-electric.com adresinden 
ücretsiz olarak yükleyebileceğiniz SoMove 
yazılımıyla istediğiniz dilde çalışın
• Menüden gerek duyduğunuz fonksiyonları 
seçin
• Bilgisayar için Bluetooth opsiyonu ile 
kullanım kolaylığı

Programlamada zamandan tasarruf edin    

• Kolay menü erişimi için gezinme butonu: 
sadece birkaç tıklamayla uygulamanızın 
parametrelerini ayarlayabilirsiniz
• Üç seviyeli menü yapısı
- Referans modu: Yerel çalışmada 
 (Açık/Kapalı butonları) ve hız ayarı ve 
görüntüleme için
- İzleme modu: Parametreleri görüntülemek 
için
- Ayar modu: Uygulamalar ve ayarlarınızı 
konfigüre etmek için

Kablo bağlantısında zamandan tasarruf 
edin

• Mühürlenebilir bir menteşeli kapak yoluyla 
ön paneldeki tüm kablo bağlantısı ve ayar 
fonksiyonlarına kolay erişim
• 240 V monofaze sürümlerinde dahili EMC 
filtresi
• Güç bölümüne kablo bağlantısı için 
terminal kapağını çıkarmaya gerek yok
• Kontrol ve güç bölümünün kablo 
bağlantılarını yapmak için tek bir tornavida 
yeterli
• Dahili Modbus haberleşme sayesinde 
daha az kablo bağlantısı

Menülerinizi özelleştirmek 
için SoMove yazılımını 
kullanın ve çalışma 
sırasında zamandan 
tasarruf edin (25 adete 
kadar parametre)

Tek yıpranan parça olan fan, 
herhangi bir araca gerek olmadan 
değiştirilebilir.

Pratik, geri dönüştürülebilir ambalaj. 
Garanti mührünü bozmadan ürününüzü 
ambalajında konfigüre edebilirsiniz.

Ekolojik

Dayanıklı Hızlı

Farkedilmesi 
kolay

Çok yönlü

• Uygulamaların birçoğu için ortalama %30 enerji tasarrufu 
(Pompa/Fan kontrol profiliyle)
• Geri dönüştürülmesi gereken daha az karton: toplu siparişler 
için sadece tek bir kutu kullanılmıştır

• Yeni nesil ve uzun 
ömürlü parçalar 
(normal çalışma 
koşullarında 10 yıl 
servis ömrü)
• Zorlu koşullara 
daha iyi dayanması 
için kartlar standart 
olarak kaplanmış 
ve güç kaynağı 
kesintilerine karşı 
direnci artırılmıştır

Multi-Loader 
konsolunu kullanarak 
herhangi bir güç 
kaynağı olmadan 
5 dakikadan daha 
az bir sürede 10 
hız kontrol cihazını 
ambalajında 
konfigüre 
edebilirsiniz!

• Ürün üzerindeki tüm 
tanımlama işaretleri, 
ön paneldeki menteşeli 
kapakta yer almaktadır
• Bağlantı noktalarının 
kolay farkedilmesi

Altivar 12 serisi, 120 - 
240 V güç kaynakları 
için tasarlanmıştır.
Farklı uygulamalarda 
verimlilik 
gereksinimleriniz için, 
web sitemizde yer alan 
tüm Altivar® serisini 
gözden geçirin:
www.schneider-electric.com
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Asenkron ve senkron motorlar için 
hız kontrol cihazları
    

Makine tipi Basit makineler Pompalar ve fanlar
(bina (HVAC)) (1)

            

50…60 Hz (kW) besleme gerilimi için güç aralığı 0.18…4 0.18…15 0.75…75
Monofaze 100…120 V (kW) 0.18…0.75 – –
Monofaze 200…240 V (kW) 0.18…2.2 0.18…2.2 –
Trifaze 200…230 V – – –
Trifaze 200…240 V 0.18…4 0.18…15 0.75…30
Trifaze 380…480 V – – 0.75…75
Trifaze 380…500 V – 0.37…15 –
Trifaze 525…600 V – 0.75…15 –
Trifaze 500…690 V – – –

Hız kontrol cihazı Çıkış frekansı 0,5…400 Hz 0,5…500 Hz 0,5…200 Hz

Kontrol tipi Asenkron motor Standart (gerilim/akım)
Performans (sensörsüz akı 
vektör kontrolü)
Pompa/fan (Kn2 ikinci 
dereceden oran)

Standart (gerilim/akım)
Performans (sensörsüz akı 
vektör kontrolü)
Enerji tasarrufu oranı

Sensörsüz akı vektör kontrolü
Gerilim/frekans oranı 
(2 nokta)
Enerji tasarrufu oranı

Senkron motor –
Geçici aşırı moment Nominal motor momentinin 

%150…170'i
Nominal motor momentinin 
%170..200'ü

Nominal motor momentinin 
%110'u

Fonksiyonlar
Fonksiyon sayısı 40 50 50
önceden ayarlı hız sayısı 8 16 7
G/Ç sayısı Analog girişler 1 3 2

Lojik girişler 4 6 3
Analog çıkışlar 1 1 1
Lojik çıkışlar 1 – –
Röle çıkışları 1 2 2

Haberleşme Dahili Modbus Modbus ve CANopen Modbus
Opsiyon olarak bulunur – CANopen Daisy chain, 

DeviceNet, PROFIBUS DP, 
Modbus TCP, Fipio

LonWorks, METASYS N2, 
APOGEE FLN, BACnet

Kartlar (opsiyon olarak bulunur) –

Standartlar ve sertifikasyonlar IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (çevre 1 ve 2, kategori C1 - C3)
e, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST EN 55011: Grup 1, sınıf A ve 

sınıf B opsiyon kartla, e, UL, 
CSA, C-Tick, NOM

Referanslar ATV 12 ATV 312 ATV 21 

Sayfa 14 "Altivar 312" katalo€una 
bak›n›z.

"Yumuflak yolvericiler ve h›z 
kontrol cihazlar› katalo€una 
bak›n›z."

(1)  Isıtma Havalandırma İklimlendirme

 2 

    
Pompalar ve fanlar
(endüstriyel)

Karmaşık makineler 

                

0.37…800 0.37…630
– –
0.37…5.5 0.37…5.5
– –
0.75…90 0.37…75
0.75…630 0.75…500
– –
– –
2.2…800 1.5…630

Tüm aralıkta 0,5…500 Hz
37 kW'a kadar 0,5…1000 Hz, 200…240 V'ta a ve 380…480 V 
a

Tüm aralıkta 1…500 Hz
37 kW'a kadar 1…1600 Hz, 200…240 V'ta a ve 380…480 V a 

Sensörsüz akı vektör kontrolü
Gerilim/frekans oranı (2 veya 5 nokta)
Enerji tasarrufu oranı

Sensörlü veya sensörsüz akı vektör kontrolü
Gerilim/frekans oranı (2 veya 5 nokta)
ENA Sistemi

Hız geri beslemesiz vektör kontrolü Hız geri beslemeli veya beslemesiz vektör kontrolü
60 sn için nominal motor momentinin %120-130'u 2 sn için nominal motor momentinin %220'si

60 saniye için %170

> 100 > 150
8 16
2…4 2…4
6…20 6…20
1…3 1…3
0…8 0…8
2…4 2…4

Modbus ve CANopen
Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, 
EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, 
InterBus s, CC-Link, LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN, 
BACnet

Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, 
PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, InterBus s, CC-Link

G/Ç uzatma kartları, “Controller Inside” programlanabilir kartı,  
pompalama anahtar› kartı

Incremental (art›ml›), SinCos, SinCos Hiperface®, EnDat®, SSI enkoderler ve resolverler için 
kartlar, G/Ç uzatma kartlar›, "Controller Inside" programlanabilir kart›, vinç kartlar›

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (çevre 1 ve 2, C1 - C3), IEC/EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11, e, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, GOST

ATV 61 ATV 71

"Altivar 61 h›z kontrol cihazlar›" ve "Yumuflak yolvericiler ve h›z 
kontrol cihazlar›" katalo€una bak›n›z

"Altivar 71 h›z kontrol cihazlar›" katalo€una bak›n›z.

Seçim kılavuzu  

1
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Makine tipi Basit makineler Pompalar ve fanlar
(bina (HVAC)) (1)

            

50…60 Hz (kW) besleme gerilimi için güç aralığı 0.18…4 0.18…15 0.75…75
Monofaze 100…120 V (kW) 0.18…0.75 – –
Monofaze 200…240 V (kW) 0.18…2.2 0.18…2.2 –
Trifaze 200…230 V – – –
Trifaze 200…240 V 0.18…4 0.18…15 0.75…30
Trifaze 380…480 V – – 0.75…75
Trifaze 380…500 V – 0.37…15 –
Trifaze 525…600 V – 0.75…15 –
Trifaze 500…690 V – – –

Hız kontrol cihazı Çıkış frekansı 0,5…400 Hz 0,5…500 Hz 0,5…200 Hz

Kontrol tipi Asenkron motor Standart (gerilim/akım)
Performans (sensörsüz akı 
vektör kontrolü)
Pompa/fan (Kn2 ikinci 
dereceden oran)

Standart (gerilim/akım)
Performans (sensörsüz akı 
vektör kontrolü)
Enerji tasarrufu oranı

Sensörsüz akı vektör kontrolü
Gerilim/frekans oranı 
(2 nokta)
Enerji tasarrufu oranı

Senkron motor –
Geçici aşırı moment Nominal motor momentinin 

%150…170'i
Nominal motor momentinin 
%170..200'ü

Nominal motor momentinin 
%110'u

Fonksiyonlar
Fonksiyon sayısı 40 50 50
önceden ayarlı hız sayısı 8 16 7
G/Ç sayısı Analog girişler 1 3 2

Lojik girişler 4 6 3
Analog çıkışlar 1 1 1
Lojik çıkışlar 1 – –
Röle çıkışları 1 2 2

Haberleşme Dahili Modbus Modbus ve CANopen Modbus
Opsiyon olarak bulunur – CANopen Daisy chain, 

DeviceNet, PROFIBUS DP, 
Modbus TCP, Fipio

LonWorks, METASYS N2, 
APOGEE FLN, BACnet

Kartlar (opsiyon olarak bulunur) –

Standartlar ve sertifikasyonlar IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (çevre 1 ve 2, kategori C1 - C3)
e, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST EN 55011: Grup 1, sınıf A ve 

sınıf B opsiyon kartla, e, UL, 
CSA, C-Tick, NOM

Referanslar ATV 12 ATV 312 ATV 21 

Sayfa 14 "Altivar 312" katalo€una 
bak›n›z.

"Yumuflak yolvericiler ve h›z 
kontrol cihazlar› katalo€una 
bak›n›z."

(1)  Isıtma Havalandırma İklimlendirme

 2 

    
Pompalar ve fanlar
(endüstriyel)

Karmaşık makineler 

                

0.37…800 0.37…630
– –
0.37…5.5 0.37…5.5
– –
0.75…90 0.37…75
0.75…630 0.75…500
– –
– –
2.2…800 1.5…630

Tüm aralıkta 0,5…500 Hz
37 kW'a kadar 0,5…1000 Hz, 200…240 V'ta a ve 380…480 V 
a

Tüm aralıkta 1…500 Hz
37 kW'a kadar 1…1600 Hz, 200…240 V'ta a ve 380…480 V a 

Sensörsüz akı vektör kontrolü
Gerilim/frekans oranı (2 veya 5 nokta)
Enerji tasarrufu oranı

Sensörlü veya sensörsüz akı vektör kontrolü
Gerilim/frekans oranı (2 veya 5 nokta)
ENA Sistemi

Hız geri beslemesiz vektör kontrolü Hız geri beslemeli veya beslemesiz vektör kontrolü
60 sn için nominal motor momentinin %120-130'u 2 sn için nominal motor momentinin %220'si

60 saniye için %170

> 100 > 150
8 16
2…4 2…4
6…20 6…20
1…3 1…3
0…8 0…8
2…4 2…4

Modbus ve CANopen
Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, 
EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, 
InterBus s, CC-Link, LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN, 
BACnet

Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, 
PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, InterBus s, CC-Link

G/Ç uzatma kartları, “Controller Inside” programlanabilir kartı,  
pompalama anahtar› kartı

Incremental (art›ml›), SinCos, SinCos Hiperface®, EnDat®, SSI enkoderler ve resolverler için 
kartlar, G/Ç uzatma kartlar›, "Controller Inside" programlanabilir kart›, vinç kartlar›

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (çevre 1 ve 2, C1 - C3), IEC/EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11, e, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, GOST

ATV 61 ATV 71

"Altivar 61 h›z kontrol cihazlar›" ve "Yumuflak yolvericiler ve h›z 
kontrol cihazlar›" katalo€una bak›n›z

"Altivar 71 h›z kontrol cihazlar›" katalo€una bak›n›z.
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Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Tanıtım

Tanıtım
Altivar 12, 0,18 kW - 4 kW arasındaki güç değerlerinde trifaze 200…240 V asenkron 
motorlar için bir hız kontrol cihazıdır. 

Altivar 12'nin Tak ve Kullan ilkesine dayanan kolay montajı, kompakt boyutu, dahili 
fonksiyonları ve alternatif gövde plaka tipleri, basit endüstriyel makineler ve belirli 
tüketici makineleri ile ilgili uygulamalar için çok uygun olmasını sağlar.
Montaj ve kullanımı belirleyen kısıtlamaları ürün tasarım aşamasında dikkate alarak 
kompakt basit makine üreticileri (OEM) ve kurulum firmaları için güvenilir, düşük 
maliyetli bir çözüm sağlayabildik.

Sağlanan çözümlere örnekler:
Hız kontrol cihazı, yolverme için herhangi bir ayara gerek olmayacak şekilde  b

fabrikada konfigüre edilmiştir
Multi-Loader konfigürasyon aracıyla, ambalajından çıkarmadan hız kontrol  b

cihazına bir konfigürasyon yüklenebilir
Etiketli terminaller kablo bağlantı süresini azaltır; ön panelde hız kontrol cihazı  b

tanımlanır
Birden fazla ünitenin tek bir özel ambalajda teslimatı için alternatif seçenek  b (1). 

Ayrı sevk edilen hız kontrol cihazları gibi, ambalajından çıkarmadan her bir h›z 
kontrol cihazına bir konfigürasyon yüklemek mümkündür.

Uygulamalar
Basit endüstriyel makineler için uygulamalar

Taşıma (küçük konveyörler, vb.) b
Paketleme (küçük etiketleme makineleri, küçük poşetleme makineleri, vb.) b
Pompa uygulamaları (emme pompaları, santrifüjlü pompalar, sirkülasyon  b

pompaları, tek pompalı ve çok pompalı istasyonlar, vb.) (r)
Fan bulunan makineler (hava veya duman tahliyesi, plastik film yapma makineleri,  b

fırınlar, kazanlar, yıkama makineleri, vb.)

Tüketici makineleri için uygulamalar
Taşıma (giriş bariyerleri, döner reklam panoları, vb.) b
Sağlıkla ilgili alanlarda kullanılan makineler (tıbbi yataklar, hidro masaj cihazları,  b

koşu makineleri, vb.)
Gıda ve içecek sektörü makineleri (öğütücüler, yoğurma makineleri, mikserler,  b

vb.) 

Diğer uygulama türleri
Gıda ve içecek sektörü (tavuk çiftlikleri, seralar, vb.) b
Çeşitli uygulamalar (elektrik prizli mobil makineler ve küçük cihazlar, vb.) b
Genel olarak diğer çözümleri kullanan uygulamalar: b
2 hızlı motor, DC motor, mekanik hız kontrol cihazı, vb. v
Mekanik kontrol kullanan pompa ve fan uygulamaları için monofaze motor;  v

“Altivar 12 + trifaze motor” çözümü, sürücü uygulamasının gereksinimlerine göre 
gücü uyarlar ve dolayısıyla da enerji tüketimini azaltır.

