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KABLO BAĞLANTILARI

3.1

Terminal bağlantı şeması

Pozitif lojik
Ana devre klemensleri

Kavram Mühendislik

*1 DC reaktör (FR-HEL)
DC reaktörü bağlarken P1 ve + klemenslerinin
arasındaki köprüyü çıkarın.

Kontrol devre klemensleri

Frenleme ünitesi
(isteğe bağlı)

Tek fazlı güç girişi

Tek fazlı AC
güç kaynağı

*6 FR-D720S-008 ve 014 'de dahili frenleme
transistörü yoktur.
*7 Frenleme direnci (FR-ABR, MRS)
Frenleme direncini bir termik koruma ile aşırı
ısınmaya ve yanmaya karşı emniyet altına alınız.
(FR-D720S-008 ve 014’e fren direnci
bağlanamaz.)

Toprak
Köprü

3 fazlı AC
güç kaynağı

M
3~

Motor

Ana devre
Toprak

Kontrol devresi

Toprak

Standart klemens bloğu
Kumanda giriş sinyalleri (gerilim girişi olmamalıdır)
Giriş fonksiyonları,
fonksiyon atama
parametreleri ile
değişebilir.
(Pr. 178 ile Pr. 182)

Röle çıkışı

İleri yöne start
Röle çıkışı 1
(Alarm çıkışı)

Geri yöne start

A, B ve C klemenslerinin
fonksiyonları Parametre 192’ye
atanan değerlerle değişebilir

Yüksek hız

Açık kollektör çıkışı
Çoklu hız seçimi
*2 PC-SD terminallerini bir 24V DC güç
kaynağı olarak kullanırken, PC-SD
terminalleri arasında kısa devre
olmamasına dikkat edin.

Orta hız
Çalışıyor

Düşük hız

Giriş fonksiyonları, fonksiyon
atama parametreleri ile değişebilir.
(Pr. 190)

Giriş ortak ucu
(negatif lojik)*
Açık kollektör çıkışı ortak ucu
Pozitif/negatif ortak ucu

24 V DC güç kaynağı/ maks. 100 mA
Girişler ortak ucu (pozitif lojik)
*(Çıkış transistörü için harici güç kaynağı ortak ucu)

Kumanda giriş sinyalleri (gerilim girişi olmamalıdır)
*3 Terminal giriş özellikleri analog giriş özellikleri seçim anahFrekans ayar
potansiyometresi
tarı ile değiştirilebilir (Pr. 73)
1/2 W, 1 kΩ
(çerçevede başlangıç ayarları).
*4 Terminal giriş özellikleri analog giriş özellikleri seçim anahtarı ile değiştirilebilir (Pr. 267)
(şemada başlangıç ayarları).
Akım/gerilim giriş seçim anahtarını gerilim girişi için (0–5 V/
0–10 V) "V" olarak ve akım girişi için (4–20 mA) "I" olarak
ayarlayınız.

*5 Frekans set sinyali sıklıkla
değişiyorsa, potansiyometre 2 W,
1 kΩ kullanılması önerilir.

Analog ortak

Giriş
Klemens 4
(Akım girişi)

Analog sinyal çıkışı
(0–10 V DC)

0–5 V DC
0–10 V DC
PU
konnektörü

4–20 mA DC
0–5 V DC
0–10 V DC

Seçim anahtarı
Akım/gerilim giriş

UYARI
앫 Gürültüden dolayı sorun yaşamamak için sinyal kablolarını güç kablolarının 10 cm uzağında tutunuz.
앫 Kablo bağlantıları bittikten sonra inverter içinde kesik kablo parçaları kalmamalıdır. Örn; kesik kablo parçaları alarm ya da
arızaya neden olabilir. Montaj deliklerini delerken, talaş ya da yabancı maddelerin inverterin içine girmesine izin vermeyiniz.
앫 Akım/gerilim girişi seçim anahtarını doğru şekilde ayarlamaya dikkat ediniz. Eksik bir ayarlama hatalı fonksiyonlara neden
olabilir.
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3.2

Ana devre terminalleri

3.2.1 Terminal düzeni ve bağlantılar
Tek faz 200 V sınıfı
FR-D720S-008'den 042

FR-D720S-070 ve 100
Köprü

Köprü

Vida boyutu (M3,5)

Vida boyutu (M4)

Vida boyutu
(M3,5)
L1 N
Besleme gerilimi

M
3~

L1 N
Besleme gerilimi

Vida boyutu
(M4)

M
3~
Motor

Motor

Üç faz 400 V sınıfı
FR-D740-012'den 080

FR-D740-120, 160
Köprü

Köprü

Vida boyutu (M4)

Vida boyutu (M4)

M
3~

L1 L2 L3
Besleme gerilimi

Vida boyutu
(M4)

M
3~
Motor

Vida boyutu
(M4)

L1 L2 L3
Besleme gerilimi Motor

UYARI
앫 Güç kablolarının (üç faz 400 V sınıfı için) L1’e göre (tek faz 200 V sınıfı için) N’ye göre R/L1, S/L2, T/L3’e bağlandığından emin olun. (Faz sırasının
önemi yoktur.) Kesinlikle inverterin U, V, W, terminallerine enerji vermeyiniz. Aksi halde inverter zarar görecektir.
앫 Motor kabloları U, V, W terminallerine bağlanır.
İleri yöne start verildiğinde motor şaftına karşıdan bakıldığında saat yönünün tersine dönecektir.
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