
İnverter Kullanım Talimatları ve Uyarılar
FR-CS84-012 ile 295-60 arası
FR-CS82S-025 ile 100-60 arası
Lütfen bu kullanım kılavuzunu son kullanıcıya iletin.
Detaylı bilgi için, inverterin Kullanım Kılavuzuna (Detaylı) bakınız.

Belge aşağıdaki İnternet sayfasından indirilebilir:
http://app.mitsubishielectric.com/app/fa/download/search.do?mode=manual

İletişim bilgilerini aşağıdaki İnternet sayfasından bulabilirsiniz:
http://www.mitsubishielectric.com/company/about/locations/index.html

Ürün Kodu.: 334259 TR, Sürüm B, 27022018                                        Önceden haber vermeden özelliklerde değişiklik yapılabilir.

Bu belge, bu ürünün kullanımıyla ilgili bilgi ve uyarılar içermektedir.
Lütfen bu kılavuzu son kullanıcıya iletin.

1 KABLO KAPAĞININ ÇIKARILMASI VE YENİDEN TAKILMASI
1.1 Kablo kapağının çıkarılması
Kablo kapağının montaj vidalarını gevşetin ve kapağı dışarı çekerek kolayca çıkarın. FR-CS84-012 ile 080 arası veya FR-CS82S 
inverterin kablo kapağını çıkarmak veya yeniden takmak için ön kapağı açın.

1.2 İnverter montajı

2 KABLO BAĞLANTILARI
2.1 Ana devre terminalleri terminal düzeni, güç kaynağı ve motor kablo bağlantıları

 • Güç kablolarının R/L1, S/L2 ve T/L3 terminallerine bağlı olduğundan emin olun. Bununla birlikte FR-CS82S’de T/L3 
terminali bulunmaz. (fazların eşleştirilmesi gerekmez). Hiçbir zaman enerji kablosunu inverterin U, V, W terminallerine 
bağlamayınız. Aksi halde inverter zarar görecektir.

 • Motoru U, V ve W terminallerine bağlayın. İleri yön startı verildiğinde motor, şaftına karşıdan bakıldığında saat 
yönünün tersine dönecektir.

2.2 Terminal bağlantı şeması

2.3 Uygun kablolar ve kablo uzunlukları
Gerilim düşümü % 2 ya da daha az olabilmesi için önerilen kablo kesitini kullanınız.
İnverter ile motor arasındaki mesafenin uzun olması durumunda, gerilim düşümü motor torkunun özellikle düşük hızlarda 
azalmasına neden olacaktır.
Aşağıdaki tabloda 20 m kablo uzunluğu için seçim örneği verilmektedir:

*1 75 °C'lık izin verilen sürekli maksimum sıcaklıkta kablo boyutudur (HIV kablo (600 V, ısıya dayanıklı PVC yalıtımlı tel) vb.). Çevreleyen hava sıcaklığının 50 °C veya 
daha düşük olduğu ve kablolama mesafesinin 20 m veya daha kısa olduğu varsayılmaktadır.

*2 75 °C'lık izin verilen sürekli maksimum sıcaklıkta kablo boyutudur (THHW kablo). Çevreleyen hava sıcaklığının 40 °C veya daha düşük olduğu ve kablolama 
mesafesinin 20 m veya daha kısa olduğu varsayılmaktadır (seçilen örnek özellikle ABD’de kullanım içindir).

*3 70 °C'lık izin verilen sürekli maksimum sıcaklıkta kablo boyutudur (PVC kablo). Çevreleyen hava sıcaklığının 40 °C veya daha düşük olduğu ve kablolama 
mesafesinin 20 m veya daha kısa olduğu varsayılmaktadır (seçilen örnek özellikle Avrupa’da kullanım içindir).

*4 R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, P/+ ve N/- ve topraklama terminali için vida boyutunu gösterir.

Hat gerilim düşümü aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:
Hat gerilim düşümü [V] = × tel direnci [mΩ/m] × kablolama mesafesi [m] × akım [A] / 1000
Uzun mesafe ve düşük hızlarda gerilim düşümünü (tork zayıflaması) azaltmak için daha büyük kesitli kablo kullanınız.
 Toplam kablo uzunluğu
Bir veya daha fazla motoru, aşağıdaki tabloda gösterilen toplam kablo uzunluğu (motor ve inverter kablo uzunluklarının toplamı) 
dahilinde bağlayın.