Fonksiyonlar
Bu tür hız kontrol cihazında genelde bulunan fonksiyonlara ek olarak Altivar 12 hız 
kontrol cihazında ayrıca aşağıdaki özellikler bulunmaktadır:

Yerel kontrol ve terminaller üzerinden kontrol arasında geçiş imkanı b
Motor kontrolü profilleri: standart, performans ve pompa/fan b
Frekans atlama b
Ön ayarlı hızlar b
PID regülatör b
S rampası, U rampası, rampa değiştirme b
Serbest duruş, hızlı duruş b
Jog çalışma modu b
Lojik ve analog G/Ç konfigürasyonu b
Düşük yük ve aşırı yük algılama b
Lojik girişlerin durumunun hız kontrol cihazı ekranında görüntülenmesi b
Parametrelerin görüntülenme şeklinin konfigürasyonu b
Hata kaydı, vb. b

(1) Modele göre değişir (bkz. sayfa 14)

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26
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Tanıtım (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Optimum çözüm
Altivar 12 hız kontrol cihazları serisi, üç besleme gerilimi tipinde 0,18 kW - 4 kW 
motor güç değerleri aralığını kapsamaktadır: İki standart sürüm bulunmaktadır:

Normal ortamlar için soğutma bloklu ve fan soğutmalı muhafazalı hız kontrol  b
cihazı:

100…120 V monofaze, 0,18 kW - 0,75 kW ( v ATV 12HpppF1)
200…240 V monofaze, 0,18 kW - 2,2 kW ( v ATV 12HpppM2)
200…240 V trifaze, 0,18 kW - 4 kW ( v ATV 12HpppM3)
Makinaya montaj için hız kontrol cihazı gövde plakası üzerindedir; gövde yüzey  b

alanı, ısının yayılmasına izin vermelidir:
100…120 V monofaze, 0,18 kW - 0,37 kW ( v ATV 12H018F1, P037F1)
200…240 V monofaze, 0,18 kW - 0,75 kW ( v ATV 12H018M2, PpppM2)
200…240 V trifaze, 0,18 kW - 4 kW ( v ATV 12H018M3, PpppM3)

Not: Hız kontrol cihazının hat beslemesinden bağımsız olarak Altivar 12 hız kontrol cihazının 
çıkış gerilimi trifaze 200…240 V'tur.

Altivar 12 hız kontrol cihazında, alt kısmında yer alan RJ45 konektörü üzerinden 
erişilebilen standart Modbus haberleşme protokolü dahilidir 4.

Tüm seri, uluslararası IEC/EN 61800-5-1 ve IEC/EN 61800-3 standartlarına 
uygundur ve UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST sertifikalıdır ve çevre korumasına 
(RoHS, WEEE) ilişkin yönergelerin ve e işareti almak için Avrupa Yönergelerinin 
tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

C1 seviyesinde bir EMC filtresinin ATV 12ppppM2 hız kontrol cihazlarına 
entegrasyonu ve EMC yönetimi, montajı kolaylaştırır ve cihazın e e işareti almaya 
uygun hale getirilmesine ilişkin maliyetleri düşürür.
Bu EMC filtresinin bağlantısı, dahili bir anahtar kullanılarak kesilebilir 6.

ATV 12ppppF1 ve ATV 12ppppM3 hız kontrol cihazları, EMC filtresiz tasarlanmıştır. 
Filtreler seçenek olarak bulunmaktadır ve emisyon seviyelerini düşürmek amacıyla 
müşteri tarafından monte edilebilir (bkz. sayfa 16).

Harici aksesuarlar ve seçenekler
Harici aksesuarlar ve seçenekler, Altivar 12 hız kontrol cihazlarıyla kullanılabilir:

EMC uyum setleri, 35 mm b 2 raya doğrudan montaj için plakalar, vb.
Fren direnciyle birlikte fren üniteleri, motor bobinleri, ek EMC giriş filtreleri, vb. b

İletişim ve konfigürasyon araçlar›
İnsan Makine Arabirimi (HMI)

4 digit ekran 1, durumu ve hataları görüntülemek, parametrelere erişmek ve gezinme 
tekerini 2 kullanarak bunları değiştirmek için kullanılabilir.
RUN (Çalıştır) ve STOP (Durdur) butonları 3, kapaktaki önleme plakası 5 kaldırılarak 
ön panelden erişilebilir hale getirilebilir; bu butonların aktif hale getirilmesi için butonlar 
konfigüre edilmelidir.

Simple Loader ve Multi-Loader konfigürasyon araçları

Simple Loader aracı, bir açık hız kontrol cihazı konfigürasyonunun başka bir açık hız 
kontrol cihazında çoğaltılmasını sağlar.
Multi-Loader aracı, bir bilgisayar ya da hız kontrol sürücüsündeki konfigürasyonların 
başka bir hız kontrol cihazına kopyalanmasını ve çoğaltılmasını sağlar; hız kontrol 
cihazlarının enerji alt›nda olmas›na gerek yoktur.

SoMove ayar yazılımı

SoMove ayar yazılımı, konfigürasyon, ayar, hata ayıklama (Osiloskop fonksiyonu 
kullanılarak) ve bakım amacıyla diğer Schneider Electric hız kontrol cihazları ve 
yolvericilerle olduğu gibi Altivar 12 hız kontrol cihazıyla da kullanılabilir. Ayrıca, dahili 
ekran terminali menülerini özelleştirmek için de kullanılabilir. Doğrudan bağlantı 
veya Bluetooth® kablosuz bağlantısıyla kullanılabilir.

Uzağa taşınabilir operatör terminali

Altivar 12 kontrol cihazı, seçenek olarak sağlanan uzağa taşınabilir operatör 
terminaline bağlanabilir. Bu terminal, IP 54 veya IP 65 koruma sınıfına sahip bir 
muhafaza kapağına monte edilebilir. İnsan-makine arabirimiyle aynı fonksiyonlara 
erişim sağlar.

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26

Soğutuculu hız kontrol 
cihazı ATV 12H075M2

Gövde plakası üzerinde 
hız kontrol cihazı 
ATV 12P075M2

Kapağı kapalı uzağa 
taşınabilir terminal

Kapağı açık uzağa taşınabilir 
terminal: RUN, FWD/REV ve 
STOP butonlarına erişilebilir

3
2

5 4

1

Ön paneldeki kapak açık halde 
ATV 12H075M2

6

Multi-Loader 
konfigürasyon aracı
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Özellikler Hız kontrol cihazları    
Altivar 12

Tanıtım:
sayfa 8

Referanslar: 
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26

Çevresel özellikler
Standartlara uyum Altivar 12 hız kontrol cihazları, elektrikli endüstriyel kontrol cihazlarına ilişkin en katı 

uluslararası standartlar ve tavsiyelere (IEC, EN) uygun olacak şekilde ve özellikle: 
IEC/EN 61800-5-1 (alçak gerilim), IEC/EN 61800-3 (iletimli ve yayılmalı EMC bağışıklığı 
ve emisyonları) için geliştirilmiştir.

EMC bağışıklığı IEC/EN 61800-3, 1 ve 2 sınıfı çevreler (EMC gereksinimleri ve özel test yöntemleri)
IEC/EN 61000-4-2 seviye 3 (elektrostatik boşalma bağışıklık testi)
IEC/EN 61000-4-3 seviye 3 (yayılmalı, radyo frekansı, elektro manyetik alan 
bağışıklık testleri)
IEC/EN 61000-4-4 seviye 4 (elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi)
IEC/EN 61000-4-5 seviye 3 (gerilim dalgalanması bağışıklık testi)
IEC/EN 61000-4-6 seviye 3 (radyo frekansı alanlarının neden olduğu iletimli 
kesintilere karşı bağışıklık)
IEC/EN 61000-4-11 (gerilim düşüşleri, kısa süreli güç kesintileri ve gerilim 
değişiklikleri bağışıklık testleri)

Hız kontrol 
cihazları için 
iletimli ve 
yayılmalı EMC 
emisyonları

ATV 12ppppF1
ATV 12H018M3
ATV 12p037M3...pU22M3

Ek EMC filtresiyle:
IEC/EN 61800-3, Çevre 1 (evsel şebeke) kısıtlı dağıtımda: b
Kategori C1, 2, 4, 8, 12 ve 16 kHz (ekranl› motor kablo uzunlu€u ≤ 5 m) v
Kategori C2, 2 -  v 16 kHz (ekranl› motor kablo uzunlu€u ≤ 20 m)
IEC/EN 61800-3, Çevre 2 (endüstriyel şebeke): b
  v Kategori C3, 2 - 16 kHz (ekranl› motor kablo uzunlu€u ≤ 20 m)

ATV 12ppppM2 IEC/EN 61800-3, Çevre 1 (evsel şebeke) kısıtlı dağıtımda: b
Kategori C1,  v 2, 4, 8, 12 ve 16 kHz (ekranl› motor kablo uzunlu€u ≤ 5 m)
Kategori C2: ATV 12H018M2...p075M2, 2 - 12 kHz (ekranlı motor kablosu  v

uzunluğu ≤ 5 m) ve 2, 4, 16 kHz (ekranl› motor kablosu uzunlu€u ≤ 10 m)
Kategori C2: ATV 12HU15M2...HU22M2, 4 - 16 kHz  (ekranlı motor kablosu  v

uzunluğu ≤ 5 m) ve 2, 4, 8, 12 ve 16 kHz (ekranl› motor kablosu uzunlu€u ≤ 10 m)

Ek EMC filtresiyle:
IEC/EN 61800-3, Çevre 1 (kamusal şebeke) kısıtlı dağıtımda: b
Kategori C1, 2,  v 4, 8, 12 ve 16 kHz (ekranl› motor kablo uzunlu€u ≤ 20 m)
Kategori C2, 2 - 16 kHz (ekranl› motor kablo uzunlu€u  v ≤ 50 m)
IEC/EN 61800-3, Çevre 2 (endüstriyel şebeke): b
Kategori C3, 2 - 16 kHz (ekranl› motor kablo uzunlu€u  v ≤ 50 m)

e işareti Hız kontrol cihazlarına, Avrupa alçak gerilim (2006/95/EC) ve EMC (2004/108/EC) 
yönergelerine göre e işareti verilir

Ürün sertifikaları UL, CSA, NOM, GOST ve C-Tick

Koruma sınıfı IP 20

Titreşim dayanımı Hız kontrol cihazı raya monte 
edilmemiş 5

IEC/EN 60068-2-6'ya göre:
3 - 13 Hz arasında 1,5 mm tepe v
13 - 200 Hz arasında 1 gn v

Darbe dayanımı IEC 60068-2-27’ye uygun olarak 11 msn süreyle 15 gn

Maksimum ortam kirliliği
Yalıtımın tanımlanması

IEC/EN 61800-5-1'e göre Derece 2

Çevre koşulları
Kullanım

IEC 60721-3-3 sınıf 3C3 ve 3S2

Bağıl nem % 5…95 yoğunlaşmasız, su damlasız, IEC 60068-2-3'e uygun

Cihazın 
çevresindeki 
ortam hava 
sıcaklığı

Çalışma ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3
ATV 12Pppppp

°C - 10…+ 40 değer kaybı olmadan (1)
+ 60'a kadar, koruyucu engelleme kapağı takılı değilken (1) ve her ek derecede 
akımda %2,2 değer kaybı (2)

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3…HU40M3

°C - 10…+ 50 değer kaybı olmadan
+ 60'a kadar, koruyucu engelleme kapağı takılı değilken (1) ve her ek derecede 
akımda %2,2 değer kaybı (2)

Depolama ATV 12pppppp °C - 25…+ 70

Maksimum çalışma yüksekliği ATV 12pppppp m Değer kaybı olmadan 1000 m
ATV 12ppppF1
ATV 12ppppM2

m Monofaze şebekeler ve köşe topraklı dağıtım şebekeleri için 2000 metreye kadar; her 
ek 100 m için akımda %1 değer kaybı

ATV 12ppppM3 m Monofaze şebekeler için 3000 metreye kadar; her ek 100 m için akımda %1 değer 
kaybı

Çalışma konumu
Normal dikey montaj konumuna 
göre maksimum kalıcı açı

 

(1) Olası montaj türlerini görmek için, bkz. sayfa 21.
(2) "www.schneider-electric.com" adresindeki web sitemizde bulunan Kullanım Kılavuzu'nda 
değer kaybı eğrilerine başvurun.



1111

Özellikler (devamı) Hız kontrol cihazları    
Altivar 12

Hız kontrol cihazı karakteristikleri
Çıkış frekans aralığı Hz 0.5…400

Konfigüre edilebilir anahtarlama frekansı kHz Nominal anahtarlama frekansı: 4 kHz, sürekli çalışmada değer kaybı olmaz
Çalışma sırasında 1 - 16 kHz arasında ayarlanabilir 
Sürekli çalışmada 4 kHz üzerinde nominal hız kontrol cihazı akımının değerini 
aşağıdaki gibi düşürün:

8 kHz için %10  b
12 kHz için %20 b
16 kHz için %30 b

4 kHz üzerinde, aşırı sıcaklık artışında hız kontrol cihazı, anahtarlama frekansını 
otomatik olarak düşürecektir.

Hız aralığı 1…20

Geçici aşırı moment Hız kontrol cihazının değeri ve motor tipine bağlı olarak nominal momentin %150…
170'i

Frenleme momenti Direnç olmadan nominal momentin %70'ine kadar b
Frenleme ünitesi (opsiyonel) yüksek ataletteyken nominal motor momentinin  b

%150'sine kadar

Maksimum geçici akım 60 saniye için nominal kontrol cihazı akımının %150'si

Motor kontrolü profilleri Standart profil (gerilim/frekans oranı) b
Performans profili (sensörsüz akı vektör kontrolü) b
Pompa/fan profili (Kn b 2 ikinci dereceden oran)

Elektrik gücü karakteristikleri
Güç kaynağı Gerilim V 100-15% ile 120+10% monofaze - ATV 12ppppF1 

200-15% ile 240+10% monofaze - ATV 12ppppM2 
200-15% ile 240+10% trifaze - ATV 12ppppM3

Frekans Hz 50…60 ± 5%

Isc (kısa devre akımı) A y 1000 (bağlantı noktasında Isc)
y 5000 (bağlantı noktasında Isc)

Hız kontrol cihazı beslemesi ve çıkış gerilimleri Hız kontrol cihazı besleme gerilimi Motor için hız kontrol cihazı çıkış gerilimi

ATV 12ppppF1 V 100…120 monofaze 200…240 trifaze

ATV 12ppppM2 V 200…240 monofaze

ATV 12ppppM3 V 200…240 trifaze

Maksimum motor kablosu 
uzunluğu (priz bağlantıları 
dahil)

Ekranlı kablo m 50

Ekransız kablo m 100

Hız kontrol cihazı gürültü 
seviyesi

ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3
ATV 12Pppppp

dBA 0 

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2

dBA 45

ATV 12HU15M3…HU40M3 dBA 50

Elektrik yalıtımı Güç ve kontrol arasındaki elektrik yalıtımı (girişler, çıkışlar, güç kaynakları)

Bağlantı özellikleri (hat beslemesi, motor çıkışı ve frenleme ünitesi için hız kontrol cihazı terminalleri)
Hız kontrol cihazı terminalleri R/L1, S/L2/N, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, PA/+, PC/–

Maksimum kablo boyutu ve 
sıkma momenti

ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3
ATV 12P037F1
ATV 12P037M2…P075M2
ATV 12P037M3, P075M3

3,5 mm2 (AWG 12)
0,8 Nm

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3…HU40M3
ATV 12PU15M3…PU40M3

5,5 mm2 (AWG 10)
1,2 Nm

Tanıtım:
sayfa 8

Referanslar: 
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26
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Elektriksel özellikler (kontrol)
Mevcut dahili güç kaynakları Kısa devre ve aşırı yük koruması

Referans potansiyometresi (2,2 - 10 k b Ω (± %5) güç kaynağı, maksimum veri akımı 
10 mA

Kontrol girişleri için bir adet 24 V  b c güç kaynağı (-%15/+%20), maksimum veri 
akımı 100 mA

Analog giriş AI1 1 yazılımla konfigüre edilebilen gerilim ya da akım analog girişi:
Gerilim analog girişi: 0…5 V  b c  (sadece dahili güç kaynağı) veya 0…10 V c, 

empedans 30 kΩ

Analog akım girişi: X-Y mA, X ve Y, 0…20 mA değerleri arasında programlanır,  b
empedans 250 Ω
Örnekleme süresi: < 10 msn
Çözünürlük: 10 bit
Hassasiyet: 25°C'de ± %1
Doğrusallık: maksimum ölçek değerinin ± %0,3'ü
Fabrika ayarı: Giriş, gerilim tipi olarak konfigüre edilir

Analog çıkış AO1 1 yazılımla konfigüre edilebilen gerilim ya da akım analog çıkışı:
Analog gerilim çıkışı: 0…10 V  b c , minimum yük empedansı 470 Ω
Analog akım çıkışı: 0 - 20 mA, maksimum yük empedansı 800  b Ω Güncelleme 

süresi: < 10 msn
Çözünürlük: 8 bit
Hassasiyet: 25°C'de ± %1

Röle çıkışları R1A, R1B, R1C 1 korumalı röle çıkışı, ortak uçlu 1  N/A kontak ve 1 N/K kontak
Yanıt süresi: maksimum 30 msn
Minimum anahtarlama kapasitesi: 24 V c
Maksimum anahtarlama kapasitesi:

Dirençli yükte (cos  = 1 ve L/R = 0 msn): 250 V  b a veya  30 V c
Endüktif yükte (cos  = 0,4 ve L/R = 7 msn): 250 V  b a veya 30 V c

Lojik girişler LI LI1…LI4 4 programlanabilir lojik giriş, PLC seviye 1, IEC/EN 61131-2 standardıyla uyumlu
24 V c dahili güç kaynağı veya 24 V c harici güç kaynağı (min. 18 V, maks. 30 V)
Örnekleme süresi: < 20 msn
Örnekleme süresi toleransı: ± 1 msn
Makine güvenliği için 2 kablolu kontrolle "geçiş" modunda fabrika ayarı:

LI1: ileri b
LI2…LI4: atanmamış b

Çoklu atama, tek bir girişte birden fazla fonksiyon konfigüre edilmesine olanak verir 
(örneğin: LI1, ileri ve önceden ayarlı hız 2 için; LI3, geri ve önceden ayarlı hız 3 için 
atanmıştır)
Empedans 3,5 kΩ

Pozitif lojik (Source) Fabrika ayarı
< 5 V ise durum 0, > 11 V ise durum 1

Negatif lojik (Sink) Yazılım tarafından konfigüre edilebilir
> 16 V ise veya lojik girişi bağlı değilse durum 0, < 10 V ise durum 1

Lojik çıkış LO1 Bir adet 24 V c lojik çıkış, pozitif lojik (Source) ya da negatif lojik (Sink) açık toplayıcı 
tip olarak atanabilir, seviye 1 PLC, IEC/EN 61131-2 standardıyla uyumludur
Maksimum gerilim: 30 V
Doğrusallık: ± 1%
Maksimum akım: 10 mA (harici güç kaynağıyla 100 mA)
Empedans: 1 kΩ

Güncelleme süresi: < 20 msn
Lojik çıkışı ortak (CLO) aşağıdakilere bağlanacaktır:

24 V  b c pozitif lojikte (Source)
0 V, negatif lojikte (Sink) b

Maksimum G/Ç kablo boyutu ve sıkma momenti 1,5 mm2 (AWG 14)
0,5 Nm

Hızlanma ve yavaşlama rampaları Rampa profili: 
0 - 999,9 sn arası doğrusal b
S rampası b
U rampası b

Frenleme kapasitesi aşıldığında yavaşlama rampası otomatik adapte olur, bu 
uyarlama engellenebilir (frenleme ünitesinin kullanımı)

Acil durum frenleme DC enjeksiyon yoluyla: tahmini çıkış frekansı < 0,2 Hz değerinin altına düştüğünde 
otomatik olarak, süre 0,1 - 30 sn arası veya sürekli olarak, akım 0 - 1,2 In arası 
ayarlanabilir

Hız kontrol cihazının ana koruma özellikleri Aşırı ısınmaya karşı termik koruma
Motor fazları arasında kısa devre koruması
Motor fazları ve topraklama arasında aşırı akım koruması
Hat aşırı gerilimi veya düşük gerilimi durumunda koruma
Trifazede giriş faz kesilmelerine karşı koruma

Motor koruması Termik koruma, l2t

Frekans çözünürlüğü Ekran birimi: 0,1 Hz
Analog girişler: 10-bit A/D dönüştürücü

Ayar noktasının değişimi için zaman sabiti msn 20 ± 1 msn

Tanıtım:
sayfa 8

Referanslar: 
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26

Özellikler (devamı) Hız kontrol cihazları    
Altivar 12
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Özellikler (devamı) Hız kontrol cihazları    
Altivar 12

Haberleşme portu özellikleri 
Protokol Modbus

Yapı Konektör 1 RJ45 konektör

Fiziksel arabirim 2 kablolu RS 485

Aktarım modu RTU

Aktarım hızı İnsan Makine arabirimi kullanılarak konfigüre edilebilir, uzağa taşınabilir operatör 
terminali veya SoMove ayar yazılımı: 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps veya 38400 bps

Cihaz sayısı Maksimum 31

Polarizasyon Polarizasyon empedansı yok. Bu, kablo bağlantı sistemi tarafından sağlanmalıdır 
(örneğin, masterda)

Adres 1 - 247 arasında, İnsan Makine arabirimi kullanılarak konfigüre edilebilir, uzağa 
taşınabilir operatör terminali veya SoMove ayar yazılımı

Servisler Profil IEC 61800-7-301'e dayanmaktadır (CiA 402 profili) 

Mesajlaşma Bekleme Kayıtlarını Oku (03) maksimum 29 kelime
Tek Registera Yaz (06) maksimum 29 kelime
Çoklu Registera Yaz (16) maksimum 27 kelime
Çoklu Registera Yaz/Oku (23) Maksimum 4/4 kelime
Cihaz Tanımlamasını Oku (43)

Haberleşme izleme Engellenebilir. Süre aşımı, 0,1 sn - 30 sn arasında ayarlanabilir

Diagnostik İnsan Makine arabirimi veya 
uzağa taşınabilir operatör 
terminali yoluyla

Ekran ünitesinde

Moment özellikleri (tipik eğriler)

1,7

1,50

1,25

1

2

0,95

0,75

0,50

0,25

0
0 25/30 50/60 75/90 100/120

1

1
22

5

4

3

Hz

T/Tn Yandaki eğriler kendinden soğutmalı ve cebri soğutmalı motorlar için mevcut olan 
sürekli moment ve geçici aşırı momenti tanımlamaktadır.
Aralarındaki tek fark motorun nominal hızın yarısından düşük bir hızda yüksek bir 
sürekli moment sağlayabilme kabiliyetidir.

Kendinden soğutmalı motor: sürekli kullanışlı moment 1. (1)
Cebri soğutmalı motor: sürekli kullanışlı moment2. 
60 sn için geçici aşırı moment3. 
2 sn için geçici aşırı moment4. 
Sabit güçte aşırı hızda moment 5. (2)

(1) y 250 W güç değerleri için değer kaybı çok düşük frekanslarda %50 yerine %20'dir.
(2) Motorun nominal frekansı ve maksimum çıkış frekansı, 0,5 - 400 Hz arası ayarlanabilir. 
Seçilen motor mekanik aşırı hız özelliklerini motor üreticisi ile kontrol ediniz.

Özel kullanımlar
Hız kontrol cihazından farklı bir güç değerine sahip bir motorla kullanım

Minimum akım değerine uyulması şartıyla cihaz tasarlanmış olduğu güç değerinden düşük bir güç değerine sahip tüm motorları besleyebilir: Ith 
= 0,2 x hız kontrol cihazı In.
Hız kontrol cihazından çok az yüksek motor güç değerleri için alınan akımın hız kontrol cihazının sürekli çıkış akımını geçmediğini kontrol 
ediniz.

Motorların paralel bağlanması

L

L1

Lx

L2

In1

In2

Inx
M3

M2

M1

Motor choke

Drive In > In1 + In2 + Inx
L = L1 + L2 + Lx

Connecting motors in parallel

Altivar 12
Hız kontrol cihazının değeri, hız kontrol cihazına (ln) bağlanacak olan motorların 
akımları toplamından yüksek veya eşit olmalıdır. Bu durumda her bir motor için 
tasarlanmış problar veya termik aşırı yük röleleri kullanarak harici termik koruma 
sağlanmalıdır.

Aşağıdaki durumlarda bir motor bobini (1) kullanılması önerilir:
Üç veya daha fazla motor paralel olarak bağlandığında b
Priz bağlantıları (L1, L2…Lx) dahil olmak üzere motor kablosu uzunluğu (L)  b

maksimum izin verilen kablo uzunluğundan daha uzun olduğunda (2)

(1) Bkz. Referanslar, sayfa 17.
(2) Maksimum izin verilen motor kablosu uzunluğu için, bkz. sayfa 11.

Motorun hız kontrol cihazı çıkışında anahtarlanması
Motorun anahtarlanması, hız kontrol cihazı kilit açık konumundayken mümkündür. Altivar 12 hız kontrol cihazlarında bulunan dahili koruma, 
beslenen motorun yük tarafındaki kesmelere karşı daha iyi bağışıklık sağlar.

Tanıtım:
sayfa 8

Referanslar: 
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26
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Soğutuculu hız kontrol cihazları
Motor Besleme kayna€› Altivar 12

Plakada 
belirtilen 
güç (1)

Maks. hat 
akımı 
(3)

Görünen 
güç

Maks. 
muhtemel 
hat Isc

Maksimum 
sürekli 
çıkış akımı
(In) (1)

60 sn 
süreyle 
maksimum 
geçici akım

Maksimum 
çıkış 
akımında 
harcanan 
güç (In) (1)

Referans Ağırlık
(2)

 U1'de U2'de U2'de U2'de

kW HP A A kVA kA A A W kg

Monofaze besleme gerilimi: 100…120 V 50/60 Hz (4)

0.18 0.25 6 5 1 1 1.4 2.1 18 ATV 12H018F1 (5) 0.700

0.37 0.5 11.4 9.3 1.9 1 2.4 3.6 29 ATV 12H037F1 0.800

0.75 1 18.9 15.7 3.3 1 4.2 6.3 48 ATV 12H075F1 1.300

Monofaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz (4) (6)

0.18 0.25 3.4 2.8 1.2 1 1.4 2.1 18 ATV 12H018M2  (5) (7) 0.700

0.37 0.55 5.9 4.9 2 1 2.4 3.6 27 ATV 12H037M2  (7) 0.700

0.55 0.75 8 6.7 2.8 1 3.5 5.3 34 ATV 12H055M2  (7) 0.800

0.75 1 10.2 8.5 3.5 1 4.2 6.3 44 ATV 12H075M2  (7) 0.800

1.5 2 17.8 14.9 6.2 1 7.5 11.2 72 ATV 12HU15M2  (8) 1.400

2.2 3 24 20.2 8.4 1 10 15 93 ATV 12HU22M2 (8) 1.400

Trifaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz (4)

0.18 0.25 2 1.7 0.7 5 1.4 2.1 16 ATV 12H018M3 (5) 0.700

0.37 0.55 3.6 3 1.2 5 2.4 3.6 24 ATV 12H037M3 0.800

0.75 1 6.3 5.3 2.2 5 4.2 6.3 41 ATV 12H075M3 0.800

1.5 2 11.1 9.3 3.9 5 7.5 11.2 73 ATV 12HU15M3 1.200

2.2 3 14.9 12.5 5 5 10 15 85 ATV 12HU22M3 1.200

3 – 19 15.9 6.6 5 12.2 18.3 94 ATV 12HU30M3 2.000

4 5 23.8 19.9 8.3 5 16.7 25 128 ATV 12HU40M3 2.000

Gövde plakası üzerinde hız kontrol cihazları
Monofaze besleme gerilimi: 100…120 V 50/60 Hz (4)

0.18 0.25 6 5 1 1 1.4 2.1 18 ATV 12H018F1 (5) 0.700

– – 11.4 9.3 1.9 1 2.4 3.6 29 ATV 12P037F1 (9) 0.700

Monofaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz (4) (6)

0.18 0.25 3.4 2.8 1.2 1 1.4 2.1 18 ATV 12H018M2  (5) 
(7)

0.700

– – 5.9 4.9 2 1 2.4 3.6 27 ATV 12P037M2 (9) 0.700

– – 8 6.7 2.8 1 3.5 5.3 34 ATV 12P055M2 (9) 0.700

– – 10.2 8.5 3.5 1 4.2 6.3 44 ATV 12P075M2 (9) 0.700

Trifaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz (4)

0.18 0.25 2 1.7 0.7 5 1.4 2.1 16 ATV 12H018M3 (5) 0.700

– – 3.6 3 1.2 5 2.4 3.6 24 ATV 12P037M3 (9) 0.700

– – 6.3 5.3 2.2 5 4.2 6.3 41 ATV 12P075M3 (9) 0.700

– – 11.1 9.3 3.9 5 7.5 11.2 73 ATV 12PU15M3 (9) 1.000

– – 14.9 12.5 5 5 10 15 85 ATV 12PU22M3 (9) 1.000

– – 19 15.9 6.6 5 12.2 18.3 94 ATV 12PU30M3 (9) 1.600

– – 23.8 19.9 8.3 5 16.7 25 128 ATV 12PU40M3 (9) 1.600

(1) Bu değerler, sürekli çalışmada kullanım için 4 kHz nominal anahtarlama frekansı için verilmektedir. 
4 kHz üzerinde çalışmanın sürekli olması gerekiyorsa hız kontrol cihazı nominal akımının değeri 8kHz için %10, 12 kHz için %20 
ve 16 kHz için %30 düşürülmelidir.
Anahtarlama frekansı tüm değerler için 2 - 16 kHz arası ayarlanabilir.
4 kHz üzerinde, aşırı sıcaklık artışında hız kontrol cihazı, anahtarlama frekansını otomatik olarak düşürecektir.
"www.schneider-electric.com" adresindeki web sitemizde bulunan Kullanım Kılavuzu'nda değer kaybı eğrilerine başvurun.
(2) Ambalaj olmadan ürün ağırlığı.
(3) Belirtilen motor gücü ve maksimum beklenen hat Isc için tipik değer.
(4) Min. (U1) ve maks. (U2) nominal besleme gerilimi: 100 (U1)…120 V (U2), 200 (U1)…240 V (U2).
(5) Düşük ısı dağılımı nedeniyle ATV 12H018pp hız kontrol cihazları sadece gövde plakalı sürümü olarak sağlanır.
(6) Hız kontrol cihazı kategori C1 entegre EMC filtresiyle birlikte sağlanır. Bu filtrenin bağlantısı kesilebilir.
(7) 14'lük lotlar halinde bulunmaktadır: referansın sonuna TQ ekleyin. Örneğin, ATV 12H018M2, ATV 12H018M2TQ
(8) 7'lük lotlar halinde bulunmaktadır: referansın sonuna TQ ekleyin. ATV 12HU22M2, ATV 12HU22M2TQ
(9) ATV 12Pppppp hız kontrol cihazını doğru şekilde boyutlandırmak için Altivar 12 gövde plakası için “www.schneider-electric.
com” adresindeki web sitemizde bulunan özel kılavuza başvurunuz.
  

Referanslar Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Soğutuculu hız kontrol cihazları, gövde plakası üzerinde 
hız kontrol cihazları

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler: 
sayfa 10

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26
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Referanslar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Aksesuarlar, konfigürasyon araçları

Aksesuarlar
Açıklama Hız kontrol cihazları için Referans Ağırlık

kg

Montaj plakaları 35 mm genişliğinde 5 rayına montaj için ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3

VW3 A9 804 0.290

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3, HU22M3

VW3 A9 805 0.385

ATV 12HU30M3, HU40M3 VW3 A9 806 0.410

EMC uyum setleri
Bunlar, EMC standartlarıyla uyumlu bir bağlantı sağlarlar (bkz. 
sayfa 60404/3)
Set, aşağıdakilerden oluşmaktadır:

EMC plakası b
Kelepçeler b
Montaj aksesuarları b

ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3
ATV 12P037F1
ATV 12P037M2…P075M2
ATV 12P018M3…P075M3

VW3 A9 523 0.170

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3, HU22M3 
ATV 12PU15M3, PU22M3

VW3 A9 524 0.190

ATV 12HU30M3, HU40M3
ATV 12PU30M3, PU40M3

VW3 A9 525 0.210

+15 V/+24 V gerilim dönüştürücü
Kontrol terminallerine doğrudan bağlanır

ATV 12ppppppSFlb VW3 A9 317 –

Konfigürasyon araçları
Açıklama Hız kontrol cihazları için Referans Ağırlık

kg

SoMove lite ayar yazılımı ve ilgili aksesuarlar
SoMove lite ayar yazılımı
Altivar 12 hız kontrolünü konfigüre etmek, ayarlamak ve hata 
ayıklaması gerçekleştirmek için.
“www.schneider-electric.com” adresindeki web sitemizden 
yüklenebilir.

ATV 12pppppp – –

USB/RJ45 kablo
bir USB konektör ve RJ45 konektörle donatılmıştır.
Bir bilgisayarı Altivar 12 hız kontrol cihazına bağlamak için.
Uzunluk: 2,5 m

ATV 12ppppppSFlb TCSMCNAM3M002P –

Modbus - Bluetooth® adaptör
Altivar 12 hız kontrol cihazı ve Bluetooth® kablosuz bağlantı özelliği 
bulunan bir bilgisayar arasında Bluetooth® kablosuz bağlantı 
kurmak için.
Paket içeriği:

1 Bluetooth b ® adaptör (menzil 10 m, sınıf 2) RJ45 konektörle 
birlikte

2 RJ 45 onektörle 1 x 0,1 m kablo seti, … (1) b

ATV 12pppppp VW3 A8 114 0.155

Bilgisayar için USB - Bluetooth® adaptör
Bluetooth® teknolojisi bulunmayan bilgisayarlar için gerekmektedir. 
Bilgisayardaki bir USB portuna bağlanır.
10 m menzil (sınıf 2).

– VW3 A8 115 0.200

Simple Loader ve Multi-Loader konfigürasyon araçları ve ilgili kablolar
Simple Loader aracı
Bir hız kontrol cihazı konfigürasyonunun başka bir hız kontrol 
cihazında çoğaltılması için. Kontrol cihazları açık olmalıdır.Bu 
araçla birlikte 2 RJ45 kontektörlü bir kablo seti sağlanmaktadır.

ATV 12ppppppSFlb VW3 A8 120 –

Multi-Loader aracı 1
Bir bilgisayar üzerindeki konfigürasyonun kopyalanması ve bunun 
başka bir hız kontrol cihazında çoğaltılması için.
Hız kontrol cihazlarının enerjili olmasına gerek yoktur.
Araçla birlikte sağlananlar:

2 adet RJ45 konektörlü 1 kablo seti  b
USB tip A konektör ve USB Mini-B tip konektörle donatılmıfl 1  b

kablo seti
1 x 2 GB SD bellek kartı b
1 diŞi/dişi RJ45 adaptör  b
4 adet AA/LR6 1.5 V pil b

ATV 12ppppppSFlb VW3 A8 121 –

Multi-Loader aracı için kablo seti 2
Multi-Loader aracını ambalajında bulunan Altivar 12 hız kontrol 
cihazına bağlamak için. Hız kontrol cihazı ucunda özel bir 
yakalama mekanizmalı ve Multi-Loader ucunda RJ45 konektörlü 
kilitsiz RJ45.

ATV 12pppppp, ambalajında VW3 A8 126 –

(1) Ayrıca, uyumlu Schneider Electric cihazlarını bağlamak için diğer bileşenleri de içermektedir.

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler: 
sayfa 10

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26

VW3 A8 114

P
F

08
06

32

Ambalajında bulunan hız 
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Loader aracı VW3 A8 121+ 
kablo seti VW3 A8 126 ile 
konfigüre edilmesi
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Referanslar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Konfigürasyon araçlar, uzağa taşınabilir operatör 
terminalleri, frenleme ünitesi ve dirençleri, ek EMC 
filtreleri

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler: 
sayfa 10

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26

Konfigürasyon araçları (devamı)

Açıklama Hız kontrol cihazları için Referans Ağırlık
kg

Cep telefonu için SoMove Mobile yazılımı (1)
SoMove Mobile yazılımı, Bluetooth® kablosuz bağlantısı kullanarak 
bir cep telefonundan hız kontrol cihazı parametrelerini 
düzenlemenizi sağlar. Modbus - Bluetooth®  adaptörünü gerektirir 
VW3 A8 114 (bkz. sayfa 15).
Ayrıca, konfigürasyonları yedeklemek için de kullanılabilir; bunlar, bir 
bilgisayardan içeri veya dışarı aktarılabilir.
SoMove Mobile yazılımı, www.schneider-electric.com” adresindeki 
web sitemizden yüklenebilir.

ATV 12pppppp – –

Uzağa taşınabilir operatör terminalleri ve ilgili kablo setleri
Uzağa taşınabilir operatör terminalleri
IP 54 veya IP 65 koruma sınıfına sahip 
bir muhafaza kapağına İnsan Makine 
arabirimini monte etmek için.
Uzak montaj kablo seti VW3 A1 104 Rpp 
gerekmektedir.

IP 54 koruma sınıfı ATV 12pppppp VW3 A1 006 0.250
IP 65 koruma sınıfı ATV 12pppppp VW3 A1 007 0.275

Uzağa montaj kablo setleri
2 adet RJ45 konektörü bulunmaktadır.
VW3 A1 006 veya VW3 A1 007 uzağa 
taşınabilir operatör terminalini Altivar 12 
hız kontrol cihazına bağlamak için.

Uzunluk: 1 m ATV 12pppppp VW3 A1 104 R10 0.050
Uzunluk: 3 m ATV 12pppppp VW3 A1 104 R30 0.150

Fren ünitesi ve dirençleri
Açıklama 20°C'de 

ohm 
değeri

40°C'te 
kullanılabilir 
ortalama güç

Hız kontrol cihazları için Referans Ağırlık

Ω W kg
Direnç fren ünitesi 
DC baraya bağlamak için.
En az bir frenleme direnci gerektirir. 
35 mm AM1 ED 5 rayına montaj 
için, ayrı olarak sipariş edilmelidir (2).

– – ATV 12ppppF1
ATV 12ppppM2
ATV 12H018M3…HU22M3
ATV 12P037M3…PU22M3

VW3 A7 005 0.285

Fren dirençleri
Korumalı (IP 20)
Belirtilenler dışında bir direnç 
kullanılması durumunda bir termik 
koruma cihazı ekleyin.

100 58 ATV 12ppppF1 (3)
ATV 12H018M2…HU15M2 (3)
ATV 12H018M3…HU15M3 (3)
ATV 12P037M2…P075M2 (3)
ATV 12P037M3…PU15M3 (3)

VW3 A7 701 1.580

60 115 ATV 12HU22M2 (4)
ATV 12HU22M3 (4)
ATV 12PU22M3 (4)

VW3 A7 702 1.660

Fren dirençleri
Korumasız (IP 00)
Belirtilenler dışında bir direnç 
kullanılması durumunda bir termik 
koruma cihazı ekleyin.

100 32 ATV 12ppppF1 (3)
ATV 12H018M2…HU15M2 (3)
ATV 12H018M3…HU15M3 (3)
ATV 12P037M2…P075M2 (3)
ATV 12P037M3…PU15M3 (3)

VW3 A7 723 0.605

68 32 ATV 12HU22M2 (4)
ATV 12HU22M3 (4)
ATV 12PU22M3 (4)

VW3 A7 724 0.620

Ek EMC giriş filtreleri
Açıklama Hız kontrol cihazları için Referans Ağırlık

kg

Ek EMC giriş filtreleri 
Hız kontrol cihazının değerine bağlı olarak Çevre 1 (evsel 
şebeke) veya 2'de (endüstriyel şebeke) IEC/EN 61800-3 
standardı, kategori C1, C2 veya C3 gereksinimleriyle uyum 
için.
IEC/EN 61800-3 standardına göre kategori ve çevreye bağlı 
olarak izin verilen ekranlı motor kablosu uzunluklarını kontrol 
etmek için sayfa 10'daki "İletimli ve yayılmalı EMC emisyonları" 
özelliklerine başvurun.

ATV 12H018F1…H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12P037F1
ATV 12P037M2…P075M2

VW3 A4 416 1.120

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12PU15M2, PU22M2 

VW3 A4 417 1.455

ATV 12H018M3…H075M3
ATV 12P037M3… P075M3

VW3 A4 418 1.210

ATV 12HU15M3, HU22M3
ATV 12PU15M3, PU22M3

VW3 A4 419 1.440

(1) SoMove Mobile yazılımı, sadece bir cep telefonu gerektirir; bkz. “www.schneider-electric.com”.
(2) Bkz. “www.schneider-electric.com”.
(3) Kullanılacak direncin minimum değeri: 75 ohm.
(4) Kullanılacak direncin minimum değeri: 51 ohm.

VW3 A7 701

P
F

08
06

23

Kapağı açık VW3 A1 006: 
RUN, FWD/REV ve STOP 
butonlarına erişilebilir

P
F

08
06

59

VW3 A4 416

P
F

08
06

69
P

F
08

06
72

EMC filtresi VW3 A4 416 
üzerine monte edilmiş EMC 
seti VW3 A9 523 ile birlikte 
ATV 12H075M2
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Referanslar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Motor bobinleri, Modbus seri bağlantı, belgeler, yedek 
parçalar

Motor bobinleri
Açıklama Nominal akım Hız kontrol cihazları için Referans Ağırlık

A kg
Motor bobinleri
Gerekli:

2'den fazla motor paralel  b
bağlanıyorken

Tüm priz bağlantıları dahil olmak  b
üzere motor kablosu uzunluğu (L) 
maksimum izin verilen kablo 
uzunluğundan daha uzun olduğunda 
(bkz. sayfa 11)

4 ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H055M2
ATV 12H018M3, H037M3
ATV 12P037F1
ATV 12P037M2, P055M2
ATV 12P037M3

VW3 A4 551 1.880

10 ATV 12H075F1
ATV 12H075M2, HU15M2
ATV 12H075M3, HU15M3
ATV 12P075M2
ATV 12P075M3, PU15M3

VW3 A4 552 3.700

16 ATV 12HU22M2
ATV 12HU22M3, HU30M3
ATV 12PU22M3, PU30M3

VW3 A4 553 4.100

30 ATV 12HU40M3
ATV 12PU40M3

VW3 A4 554 6.150

Modbus seri bağlantı
Açıklama Öğe no. Uzunluk

m
Birim referansı Ağırlık

kg

Hub ve RJ45 konektörler yoluyla bağlantı
Modbus Hub
10 RJ45 konektörü ve 1 vidalı terminal

1 – LU9 GC3 0.500

Modbus seri bağlantısı için kablo setleri2 adet RJ45 konektörü 
bulunmaktadır.

2 0.3 VW3 A8 306 R03 0.025

1 VW3 A8 306 R10 0.060

3 VW3 A8 306 R30 0.130

Modbus T-bağlantı kutuları(dahili kablo ile birlikte) 3 0.3 VW3 A8 306 TF03 0.190

1 VW3 A8 306 TF10 0.210

Hat sonlandırıcılar (3) (4)
RJ45 konektörü için

R = 120 Ω
C = 1 nf

4 – VW3 A8 306 RC 0.010

R = 150 Ω 4 – VW3 A8 306 R 0.010

Belgeler
Açıklama Hız kontrol cihazları için Referans Ağırlık

kg

“Hareket ve Kontrol Cihazları Çözümü Hakkında Bilgiler” 
DVD ROM
İçindekiler (5):

Teknik belgeler (programlama kılavuzları, montaj kılavuzları,  b
hızlı referans kılavuzları) 

SoMove lite konfigürasyon yazılımı, kataloglar b
Broşürler b

ATV 12pppppp VW3 A8 200 0.100

Yedek parçalar
Açıklama Hız kontrol cihazları için Referans Ağırlık

kg

Fanlar ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2

VZ3 V1 301 0.160

ATV 12HU15M3…HU40M3 VZ3 V1 302 0.150

(1) Twido programlanabilir kontrol cihazı kataloğuna başvurunuz.
(2) Kablo, kontrol cihazı veya PLC türüne göre değişir.
(3) 2'nin katları olarak sipariş edin.
(4) Bara mimarisine göre değişir.
(5) Bu DVD ROM'un içeriğine ayrıca "www.schneider-electric.com" adresindeki web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

4 2
2

21 3

ATV 12

4

Twido 
programlanabilir 
kontrol cihazı (1)

M
od

bu
s 

se
ri 

ba
ğl

an
tı 

(2
)

Hub ve RJ45 konektörleri 
kullanan bağlantılı Modbus 
şeması örneği

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler: 
sayfa 10

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26

M1
 3 

M1
 3 

M1
 3 

L

Motor bobini

ATV 12 VW3 A4 55p

VZ3 V1 302

P
F

08
06

47
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Boyutlar

Soğutuculu hız kontrol cihazları (1)
ATV 12H018F1, H037F1, ATV 12H018M2...H075M2, ATV 12H018M3...H075M3

EMC uyum seti VW3 A9 523 bulunan hız kontrol cihazı (opsiyon)

H
6

72

c

14
3b

= =60

2xØ5
SFlb

ATV 12 b c c1 H

H018F1 (1), H018M2 (1), H018M3 (1) 142 102.2 34 131

H037F1, H037M2, H037M3 130 121.2 53 120

H055M2, H075M2, H075M3 130 131.2 63 120

(1) Düşük ısı dağılımı nedeniyle ATV 12H018pp hız kontrol cihazları sadece 
gövde plakalı sürüm olarak sağlanır. Ya klasik şekilde (hız kontrol cihazı 
soğutma bloğu üzerinde) ya da makineye (hız kontrol cihazı gövde plakası 
üzerinde) monte edilebilirler.

ATV 12H075F1, ATV 12HU15M2, HU22M2, ATV 12HU15M3, HU22M3
EMC uyum seti VW3 A9 524 bulunan hız kontrol cihazı (opsiyon)

b13
0

2xØ5

93= =
105

12
0

5

 c

b1

90 M5

2 x M5 screws

ATV 12 b b1 c

H075F1, HU15M2, HU22M2 142 188.2 156.2

HU15M3, HU22M3 143 189.3 131.2

ATV 12HU30M3, HU40M3
EMC uyum seti VW3 A9 525 bulunan hız kontrol cihazı (opsiyon)

140

126

15
9

6,
5

18
4

17
0

141,2

4xØ5

= =

61,5

23
0,

6

M5

2 x M5 screws

Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Soğutma bloklu hız kontrol cihazları

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26

18
9,

5

c1 M5

2 x M5 vida
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Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26

Boyutlar (devamı), montaj 
önerileri

Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Kaide plakası üzerinde hız kontrol cihazları

Gövde plakası üzerinde hız kontrol cihazları
ATV 12P037F1, ATV 12P037M2...P075M2, ATV P037M3…P075M3

EMC uyum seti VW3 A9 523 bulunan hız kontrol cihazı (opsiyon)

13
1

6

102,2

14
3

14
2

72

60= =

2xØ5

18
9,

5

M534

2 x M5 screws

ATV 12PU15M3, PU22M3
EMC uyum seti VW3 A9 524 bulunan hız kontrol cihazı (opsiyon)

13
0

14
3

98,2

2xØ5

93= =
105

12
0

5

39,5

18
9,

3

M5

2 x M5 screws

ATV 12PU30M3, PU40M3
EMC uyum seti VW3 A9 525 bulunan hız kontrol cihazı (opsiyon)

140
126= =

15
9

6,
5

18
4

17
0

 100,2

4xØ5

39,5

23
0,

6

M5

2 x M5 screws

Makine gövdesine montaj için öneriler(ATV 12Pppppp hız kontrol cihazları için özel)

(1) 2 x Ø M4 delik
(2) Minimum işlenmiş alan

Not: Aşağıda verilen genel kurallar, çalışma ortamına uyacak şekilde 
uyarlanmalıdır. Altivar 12 gövde plakalı sürümünün özel kılavuzu için bkz. 
"www.schneider-electric.com".

ATV 12Ppppp hız kontrol cihazları, aşağıdaki koşullara uyularak bir 
çelik veya alüminyum makine gövdesi üzerine veya içine monte 
edilebilir:

Maksimum ortam sıcaklığı: 40°C b
± 10°'de dikey montaj b
Hız kontrol cihazı, yüksek termik iletkenliğe sahip bir desteğin  b

(gövde) merkezine monte edilmelidir
Hız kontrol cihazının destek alanı, gövde üzerinde maks. 100 µm  b

yüzey yumuşaklığı ve maks 3,2 µm düzlükle hazırlanır.

Çalışma koşulları, maksimum sınırlara (güç, çevrim ve sıcaklık) yakın 
olduğunda bu kullanım türü, hız kontrol cihazının termik durumu 
izlenerek önceden kontrol edilmelidir.
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Boyutlar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Aksesuarlar, uzağa taşınabilir operatör terminali, 
frenleme ünitesi ve dirençleri, motor bobinleri, EMC 
filtreleri

Aksesuarlar
AM1 ED 35 mm 5 ray üzerine montaj için montaj plakaları
VW3 A9 804 VW3 A9 805 VW3 A9 806

37,9 77,5

14
3,

6

40 105

14
4

18
4

40 145,5

Opsiyonlar
Uzağa taşınabilir operatör terminali Fren ünitesi
VW3 A1 006 VW3 A7 005

7,7

5429
,2

29,42,350

Ø28

70

4xØ3,5

15
17,5

34 (35 mm AM1 ED 5 ray üzerine montaj)

73 45

90
Fren dirençleri  
VW3 A7 701, 702 VW3 A7 723, 724

(2 çoklu uç 0,5 m uzunluk)

7095

95

Hb

4xØ6x12

Montaj önerileri

u 
50

u 100 u 100

u 
50

u 
50

u 100 u 100

u 
50

30 40 ==

15
4

17
0

60

VW3 b H

A7 701 295 275

A7 702 395 375

Motor bobinleri Ek EMC giriş filtreleri 
VW3 A4 551...554 VW3 A4 416…419

H 8xØ
c
c1

G
G1
a

b

H
8,

5

c

b

G

4,5

= =
a

VW3 a b c c1 G G1 H Ø VW3 a b c G H

A4 551 100 135 55 60 40 60 42 6 x 9 A4 416 75 194 30 61 180

A4 552, A4 553 130 155 85 90 60 80.5 62 6 x 12 A4 417 117 184 40 97 170

A4 554 155 170 115 135 75 107 90 6 x 12 A4 418 75 194 40 61 180

A4 419 117 190 40 97 170
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Montaj önerileri

Üniteyi ± 10° dik açıyla monte edin. b
Isıtma parçalarına yakın yerleştirmeyin. b
Soğutma amacıyla gerekli olan havanın, ünitenin altından üstüne kadar doğal  b

konveksiyon ya da havalandırma yoluyla dolaşımını sağlamak için yeterli alan bırakın.

Montaj türüne göre çalışma sıcaklığı
Montaj türü Doğal konveksiyonlu hız kontrol 

cihazları
Fanlı hız kontrol cihazları

ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3…HU40M3

Ortam hava sıcaklığı (1) Ortam hava sıcaklığı (1)

Tip A montaj

50 mm 50 mm

-10...+40°C
40°C üzerindeki her derece için %2 akım 
düşüşüyle +50°C'ye kadar

-10...+50°C

Tip B montaj (2) -10...+40°C (3)
40°C üzerindeki her derece için %2 akım 
düşüşüyle +60°C'ye kadar

-10...+50°C
50°C üzerindeki her derece için %2 akım 
düşüşüyle +50°C'ye kadar

Tip C montaj (2)

50 mm 50 mm

-10...+40°C
40°C üzerindeki her derece için %2 akım 
düşüşüyle +60°C'ye kadar
Metal plakada -10...+50°C

-10...+50°C
50°C üzerindeki her derece için %2 akım 
düşüşüyle +50°C'ye kadar

(1) Bu değerler, sürekli çalışmada kullanım için 4 kHz anahtarlama frekansı için verilmektedir. 4 kHz üzerinde çalışmanın sürekli olması gerekiyorsa hız kontrol 
cihazı nominal akımının değeri 8kHz için %10, 12 kHz için %20 ve 16 kHz için %30 düşürülmelidir.
4 kHz üzerinde, aşırı sıcaklık artışında hız kontrol cihazı, anahtarlama frekansını otomatik olarak düşürecektir. 
"www.schneider-electric.com" adresindeki web sitemizde bulunan Kullanım Kılavuzu'nda değer kaybı eğrilerine başvurunuz.
(2) Hız kontrol cihazının üst kısmındaki koruyucu kapağı kaldırın›z.
(3) Maksimum değer, hız kontrol cihazı değerine ve çalışma koşullarına bağlıdır; "www.schneider-electric.com" adresindeki web sitemizde bulunan Kullanım 
Kılavuzu'nda değer kaybı eğrilerine başvurunuz.

Montaj önerileri Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Şemalar:
sayfa 22

Fonksiyonlar:
sayfa 26
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Şemalar Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Hız kontrol cihazları

Önerilen şemalar:
ATV 12ppppF1, ATV 12ppppM2 için tipik şema ATV 12ppppM3 için tipik şema
Monofaze güç kaynağı Trifaze güç kaynağı (güç bölümü) (1)

2 4

1 3

P
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/–
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W
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U
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V
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V
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U
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W
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V
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6
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1 3
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Q1Q1

5

c b a
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3
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4

1 3

KM1

Positive logic (Source) (2)

(3)

(4)

Negative logic (Sink) (2)

0…10 V
or
0-20 mA

KM1

2 4

1

6
53

W
/T

3

U
/T

1

V
/T

2

R
/L

1

S
/L

2

T/
L3

U
1

W
1

V
1

  M
 3

2 4

1 3

A2

6

Q1

5

2 4

Q1

1 3

6
5

(4)

Not: Hız kontrol cihazı yakınında bulunan veya aynı devreye bağlanan röleler, kontaktörler, selenoid valfler, floresan lambalar, vb. gibi tüm endüktif devrelere 
girişim bastırıcılar monte ediniz.

Uyumlu ürünler (referansların tamamı için bkz. "Motor yolverici çözümleri - Kontrol ve koruma ürünleri" ve "150 A'ya kadar motor yolvericileri" kataloglarına 
başvurun ya da "www.schneider-electric.com" adresini ziyaret ediniz.)

Öğe no. Açıklama

A1 ATV 12ppppF1 veya ATV 12ppppM2 hız kontrol cihazı (bkz. sayfa 14)

A2 ATV 12ppppM3 hız kontrol cihazı (bkz. sayfa 14)

KM1 Kontaktör (sadece bir kontrol devresi gerekiyorsa; bkz. sayfa 24)

P1 2,2 kΩ referans potansiyometre, SZ1 RV1202. Bu, 10 kΩ potansiyometre ile değiştirilebilir (maksimum). 

Q1 Devre kesici (bkz. sayfa 24)

Lojik ve analog G/Ç için önerilen şemalara örnekler
2 telli kontrol 3 telli kontrol Gerilim için konfigüre 

edilmiş analog giriş
Akım için konfigüre edilmiş analog giriş

LI1: İleri
LIp: Geri

LI1: Durdur
LI2: İleri
LIp: Geri IA

1

C
O

M

+ 10 V

c b a

2.2 kΩ…10 kΩ 

referans 
potansiyometresi

Harici 10 V

ATV 12pppppp

IA
1

C
O

M

0-20 mA
4-20 mA
besleme

ATV 12pppppp

Harici bir 24 V c besleme (5)
Pozitif lojik olarak bağlı (Source) Negatif lojik olarak bağlı (Sink)

24 V c besleme 24 V c besleme

(1) Kontrol bölümü, ATV 12ppppF1 ve ATV 12ppppM2 hız kontrol cihazları için olduğu gibi bağlanır.
(2) Pozitif lojik (Source) veya negatif lojik (Sink) olarak bağlantı parametrelerle konfigüre edilir; fabrika ayarlı konfigürasyon pozitif lojiktir (Source).
(3) Hız kontrol cihazı durumunun uzaktan sinyalleşmesi için hata rölesi kontakları
(4) R/L1, S/L2/N ve T/L3 terminalleri, hız kontrol cihazının üst kısmına bağlanır. Diğer terminaller, hız kontrol cihazının alt kısmına bağlanır.
(5) Bkz. "Phaseo güç kaynakları ve transformatörler" kataloğu. 
Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Fonksiyonlar:
sayfa 26
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Şemalar (devamı), montaj 
önerileri

Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Frenleme ünitesi ve dirençleri, motor bobinleri, ilave 
EMC filtreleri

Önerilen şemalar (devamı)
Frenleme ünitesi VW3 A7 005, fren direnci 
VW3 A7 701, 702, 723, 724 ile birlikte kullanılır

Motor bobinleri VW3 A4 551…554

P
C

/–

PA
/+

+ –

PB

PA

ATV 12pppppp

Braking unit 
VW3 A7 005

Braking 
resistor 
VW3 A7 7pp
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U
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V
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  M
 3

ATV 12pppppp

VW3 A4 55p

 İlave EMC giriş filtreleri VW3 A4 416…419
Monofaze güç kaynağı Üç fazlı güç kaynağı

L'
1

L'
2

L1 L2

R
/L

1

S
/L

2/
N

ATV 12ppppF1
ATV 12ppppM2

VW3 A4 416, 417

L'
1

L'
2

L'
3

L1 L2 L3

R
/L

1

S
/L

2

T/
L3

ATV 12ppppM3

VW3 A4 418, 419

EMC standartlarına uygun bağlantılar
Genel kurallar

b  Hız kontrol cihazı, motor ve kablo ekranlarının toprakları, "yüksek frekans" eş potansiyeli olmalıdır.
b Motor kabloları, kontrol sinyalleme kabloları ve fren ünitesi ve direnci kablolarının iki ucunda ekranı 360°de topraklanmış ekranlı kablo 
kullanın›z. Hiçbir kesinti gerçekleşmemesi koşuluyla ekran uzunluğunun bir kısmında metal kanallar kullanılabilir. 
b  Şebeke beslemesi kablosu ve motor kablosu arasında maksimum bir mesafe olmasını sağlayın›z.
Montaj şeması

6

7

1

2

3 10

5

948

Hız kontrol cihazına monte edilmesi gereken metal plaka1. 
Altivar 12 hız kontrol cihazı2. 
Ekransız güç kaynağı telleri veya kablo3. 
Hata rölesi kontaklarının çıkışı için ekransız teller veya kablo4. 
65.  ve 7 numaralı kabloların ekranının bağlantısı ve topraklanması hız kontrol 
cihazına mümkün olduğunda yakın yapılmalıdır:

Kablo ekranını soyun. -
Kıskacı ekranın soyulmuş kısımlarında sıkıştırarak kabloyu plakaya  - 1 bağlayın.

İyi temas sağlama için ekran, metal plakaya sıkı bir şekilde sabitlenmelidir.
6 ve 7 numaralı kablolar için ekran, her iki uçta bulunan topraklamaya 6. 
bağlanmalıdır. Ekranlama kesikli olmamalı ve ara terminaller, EMC ekranlı metal 
kutular içinde olmalıdır.Motoru bağlamak için ekranlı kablo.
Kontrol sinyalleme kablolarını bağlamak için ekranlı kablo. Birden fazla iletken 7. 
gerektiren uygulamalar için küçük kesitli kablolar kullanın (0,5 mm2)
Fren ünitesini bağlamak için ekransız kablo8. 
PE kablo (yeşil-sarı)9. 
ATV 1210. ppppM2 hız kontrol cihazlarındaki dahili EMC filtresinin bağlantısını 
kesmek için seçme anahtarı

Not: Hız kontrol cihazı, motor ve kablo ekranı arasında yüksek frekans eş potansiyelli topraklamanın yapılması, her bir cihazın ilgili terminallerindeki PE iletkeni 
(yeşil-sarı) bağlantısının yapılması ihtiyacını ortadan kaldırmaz. İlave bir giriş filtresi kullanılırsa filtre, hız kontrol cihazının altına monte edilir ve ekransız bir kablo 
aracılığıyla doğrudan şebekeye bağlanır. Hız kontrol cihazı üzerindeki 3 numaralı bağlantı, filtre çıkış kablosu aracılığıyla yapılır.

Bir IT sisteminde kullanılması (yalıtımlı veya empedans topraklı nötr)
Schneider Electric's XM200 gibi doğrusal olmayan yüklere uyumlu bir kalıcı yalıtım izleme cihazı kullanın. ATV 12ppppM2 hız kontrol cihazlarında dahili EMC filtreler 
bulunur. Bir IT sisteminde kullanım için bu filtrelerin bağlantısı, hız kontrol cihazı çıkarılmadan erişilebilen bir seçme anahtarı 10 aracılığıyla kolaylıkla kesilebilir.



2424

Uygulamalar
Önerilen kombinasyonlar aşağıdakileri sağlar:

İnsanları ve ekipmanları korur (kısa devre gerçekleştiğinde) b
Güç katında bir kısa devre olması durumunda şebeke tarafında korumayı sürdürür b

İki tip kombinasyon mümkündür:
Hız kontrol cihazı + devre kesici: Minimum kombinasyon b
Hız kontrol cihazı + devre kesici + kontaktör: Kontrol devresi gerektiğinde  b

kontaktörle minimum kombinasyon

Motor yolvericiler
Trifaze 4 
kutuplu 
50/60 Hz 
motorların 
standart güç 
değerleri
(2)

Hız kontrol 
cihazı

Kontrol devresiyle kombinasyon
(devre kesici + kontaktör)

Minimum kombinasyon
(sadece devre kesici)

TeSys 
kontaktör
(1)TeSys motor 

devre kesicisi 
(3)

Çalışma 
aralığı 
veya güç 
değeri

Maksimum 
kısa devre 
akımı Icu

Modüler devre 
kesici (4)

kW HP A kA

M1 A1 Q1 KM1

Monofaze besleme gerilimi: 100…120 V 50/60 Hz (5)
0.18 0.25 ATV 12H018F1 GV2 ME14 6…10 > 100 LC1 K09

GV2 L10 6.3 > 100

2 kutuplu C60N 10 10

0.37 0.5 ATV 12p037F1 GV2 ME16 9…14 > 100 LC1 K12

GV2 L16 14 > 100

2 kutuplu C60N 16 10

0.75 1 ATV 12H075F1 GV2 ME21 17…23 50 LC1 D25

GV2 L22 25 > 50

2 kutuplu C60N 20 10

Monofaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz (5)
0.18 0.25 ATV 12H018M2 GV2 ME08 2.5…4 > 100 LC1 K09

GV2 L08 4 > 100

2 kutuplu C60N 6 10

0.37 0.55 ATV 12p037M2 GV2 ME14 6…10 > 100 LC1 K09

GV2 L10 6.3 > 100

2 kutuplu C60N 10 10

0.55 0.75 ATV 12p055M2 GV2 ME14 6...10 > 100 LC1 K09

GV2 L14 10 > 100

2 kutuplu C60N 10 10

0.75 1 ATV 12p075M2 GV2 ME16 9...14 > 100 LC1 K12

GV L16 14 > 100

2 kutuplu C60N 16 10

1.5 2 ATV 12HU15M2 GV2 ME21 17…23 50 LC1 D18

GV2 L20 18 > 100

2 kutuplu C60N 20 10

2.2 3 ATV 12HU22M2 GV2 ME32 24...32 50 LC1 D25

GV2 L22 25 50

2 kutuplu C60N 32 10

(1) TeSys kontaktör referansların tamamı için bkz. "Motor yolverici çözümleri - Kontrol ve koruma 
ürünleri" ve "150 A'ya kadar motor yolvericileri" kataloglarına başvurun ya da "www.schneider-
electric.com" adresini ziyaret edin.
(2) Belirtilen motor gücü, aynı değere sahip bir ATV 12Hppppp hız kontrol cihazıyla 
kombinasyon içindir. Bir ATV 12Pppppp hız kontrol cihazıyla kombinasyon için  
“www.schneider-electric.com” adresindeki web sitemizde bulunan Altivar 12 gövde plakalı sürüm 
için özel kılavuza başvurunuz.
(3) TeSys motor devre kesicileri: 
- GV2 MEpp: Buton kontrollü termik manyetik motor devre kesicileri
- GV2 Lpp: Döner düğmeli kontrollü manyetik motor devre kesicileri
(4) 2 kutuplu C60N modüler devre kesici
(5) Elektrik prizine bağlı cihazlara entegre edilebilir:
- Şebeke akımı y 16 A, ise monofaze, 10/16 A 250 V z
- Şebeke akımı > 16 A ise IEC 60309 standardına uygun monofaze elektrik prizine bağlantı

Kullan›c› montajı için 
kombinasyonlar

Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Motor yolvericiler: Monofaze besleme gerilimleri  
100…120 V ve 200…240 V

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

Monofaze güç kaynaklı motor yolverici.
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Kullan›c› montajı için 
kombinasyonlar (devamı)

Hız kontrol cihazları
Altivar 12
Motor yolvericiler: Trifaze besleme gerilimleri   
200…240 V

Motor yolvericiler (devamı)
Trifaze 4 
kutuplu 
50/60 Hz Hz 
motorların 
standart güç 
değerleri(2)

Hız kontrol 
cihazı

Kontrol devresiyle kombinasyon
(devre kesici + kontaktör)

Minimum konfigürasyon
(sadece devre kesici)

TeSys 
kontaktör
(1)TeSys motor 

devre kesicisi
(3)

Çalışma 
aralığı 
veya güç 
değeri

Maksimum 
kısa devre 
akımı Icu

Modüler devre 
kesici (4)

kW HP A kA

M1 A1 Q1 KM1

Trifaze besleme gerilimi: 200…240 V 50/60 Hz
0.18 0.25 ATV 12H018M3 GV2 ME07 1.6…2.5 > 100 LC1 K09

GV2 L07 2.5 > 100

4 kutuplu C60N 6 10

0.37 0.55 ATV 12p037M3 GV2 ME08 2.5…4 > 100 LC1 K09

GV2 L08 4 > 100

4 kutuplu C60N 6 10

0.75 1 ATV 12p075M3 GV2 ME14 6...10 > 100 LC1 K09

GV2 L14 10 > 100

4 kutuplu C60N 10 10

1.5 2 ATV 12pU15M3 GV2 ME16 9...14 > 100 LC1 K12

GV L16 14 > 100

4 kutuplu C60N 16 10

2.2 3 ATV 12pU22M3 GV2 ME20 13…18 > 100 LC1 D18

GV2 L20 18 > 100

4 kutuplu C60N 20 10

3 – ATV 12pU30M3 GV2 ME21 17...23 50 LC1 D25

GV2 L22 25 50

4 kutuplu C60N 20 10

4 5 ATV 12pU40M3 GV2 ME32 24...32 50 LC1 D25

GV2 L22 25 50

4 kutuplu C60N 32 10

C60N devre kesiciler/Vigi C60 eklenti modülleri kombinasyonları
C60N
2 kutuplu/4 
kutuplu

Vigi C60

Akım değeri (A) Akım değeri (A) Tip (5) Hassasiyet

6 25 A “si” 30 mA

10 25 A “si” 30 mA

16 25 A “si” 30 mA

20 25 A “si” 30 mA

32 40 A “si” 30 mA

Özel kullanımlar için öneriler:
Yukarıdaki tabloda verilen ek modüllerin tip ve hassasiyetine uyulduğu sürece ayrı sensörlere  b

sahip tüm RH10/RH21/RH99/RHU rezidüel akım koruma cihazları uyumludur.
Her bir kontrol cihazı için bir RCD (rezidüel akım cihazı) bağlanması önerilir. Bu durumda bir  b

tip B RCD, bir tip A veya AC RCD'nin yük tarafında yer almamalıdır.

(1) TeSys kontaktör referansların tamamı için bkz. "Motor yolverici çözümleri - Kontrol ve 
koruma ürünleri" ve "150 A'ya kadar motor yolvericileri" kataloglarına başvurun ya da 
"www.schneider-electric.com" adresini ziyaret ediniz.
(2) Belirtilen motor gücü, aynı değere sahip bir ATV 12Hppppp hız kontrol cihazıyla 
kombinasyon içindir. Bir ATV 12Pppppp hız kontrol cihazıyla kombinasyon için 
“www.schneider-electric.com” adresindeki web sitemizde bulunan Altivar 12 kaide plakalı sürüm 
için özel kılavuza başvurunuz.
(3) TeSys motor devre kesicileri: 
- GV2 MEpp: Buton kontrollü termik manyetik motor devre kesicileri
- GV2 Lpp: Döner düğmeli kontrollü manyetik motor devre kesicileri
(4) 4 kutuplu C60N modüler devre kesici
(5) Trifaze güç kaynağı ve DC bara terminallerine (PA/+ ve PC /-) erişimle doğrudan kontağa 
karşı ek koruma için ek modül, 30 mA hassasiyetinde tip B olmalıdır.

Tanıtım:
sayfa 60400/2

Özellikler:
sayfa 60401/2

Referanslar:
sayfa 60402/2

Boyutlar:
sayfa 60403/2

Şemalar:
sayfa 60404/2
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Fonksiyonlar
Hız kontrol cihazı fabrika ayarları

Tanıtım sayfa 23

İnsan Makine Arabirimi (HMI)
Açıklama sayfa 23

Uygulama fonksiyonları
Çalışma hız aralığı sayfa 28

Ön ayarlı hızlar sayfa 28

Üç ilave yüksek hız sayfa 28

Kontrol modları sayfa 29

PID regülatörü sayfa 29

Lojik giriş seviyesinin konfigürasyonu sayfa 29

G/Ç izleme sayfa 29

Çalışma yönü: ileri/geri sayfa 29

2 telli kontrol sayfa 29

3 telli kontrol sayfa 29

Hızlanma ve yavaşlama rampa süreleri sayfa 29

Rampa süresi anahtarlama sayfa 30

Hızlanma ve yavaşlama rampa profilleri sayfa 30

Yavaşlama rampasının adaptasyonu sayfa 30

Durdurma tipleri sayfa 30

Düşük hızda çalışma süresinin sınırlanması sayfa 31

Analog giriş AI1'in konfigürasyonu sayfa 31

Otomatik tekrar yolverme sayfa 31

Döner yükü hız algılama ile otomatik yakalama (“Dönen yükü yakalama”) sayfa 31

2. akım sınırı sayfa 32

Otomatik DC enjeksiyon sayfa 32

Motor kontrolü profilleri sayfa 32

Anahtarlama frekansı, gürültü azaltma sayfa 32

Frekans atlaması sayfa 32

Jog modu sayfa 32

Hata rölesi, kilitsiz hale geçme sayfa 33

Hız kontrol cihazı termik koruması sayfa 33

Motor termik koruması sayfa 33

İzleme sayfa 33

Düşük yük algılama sayfa 34

Aşırı yük algılama sayfa 34

Hata onaylama sayfa 34

Gizli kodla parametre koruması sayfa 34

Lojik çıkış LO1'in konfigürasyonu sayfa 34

Analog çıkış AO1'in konfigürasyonu sayfa 34

Pompa uygulamalar›na özgü fonksiyonlar (r)
Tek değişken modunda kontrol sayfa 35

Yedek pompalı tek değişken modunda kontrol sayfa 35

Düşük yük algılama sayfa 34

Aşırı yük algılama sayfa 34

Uyku/Uyanma sayfa 36

PID geri besleme denetimi sayfa 36

Yüksüz çalışmanın algılanması sayfa 36

Hızlı yolverme sayfa 37

Düşük yük ya da aşırı yük hatasında otomatik tekrar yolverme sayfa 37

Son kullanıcı için PID referans ayar aralığı sayfa 37

Uyumsuz fonksiyonlar
Tanıtım sayfa 37

Fonksiyonlar Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22
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Fonksiyonlar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Hız kontrol cihazı fabrika ayarları
Altivar 12 hız kontrol cihazı, birçok uygulama için herhangi bir ayarlamaya gerek 
olmadan anında yolverme sağlayacak şekilde konfigüre edilmiştir.

Konfigürasyon fabrika ayarları:
Ekran: Motor frekansı referansını görüntüler b
Standart motor frekansı: 50 Hz b
Motor besleme gerilimi: 230 V trifaze b
Hızlanma ve yavaşlama rampa süreleri: 3 sn b
Düşük hız: 0 Hz b
Yüksek hız: 50 Hz b
Motor kontrolü profili: Standart (gerilim/akım) b
Kayma kompanzasyonu: 100% b
Motor termik akımı: Nominal motor akımıyla aynı b
DC enjeksiyonu: 0,5 sn için 0,7 x nominal motor akımı  b
Anahtarlama frekansı: 4 kHz b
Yavaşlama rampasının otomatik adaptasyonu b
2 telli geçiş algılama kontrolü: Lojik girişi LI1, ileriye atanmıştır, lojik girişi LI2, LI3  b

ve LI4 atanmamıştır
Lojik çıkış LO1: Atanmamış b
Analog giriş AI1: 5 V (hız referansı) b
Analog çıkış AO1:: Atanmamış b
Hata rölesi R1: 1 N/A kontak (R1A, R1C); bir hata durumunda veya hız kontrol  b

cihazının gücü kesildiğinde açılır

İnsan Makine Arabirimi (HMI)
Açıklama

1 Ekran:
4 digit ekran b
Sayısal değerler ve kodların görüntülenmesi b
Görüntülenen değerin ünite değeri b

2 Hız kontrol cihazı durumunun görüntülenmesi:
“REF” b : Referans modu. Bu mod, aktif referans kanalının motor frekansı 

referansını görüntülemek için kullanılır (terminaller, lokal mod, uzağa taşınabilir 
operatör terminali veya Modbus seri bağlantı). Eğer fonksiyon konfigüre edilmişse 
lokal modda referans 4 gezinme tekeri kullanılarak değiştirilebilir. 

“MON” b : İzleme modu. Bu mod, izleme parametrelerini görüntülemek için 
kullanılır.
“CONF”: Konfigürasyon modu. Bu mod, hız kontrol cihazı parametrelerini konfigüre 
etmek için kullanılır. Standart uygulamalarda en yaygın kullanılan 9 parametreyi 
içeren “MyMenu” menüsüne doğrudan erişim sağlar. Bu liste, SoMove ayar yazılımı 
kullanılarak değiştirilebilir ve 25 adete kadar parametre içerebilir. Daha ileri ayar 
gerektiren uygulamalar için tüm konfigüre edilebilir parametrelere “Full” menüsünden 
de erişilebilir.
3 Butonların kullanımı:

“MODE” b : Aşağıdaki modlardan birini seçmenizi sağlar:
“REF” referans modu v
“MON” izleme modu v
“CONF” konfigürasyon modu v

Not: Bu butona, ön paneldeki kapak kapalı olduğunda erişilemez.
“ESC” b : Bir önceki seçime dönmek için bir değer, parametre veya menüyü iptal 

eder.
“STOP/RESET” b : Yerel olarak motor durdurma ve hız kontrol cihazı hatalarını 

silmeyi kontrol eder; fabrika konfigürasyonunda buton aktiftir.
“RUN” b : Aktif olarak programlanmışsa motor çalışmasını lokal olarak kontrol eder.

4 Gezinme tekerinin kullanımı:
Döndürme: Parametre değerini artırır veya azaltır, bir sonraki parametreye  b

geçilmesini sağlar ve ayrıca bir moddan diğerine geçmek için kullanılabilir.
Basma: Geçerli değerin kaydedilmesini, değerin seçilmesini sağlar. b
Lokal modda buton, bir potansiyometre olarak kullanılabilir. b

5 Koruyucu kapak, STOP/RESET ve RUN butonlarına erişim için çıkarılabilir

6 Ön paneldeki kapağın kilitlenmesi için mekanik kilit

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22
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Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Fonksiyonlar (devamı)

Uygulama fonksiyonları
Çalışma hız aralığı b

Belirlenen moment sınırları dahilinde gerçek çalışma koşullarında makine tarafından 
izin verilen hız aralığını tanımlayan iki frekans sınırı belirler.

Ön ayarlı hızlar b
Bu, önceden ayarlanmış hız referanslarını değiştirmek için kullanılır.
2-8 arası ön ayarlı hızlar arasında seçim.
1 - 4 arası lojik giriş tarafından etkinleştirilir.
Önceden ayarlı hızlar, 0 Hz - 400 Hz arasında 0,1 Hz artışlarla ayarlanabilir.
Aktif kontrol kanalı (analog giriş veya gezinme tekeri) tarafından verilen referansa 
göre öncelik taşırlar.

4 ön ayarl› h›zla çal›flma

Üç ilave yüksek hız b
Bu üç ilave yüksek hız, HSP2, HSP3 ve HSP4 tarafından tanımlanır.
Bunlar, 2 veya 4 yüksek hız seçmek için kullanılır (HSP/HSP2 veya HSP/HSP2/
HSP3/HSP4).
2 veya 4 yüksek hızın etkinleştirilmesi, sırasıyla 1 ya da 2 lojik girişin kullanılmasını 
gerektirir.

Kontrol modları b
Bağımsız olabilen birçok kontrol ve referans kanalı bulunmaktadır.
Komutlar (ileri, geri gibi) ve hız referansları aşağıdaki kanallar kullanılarak 
gönderilebilir:

Terminaller (lojik ve analog G/Ç) v
Yerel mod (STOP/RESET ve RUN butonları ve gezinme butonu) v
Uzağa taşınabilir operatör terminali v
Modbus seri bağlantı v

Kontrol ve referans kanalları ayrı olabilir (ayrı mod). Örnek: Çalıştırma/Durdurma 
komutları terminallerden gelir ve hız referansı Modbus seri bağlantıdan gelir.Kontrol 
ve referans kanalları ayrı olabilir (ayrı mod).

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

SoMove ayar yazılımıyla önceden ayarlanmış hızların 
ayarlanması

LSP: Düflük h›z, 0’dan HSP’ye, fabrika ayarlar› 0
HSP: Yüksek h›z, LSP’den 400 Hz’e, fabrika ayarlar› 50/60 Hz

Referans
5 V
10 V (harici güç kayna€›)
20 mA
20 mA
Y mA

0 V
0 V
0 mA
4 mA
X mA

HSP

LSP

f (Hz)

LIx ve LIy girifllerinin lojik 0
durumundaki h›zlar› LSP veya
AI1 analog girifl seviyesine ba€l›
h›z referans›d›r.

Fabrika ayarlar›:

1. h›z: LSP (düflük h›z veya referans)

2. h›z: 10 Hz

3. h›z: 25 Hz

4. h›z: 50 Hz
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Fonksiyonlar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12

PID regülatörü b
Hız kontrol cihazına adapte edilmiş bir geri besleme sinyali sağlayan bir sensörle 
akış hızı veya basıncın basit kontrolü için kullanılır.
Bu fonksiyon, pompa ve fan uygulamaları için uygundur.

PID referansı v
Tüm olası tiplerden seçilmiş regülasyon referansı:

Referans sinyalinin %0-100'ünü temsil eden dahili referans. Bu sinyal, makine  -
prosesine bağlıdır.

2 veya 4 önceden ayarlı PID referansı maksimum frekansın %0-100'ü arasında  -
ayarlanabilir. Bu sinyal, makine prosesine bağlıdır. Bu referanslar, sırasıyla 1 ya da 2 
lojik giriş kullanılmasını gerektirebilir.

Gezinme tekeriyle sağlanan manuel referans.  -
PID geri besleme v
Analog giriş AI1 -
Oto / man v
Hız referansı (Man) veya PID regülasyon (Oto) modunda çal›flmay› seçmek için  -

lojik giriş LI
Otomatik modda çalışırken proses geri beslemesini adapte etmek, ters PID'yi  b

düzeltmek ve orantısal ve integral kazanımları ayarlamak mümkündür. Motor hızı, 
LSP ve HSP arasında sınırlıdır. 

Lojik giriş seviyesinin konfigürasyonu b
Yüksek lojik seviyesi ya da düşük lojik seviyesinde olmasından bağımsız olarak 
güvenlik kuralları tarafından izin verilmesi koşuluyla lojik girişe atanmış fonksiyonu 
etkinleştirir.
Örnek: Rampa anahtarlama lojik giriş LI2'ye atanmış; konfigürasyona bağlı olarak 
LI2, yüksek veya düşük lojik seviyesine geçerse bu fonksiyon aktiftir.

G/Ç izleme b
4 digit ekranda LI1, LI2, LI3 ve LI4 girişlerinin ve LO1 ve R1 çıkışlarının lojik 
durumunu gösterir.

Çalışma yönü: ileri/geri b
2 telli kontrol: İleri çalışma her zaman lojik giriş LI1'e atanır. Geri çalışma, lojik giriş 
LI2, LI3 veya LI4'e atanabilir.

3 telli kontrol: Durdurma, her zaman lojik giriş LI1'e ve ileri çalışma her zaman lojik 
giriş LI2'ye atanır. Geri çalışma, lojik giriş LI3 veya LI4'e atanabilir.

2 telli kontrol b
Bir sabit kontak (kalıcı kontak, sabit lojik seviyesi 0 veya 1, anahtar) aracılığıyla 
çalışma yönünü kontrol eder.
Çalıştır (ileri veya geri) ve durdur komutları aynı lojik girişi ile kontrol edilir.
1 veya 2 lojik girişle etkinleştirilir (tek yönlü veya enversör).
Bağlantı şeması için, bkz. sayfa 22.

Üç çalışma modu bulunur:
Lojik girişlerin durumunun algılanması v
Lojik girişlerin durumundaki değişikliklerin algılanması v
İleri yönde çalışma her zaman için ters yönde çalışmaya göre öncelikli olacak  v

şekilde lojik girişlerin durumlarının algılanması

3 telli kontrol b
Darbeli kontaklar (butonla çalıştırılan geçici kontaklar) aracılığıyla çalışma yönünün 
ve durdurmanın kontrol edilmesi için kullanılır.
Çalıştır (ileri veya geri) ve durdur komutları 2 farklı lojik girişi ile kontrol edilir.
2 veya 3 lojik girişle etkinleştirilir (tek yönlü veya enversör).
Bağlantı şeması için, bkz. sayfa 22.

Hızlanma ve yavaşlama rampa süreleri b
Bu fonksiyon, uygulama ve makine dinamiklerine göre hızlanma ve yavaşlama 
rampa sürelerini belirlemek için kullanılır. Her rampa süresi, ayrı ayrı 0,1 - 999,9 sn 
arasında ayarlanabilir. Fabrika ayarı: 3 sn.

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

PID regülatörü

FBS: PID geri besleme çarpım katsayısı
HSP: Yüksek hız
PIC: PID regülatörünün düzeltme yönünün değiştirilmesi
LSP: Düşük hız
RIG: PID regülatörü integral kazanımı
RPG: PID regülatörü orantısal kazanımı
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Fonksiyonlar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Rampa süresi anahtarlama b
Bu fonksiyon, ayrı ayrı ayarlanabilen iki hızlanma ve yavaşlama rampa süresi 
arasında geçiş yapmak için kullanılır. 
1 atanan lojik giriş tarafından etkinleştirilir.
Sabit durumda ani hız düzeltmeli makineler ve belirli hızlar üzerinde hızlanma ve 
yavaşlama sınırı olan yüksek hızlı tornalar için uygundur.

Hızlanma ve yavaşlama rampa profilleri b
Bu fonksiyon, bir hız referansından itibaren doğrusal ve önceden ayarlı bir oran takip 
ederek çıkış frekansını kademeli olarak artırmak için kullanılır.

S rampalar v
S rampaların kullanımı, taşıma, paketleme ve insan taşıma gibi uygulamalar içindir; 
bu yöntem, mekanik oynamaları ve sarsıntıları engeller ve ayrıca yüksek ataletli 
makinelerin hızlı geçişli çalışması sırasında hızın "takip edilmemesi" durumunu 
sınırlar.

U rampalar v
U rampaların kullanımı, santrifüjlü pompa ve geri dönüşsüz valf bulunan bir tesisat 
gibi pompa uygulamalarına ayrılır; bu yöntem, valf kapanmasının daha hassas bir 
şekilde kontrol edilmesini sağlar.

“Doğrusal”, “S” veya “U” profillerinin seçilmesi, her hızlanma hem de yavaşlama 
rampalarını etkileyecektir.

Yavaşlama rampasının otomatik adaptasyonu b
Bu fonksiyon, yük ataleti hesaba katıldığında ilk ayarın çok düşük olması durumunda 
yavaşlama süresini otomatik olarak artırmak için kullanılır. “Yavaşlama sırasında 
aşırı gerilim” hatası olması durumunda hız kontrol cihazının kilitlenmesini önler.

Hız kontrol cihazına bir fren ünitesi bağlanırsa bu fonksiyon devre dışı bırakılmalıdır.

Durdurma tipleri b
Hız kontrol cihazının durdurma modunu tanımlamak için kullanılır. 
Üç durdurma tipi vardır:

Serbest duruş: Hız kontrol cihazı kilitli durumdayken, uygulamaya bağlı olarak  v
motor serbest modda durur; motor güç kaynağı kesilir.

Yavaşlama rampasında durdurma: Yavaşlama rampasında durdurma: Motor,  v
sabitlenebilen veya uyarlanabilen yavaşlama rampa süresine göre durur (bkz. 
“Yavaşlama rampasının otomatik adaptasyonu” fonksiyonu).

Hızlı duruş: Hız kontrol cihazının/motorun "yavaşlama sırasında aşırı gerilim"  v
hatası durumunda kilitlenmesini önlemek amacıyla kabul edilir bir yavaşlama 
süresinde (1 - 10 arasında ayarlanabilen bir katsayıya bölünür) frenli duruş.

Fabrika ayarları konfigürasyonu: Otomatik adaptasyonla 3 sn yavaşlama 
rampasında duruş.

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22
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Fonksiyonlar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Düşük hızda çalışma süresinin sınırlanması b
Motor, bir süre düşük hızda çalıştıktan sonra otomatik olarak durur (LSP). Bu süre, 
0,1 - 999 saniye arasında ayarlanabilir (0, sınırsız süre anlamına gelir).
Referans göründüğünde motor bir rampada otomatik olarak tekrar çalışır.
Bu fonksiyon, özellikle pompa uygulamalarında otomatik durdurma/yolverme için 
uygundur.

Analog giriş AI1'in konfigürasyonu b
Bu, analog giriş AI1'in gerilim ya da akım için özellikleri değiştirmek amacıyla 
kullanılır.
Konfigürasyon fabrika ayarları: 0-5 V (dahili güç kaynağı).
Harici güç kaynağı aracılığıyla diğer olası değerler: 0-10 V, X ve Y, 0…20 mA 
değerleri arasında programlanarak X-Y mA.

Otomatik tekrar yolverme b
Bu fonksiyon, bir hata sonrasında hatanın giderilmesi ve diğer çalışma koşullarının 
yeniden yolvermeye izin vermesi durumunda, hız kontrol cihazına kilitlendikten 
sonra otomatik olarak yeniden yolverilmesini sağlar.
Bu yeniden yolverme, 1 sn, 5 sn, 10 sn ve daha sonrası için 1 dakikalık giderek 
uzayan bekleme süreleriyle birbirinden ayrılan bir dizi otomatik girişim ile 
gerçekleştirilir.
6 dakika sonra hız kontrol cihazına yeniden yolverilmediyse cihaz kilitlenir ve hız 
kontrol cihazı kapatılıp açılana kadar prosedürden çıkılır.
Konfigürasyon fabrika ayarları: Fonksiyon devre dışı.

Yolvermeye, aşağıdaki hatalarda izin verilir: 
Hız kontrol cihazı termik aşırı yük  v
Motor termik aşırı yük  v
Şebeke aşırı gerilimi  v
Yavaşlama sırasında aşırı gerilim  v
Motor aşırı yük v
Motor düşük yük v
Çıkış fazı kaybı v
Giriş fazı kaybı  v (1) 
Şebeke düşük gerilimi  v (2)
Modbus seri bağlantı v

Bu tür hata için fonksiyon konfigüre edilmişse hata rölesi aktif kalır.

Bu fonksiyon, hız referansı ve çalışma yönünün korunmasını gerektirir ve sadece 2 
telli seviye kontrolüyle uyumludur. 
Bu fonksiyon, sürekli çalışan veya izlenmeyen makine veya tesisatlar ve yeniden 
yolverme işleminin ekipman veya personel için tehlike oluşturmadığı uygulamalar 
için uygundur.

Döner yükü hız algılama ile otomatik yakalama (“Dönen yükü yakalama”) b
Aşağıdaki olaylardan herhangi biri gerçekleştikten sonra motora yeniden yumuşak 
yolverme için kullanılır: 

Güç beslemesi kaybı veya cihazın kapatılması v
Hata resetleme veya otomatik yeniden yolverme v
Serbest duruş  v

Olay ortadan kaldırıldıktan sonra bir rampa üzerinde yeniden yolverme ve referans 
hıza geri dönmek için motorun etkin hızı algılanır. Hız algılama süresi ilk sapmaya 
bağlı olarak 1 sn'ye kadar ayarlanabilir (tipik değer).
Konfigürasyon fabrika ayarları: Fonksiyon devre dışı.

Bu fonksiyon, “otomatik DC enjeksiyon frenleme” fonksiyonunun devre dışı 
bırakılmasını gerektirir.
Bu fonksiyon, güç kaynağı kesintisi sırasında motor hız kaybının önemli olmadığı 
makineler için uygundur (yüksek ataletli makineler).
 
(1) Hata izlemesi etkinse (fabrika ayarı: etkin) “giriş faz kaybı" hatasına sadece trifaze güç 
kaynağı bulunan hız kontrol cihazlarında erişilebilir.
(2) Hız kontrol cihazına, fonksiyonun aktif olup olmamasından bağımsız olarak “düşük gerilim” 
hatası ortadan kalkar kalkmaz yol verilecektir.

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22
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Fonksiyonlar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12

2. b  akım sınırı
Hız kontrol cihazı nominal akımının 0,25 - 1,5 katı arasında 2. kım sınırı konfigüre 
edilebilir ve momenti ve motor sıcaklığındaki artışı sınırlamak için kullanılabilir.
İki akım arasında geçiş, bir lojik giriş veya Modbus seri bağlantısı aracılığıyla 
sağlanır.

Otomatik DC enjeksiyon b
Bu fonksiyon, çalışma artık kontrol edilemediğinde ve motor hızı sıfır olduğunda hız 
kontrol cihazı nominal akımının 1.2 katı arasında (fabrika ayarı: 0.7 x motor nominal 
akımı) ayarlanabilen duruş DC enjeksiyonu sağlar:

0,1 - 30 sn arasında ayarlanabilen bir süre için v
Ya da sürekli olarak v

Fabrika ayar› konfigürasyonu: Fonksiyon aktif, 0,5 sn için DC enjeksiyonu.
3 telli kontrolde DC enjeksiyonu sadece lojik çıkış LI1 aktifse (durdurma için 
atanmışsa) aktiftir.

Motor kontrolü profilleri b
Uygulama gereksinimlerine göre üç motor kontrol profili bulunmaktadır:

Standart (U/F): v  psiyonel düşük hız ayarıyla sabit bir gerilim/frekans oranı 
sağlayan basit motor kontrol profili.Bu profil, küçük taşıyıcılar, paralel bağlı motor 
kullanan uygulamalar, vb. için uygundur.  

Performans (sensörsüz akı vektör kontrolü): v  Bu profil, aynı veya bir düşük 
güçlü motorla performans seviyesi sağlar. Bu profil, düşük hızda gelişmiş dinamik 
özellikler elde etmek için kullanılabilir.
Koşu makineleri, vb. için uygundur.

Pompa/Fan (Kn): v  Hızın karesiyle orantılı bir moment elde etmek için ikinci 
dereceden oran. Bu profil, makineye uygulanan yüke göre enerji tüketimini optimum 
hale getirmek için kullanılabilir.  
Pompa kontrolü, hava boşaltma, vb. için uygun profil.

Anahtarlama frekansı, gürültü azaltma b
2 - 16 kHz arasında ayarlı anahtarlama frekansı, düşük gürültü seviyesi gerektiren 
her uygulama için motor kaynaklı gürültünün azaltılmasını sağlar.
Anahtarlama frekansı, rezonansı engellemek amacıyla rastgele ayarlanabilir. 
Dengesizliğe neden olması durumunda bu fonksiyon devre dışı bırakılabilir.
Yüksek frekansta DC geriliminin anahtarlanması, motora düşük harmonik 
bozulmaya sahip bir akım dalgası sağlamak için faydalıdır.
Bu çalışma tipi, hız kontrol cihazındaki aşırı ısınmayı artırır.

Konfigürasyon fabrika ayarları: 4 kHz'e ayarlanmış düşük frekans.

Frekans atlaması b
Gürültü artışı veya mekanik arıza riskine neden olabilecek mekanik rezonans 
noktasını geçmek için kullanılır.
Frekans atlaması sabittir. Konfigüre edilmiş rezonans noktasının ± 1 Hz aralığı 
dahilindedir.

Jog modu b
Bu, minimum rampa süreleri (0,1 sn), 5 Hz'e ayarlanmış sabit hız referansı ve 2 
darbe arasındaki minimum 0,5 sn süresi ile darbeli çalışma için kullanılır.
1 lojik giriş ile etkinleştirilir ve darbeler, çalışma yönü komutuyla verilir.
Bu fonksiyon, ürünlerin manuel modda yerleştirildiği makineler için uygundur (örnek: 
bakım sırasında mekanizmanın kademeli olarak hareket ettirilmesi).

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

SoMove ayar yazılımıyla “DC enjeksiyon 
fonksiyonunun ayarlanması

Pompa/Fan profiliyle enerji 
tasarrufu (Kn2)

Rezonans noktasıyla ilişkili olarak frekans atlaması

2 Hz± 1 Hz

Referans

f (Hz)
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Fonksiyonlar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Hata rölesi, kilitsiz hale geçme b
Hız kontrol cihazına güç verildiğinde ve bir hata yoksa hata rölesi enerjilendirilir.
Bir hata durumunda veya hız kontrol cihazının gücü kesildiğinde açılır.
Hız kontrol cihazı, bir hata meydana geldikten sonra aşağıdaki yollardan biri 
kullanılarak kilitsiz hale geçirilir:

Ekran tamamıyla kapatılana kadar hız kontrol cihazını kapatıp sonra tekrar açarak v
“Hata resetleme” fonksiyonuyla ilgili lojik girişi etkinleştirilerek (fonksiyon  v

etkinleştirilmişse)
“Otomatik tekrar yolverme” fonksiyonunu etkinleştirerek v

Hız kontrol cihazı termik koruması b
Termik koruma, hız kontrol cihazına dahildir. Hata algılandığında hız kontrol cihazını 
kilitler.
Modele göre, hız kontrol cihazında bir fan bulunur.
Hız kontrol cihazı, bakım işlemlerini ve ekipman gürültü seviyesini azaltmak 
amacıyla fan çalışmasını optimum hale getirir.

Motor termik koruması  b
Termik koruma sağlamak amacıyla motorun teorik sıcaklık artışı sürekli olarak 
hesaplanır.
Hız kontrol cihazı, aşağıdaki öğeleri kullanarak bu sıcaklık artışını hesaplar:

Çalışma frekansı v
Motor tarafından alınan akım v
Çalışma süresi v
Motor havalandırma tipi (kendinden soğutmalı veya cebri soğutmalı) v

Termik koruma, hız kontrol cihazının nominal akımının 0,2 katından yüksek herhangi bir değere 
ayarlanabilir. Motor değer plakasında belirtilen nominal akıma ayarlanmalıdır. 
Not: Güç kaynağında enerji kesintisi olduğunda motor termik koruması, seçilen konfigürasyona 
göre depolanabilir ya da depolanmayabilir.

İzleme b
Ekranda, hız kontrol cihazı durumunu veya aşağıdaki değerlerden birini gösterir:

Frekans referansı v
Motora uygulanan çıkış frekansı v
Motor akımı v
Şebeke gerilimi v
Çıkış gücü v
Motor termik durumu v
Hız kontrol cihazı termik durumu v
PID hatası v
PID geri besleme v
PID referansı v
Motor çalışma durumu (durdurma, ileri, geri, çalıştırma, hızlanma, yavaşlama,  v

frenleme, serbest duruş, vb.)

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

SoMove ayar yazılımıyla motor termik korumasının 
ayarlanması
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Fonksiyonlar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Düşük yük algılama b
Bu fonksiyon, düşük yükte olduğunda motoru durdurur. Fonksiyon, sabit durumda 
aktiftir. 
Ayarlanabilir bir süre için akımın, bir düşük yük eşiği altında olması durumunda hız 
kontrol cihazı düşük yük hatası modunda kilitlenir.
Akım eşiği, nominal motor akım değerinin %20-100'ü arasında ayarlanabilir. 
Düşük yük koşullarının sona erdiğini onaylamak için bu eşiğe %10 histerisis 
uygulanır. Zaman gecikmesi 100 sn'ye kadar ayarlanabilir. Parametre 0'dayken, 
fonksiyon devre dışıdır.
Bu fonksiyon özellikle, kavitasyon sırasında pompaları korumak için uygundur.

Aşırı yük algılama b
Bu fonksiyon, aşırı yükte olduğunda motoru durdurur. Fonksiyon, sabit durumda 
aktiftir.Ayarlanabilir bir süre için motor akımının, bir aşırı yük eşiği üstünde olması 
durumunda hız kontrol cihazı aşırı yük hatası modunda kilitlenir.  Aşırı yük eşiği, 
motor nominal akımının %70-150'si arasında ayarlanabilir.Aşırı yük koşullarının 
sona erdiğini onaylamak için bu eşiğe %10 histerisis uygulanır. Zaman gecikmesi, 
100 sn'ye kadar istenilen değere ayarlanabilir. Parametre 0'dayken, fonksiyon devre 
dışıdır.

Hata yönetimi b
Bu, depolanmış hatayı silmek ve hata nedeni ortadan kalkmışsa hız kontrol cihazına 
tekrar yolverilmesi için kullanılır.
Hata, bu fonksiyon için atanmış olan lojik girişi LI geçişiyle silinir.
Fabrika ayar› konfigürasyonu: Fonksiyon devre dışı.    
Bir reset sonrasında tekrar yolverme koşulları, normal güç sağlamadakilerle aynıdır. 
Aşağıdaki hatalar resetlenebilir (1): hız kontrol cihazı aşırı yükü, motor termik aşırı 
yükü, şebeke aşırı gerilimi, yavaşlamada aşırı gerilim, aşırı hız, giriş fazı kaybı (2), vb.

Gizli kodla parametre koruması b      
Bir erişim kodu kullanarak hız kontrol cihazı konfigürasyonunun korunmasını sağlar.

Lojik çıkış LO1'in konfigürasyonu b
Lojik çıkış LO1, aşağıdaki bilgilerin gerektiği şekilde uzaktan iletilmesini sağlar:

Arıza v
Çalışma v
Frekans eşiğine erişildi v
Yüksek hıza erişildi v
Akım eşiğine erişildi v
Frekans referansına erişildi v
Motor termik durumuna erişildi v
4-20 mA izleme v
Düşük yük algılandı v
Aşırı yük algılandı v
“Yedek pompayla tek değişken modunda kontrol” fonksiyonu kullanılarak yedek  v

pompa çalıştırma

Analog çıkış AO1' b in konfigürasyonu
Analog çıkış AO1, aşağıdaki bilgilerin gerektiği şekilde uzaktan iletilmesini sağlar:

Motor akımı v
Motor frekansı v
Rampa çıkışı v
PID hatası  v
PID geri besleme v
PID referansı v
Çıkış gücü v
Motor termik durumu v
Hız kontrol cihazı termik durumu v

(1) Hataların tam listesi için, “www.schneider-electric.com” adresindeki web sitemizde bulunan 
Altivar 12 Programlama Kılavuzuna başvurun.
(2) Hata izlemesi etkinse (fabrika ayarı: etkin) “giriş faz kaybı" hatasına sadece trifaze güç 
kaynağı bulunan hız kontrol cihazlarında erişilebilir.

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10
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sayfa 18
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sayfa 22
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Pompa uygulamalar›na özgü fonksiyonlar (r)

Buradaki temel amaç, akış hızı ne olursa olsun sistemde sabit basınç olmasını 
sağlayarak tek bir Altivar 12 hız kontrol cihazı kullanımıyla tüm bir pompalama 
istasyonunun kontrol edilmesidir.
Altivar 12'de su pompalama uygulamaları için tasarlanmış 11 fonksiyon 
bulunmaktadır:

Tek değişken modunda kontrol b
Yedek pompalı tek değişken modunda kontrol      b
Düşük yük algılama b
Aşırı yük algılama b
Uyku b
Uyanma b
PID geri besleme denetimi b
Yüksüz çalışmanın algılanması b
Hızlı yolverme b
Düşük yük ya da aşırı yük hatalarında otomatik tekrar yolverme b
Son kullanıcı için PID referans ayar aralığı b

Tek değişken modunda kontrol b
Sistem, tek bir değişken hızlı pompa kullanılarak çalıştırılır ( 1 ).
PID regülatörü, değişken hızlı pompayı kontrol eder.
Basınç sensörü, sistem geri beslemesi için gereken “PID geri besleme” bilgilerini 
sağlar.

Yedek pompalı tek değişken modunda kontrol b
Sistem, yedek pompa olarak adlandırılan bir sabit hızlı pompa ve tek başına tam 
akış aralığını sağlayamayan değişken hızlı bir pompa kullanılarak çalıştırılır ( 2 ).
Yedek pompanın başlatılması ve durdurulması, aşağıdaki şemada gösterilen 
histerisis etkisiyle PID regülatör çıkışına göre (değişken pompa frekans referansı) 
lojik çıkış LO1 tarafından kontrol edilir ( 3 ).

Yedek pompa yolverme ( 4 )
Değişken pompa kontrol frekansının eşik (FOn) değerini bir süre (tON) boyunca 
geçmesi durumunda yedek pompa devreye sokulur (1). Değişken pompa referansı, 
eşik değerine (FOF) ulaşana kadar doğrusal olarak düşer. 
Yedek pompaya yolverilmesinin neden olduğu aşırı basınç etkisini azaltmak 
amacıyla değişken pompanın yavaşlama süresi (rOn), yedek pompanın nominal 
hıza ulaşması için geçen süreye ayarlanmalıdır. 

Yedek pompa durdurma ( 5 )
Tersine, değişken pompa kontrol frekansı, bir süre (tOF) eşik değerinin (FOF) altına 
düşmesi durumunda yedek pompa durdurulur (2) ve değişken pompa referansı, eşik 
değerine (FOn) ulaşana kadar doğrusal olarak artar. Düşük gerilim etkisini 
minimuma indirmek için hızlanma süresi (rOF), yedek pompanın durma süresine 
ayarlanır.

3

1

2
FOF

FOn

HSP

Yedek pompal› tek de€iflken modu: histerisis

Ak›fl h›z›

De€iflken pompa frekans› (Hz) 3

1

FOF

FOn

t

tOn rOn

Yard›mc› pompa yolverme

De€iflken pompa modu (Hz)
4

FOF

FOn

t

tOF rOF

2

Yard›mc› pompa durdurma

De€iflken pompa modu (Hz)
5

Yedek pompa yolverme1. 
Yedek pompa durdurma2. 
Yedek pompa akış hızına karşılık gelen frekans aralığı3. 

FOn: Yedek pompanın yolverme frekansı
FOF: Yedek pompanın durma frekansı

Tanıtım:
sayfa 8

Özellikler:
sayfa 10

Referanslar:
sayfa 14

Boyutlar:
sayfa 18

Şemalar:
sayfa 22

r 2009 yılının ikinci yarısından 
sonra haz›r

Tek değişken modu.

1

Yedek pompalı tek değişken modu

2



2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

 60407-EN.inddversion:  2.03636

Fonksiyonlar (devamı) Hız kontrol cihazları
Altivar 12

Düşük yük algılama b
Bkz. sayfa 34.

Aşırı yük algılama b
Bkz. sayfa 34.

Uyku/Uyanma b
Ayarlanabilir bir “uyku eşiği” (LSP+ SLE) altında ve bir süre (tLS) boyunca akış 
hızının çok düşük olması durumunda değişken pompanın tam durmasını sağlar.

Sistem “uyku” durumundayken PID geri besleme değeri (pompanın yük tarafındaki 
basıncı gösterir), “uyanma” eşiğinin (UPP) altına düşerse değişken pompaya tekrar 
yolverilir.

PID geri besleme denetimi b
Değişken pompa maksimum hızda çalışıyorken ve aynı zamanda PID geri besleme, 
bir süre sonunda (tPI) denetim eşiğinin (LPI) altındaysa hız kontrol cihazı ilk ayar 
moduna geçer. İki olası senaryo vardır (bkz. aşağıdaki grafikler):

Hız kontrol cihazı bir serbest duruş gerçekleştirir ve özel bir hata kodu görüntüler  v 1.
Özel hata kodunun gösterilmesiyle konfigüre edilebilir sabit hızda çalışma  v 2.

PID geri besleme, denetim eşiğine (LPI) geri döndüğünde hız kontrol cihazı 
regülasyon moduna geçer.

Yedek pompalı tek değişken modunda bu fonksiyon, iki pompa da çalışıyorken 
aktiftir.

Yüksüz çalışmanın algılanması b
Bu fonksiyon, uyku fonksiyonu sıfır akışı tek başına algılayamadığında kullanılır. 
Yedek pompa durduğunda ve değişken pompa motor frekansı referans değeri, 
konfigüre edilmiş eşik değerinin altındayken aktiftir.

Motor frekansı referans değerinin, periyodik olarak düşük bir değere zorlanmasından 
oluşur:

Hala talep varsa PID hatasında bir artışa neden olur ve hız kontrol cihazı, önceki  v
referansla uyumlu bir şekilde regülasyona geçer.

Talep artık yoksa (sıfır akış), PID hatası değişmeyecektir (yüksüz çalışmada bu  v
tipiktir). Değişken pompa motoru durur.
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LSP: Düflük H›z
SLE: Uyku efli€i offset de€eri
UPP: Uyanma efli€i
tLS: Uyku efli€i alt›nda çal›flma süresi

LPI: PID geri besleme yönetim efli€i,
HSP: Yüksek h›z 
FPI: Geri dönüfl h›z›
APO: Maksimum h›z alg›lama histerisis
tPI: PID geri besleme yönetim fonksiyonu zaman 
gecikmesi
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Hızlı yolverme        b
Hızlı yolverme fonksiyonu, yolvermede gereken ancak regülasyon için uygun 
olmayan yüksek regülasyon kazanımlarıyla ilgili sorunları aşmayı hedefler. Hız 
kontrol cihazı, hızı konfigüre edilmiş hızlı yolverme eşiğine (SFS) varana kadar bir 
rampa (ACC) üzerinde doğrusal olarak hızlanır.Bu eşiğe ulaştığında (SFS), PID 
regülasyonu başlar.

Düşük yük ya da aşırı yük hatalarında otomatik tekrar yolverme b
Genel olarak kullanıcı, hatanın nedeni ortadan kalkmışsa hata sonrasında otomatik 
yolvermeyi etkinleştirmek için bir parametre ayarlayabilir.
Düşük yük ve aşırı yük hatalarında tekrar yolvermeyi geciktirmek için 1 sn - 6 dak 
arasında bir gecikme süresi ayarlanabilir.

Son kullanıcı için PID referans ayar aralığı b
Bu fonksiyon, son kullanıcının PID regülatörü referansını akış hızını artıracak ya da 
azaltacak şekilde ayarlamasını sağlar.Kullanıcı ayarı, ya PID regülatör referansı 
parametresinin değiştirilmesi ya da hız kontrol cihazının ön panelinden erişilebilen 
potansiyometrenin manuel kontrolüyle gerçekleştirilir.Kurulumcunun, bir kullanıcının 
işlem imkanlarını tanımlamak için kullanılabilen iki PID referans sınırı parametresine 
erişimi vardır.
Uyumsuz fonksiyonlar

Uygulama fonksiyonları aynı lojik girişe atanabilir ve bu durumda tek bir lojik giriş, 
birçok fonksiyona izin verir (örneğin, çalışma yönü ve rampa süresi anahtarlama).

Fonksiyonların uyumlu olduğundan emin olmak için bir kontrol 
gerçekleştirilmelidir: 

Çalışma yönü ve 2 telli kontrol: b  İleri çalışma sadece LI1'e atanabilir.
Çalışma yönü ve 3 telli kontrol: b  İleri çalışma sadece LI2'ye atanabilir.
Otomatik tekrar yolverme: b  Bu fonksiyon, 2 telli seviye kontrolünün konfigüre 

edilmesini gerektirir. Kontrol tipi konfigürasyonunun değiştirilmesi, otomatik 
yolvermeyi devreden çıkarır.

Döner yükün hız algılama ile otomatik yakalanması: b  Sürekli sabit DC 
enjeksiyonla uyumsuzdur. Bu fonksiyonun konfigüre edilmesi, döner yükün otomatik 
algılanması fonksiyonunu devre dışı bırakır.
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