400 V sınıfı motorun inverter ile tahrikinde, motor terminallerinde kablo tesisat sabitlerinden kaynaklanan şok gerilimler meydana gelerek 
motorun yalıtımının bozulmasına neden olabilir. Bu durumda, 400 V sınıfı inverterle çalışan yalıtımı geliştirilmiş bir motor kullanın.
Kablo uzunluğu 50 m veya daha fazla olduğunda, Pr.72 PWM frekans seçimi parametresini "8" (8 kHz) veya daha düşük bir 
değere ayarlayın.

2.4 Kontrol devresi özellikleri  

*1 Pr.73, Pr.267'yi ve gerilim/akım giriş anahtarını doğru şekilde ayarlayın, daha sonra ayara uygun bir analog sinyal girişi yapın.
Gerilim/akım giriş anahtarı "I" konumundayken (akım girişi seçili) gerilim veya anahtar "V" konumundayken (gerilim girişi seçili) akım uygulanması, inverterin veya 
çıkış cihazları analog bileşenlerinin hasar görmesine neden olabilir.

3 Temel çalıştırma

İNVERTER

 Yangın Önlemleri

 Hasarlara karşı koruma

 Ek Talimatlar
Aşağıdaki talimatlara da uyulmalıdır. Ürünün hatalı bir şekilde kullanımı, beklenmeyen hatalara, 
yaralanmalara veya elektrik çarpmalarına neden olabilir.

*1 -10 do +50 °C (bez zamarzania) przy prądzie znamionowym zmniejszonym o 15 %.

Güvenlik talimatları
Bu belgeyi (İnverter Kullanım Talimatları ve Uyarılar) ve ekli belgeleri dikkatlice okumadan ve doğru 
şekilde kullanmayı öğrenmeden ürünü kurmayın, çalıştırmayın, ürüne bakım ya da denetim yapmayın.
Donanım, güvenlik bilgileri ve talimatlarına ilişkin tam bilgiye sahip olmadan ürünü kullanmayın.
・ Kurulum, çalıştırma, bakım ve denetim nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Burada nitelikli 
personel, aşağıdaki tüm şartları karşılayan kişi anlamına gelir.
・ Elektrik işleri ile ilgili belgeye sahip olan veya uygun bir mühendislik eğitimi almış olan kişi. 
Bahsedilen eğitim yerel Mitsubishi Electric ofisinden alınabilir. Programlar ve yerler için yerel satış 
ofisine başvurun.

Bu belgede (İnverter Kullanım Talimatları ve Uyarılar) talimatlar "TEHLİKE" ve "UYARI" şeklinde 
sınıflandırılmıştır.

Yanlış uygulamalar, ölüm ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli 
durumlara neden olabilir.
Yanlış uygulamalar, hafif ya da orta derecede ciddi zarar verebilecek tehlikeli 
durumlara neden olabilir ya da sadece fiziksel hasara yol açabilir.

Lütfen unutmayınız  dahi koşullara bağlı olarak ağır sonuçlara neden olabilir. Personel 
güvenliği için kritik önem taşıdığı için her iki sınıftaki talimatları da uyguladığınızdan emin olun.

DİKKAT
 İnverter montajı, yanıcı olmayan üzerinde bir yüzeyinden diğerine açık delik bulunmayan bir duvara yapılmalıdır. Böylece 

inverterin arka tarafındaki soğutucu vb. kimsenin dokunmaması sağlanır. Yanabilir malzeme üzerine ya da yakınına montaj 
yangına neden olabilir.

 İnverter arızalanırsa, inverterin gücü KESİLMELİDİR. Yüksek miktarda sürekli akım akması yangına neden olabilir.
 P/+ ve N/– DC klemenslerine doğrudan bir frenleme direnci bağlamayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
 Kullanım Kılavuzunda belirtilen günlük ve düzenli muayeneleri mutlaka gerçekleştirin. Bu ürün herhangi bir muayene olmadan 

kullanıldığında, patlama, arıza ya da yangın meydana gelebilir.

DİKKAT
 Her bir terminale uygulanan gerilim, bu belgede belirtildiği gibi olmalıdır. Aksi halde patlama, hasar vb. meydana gelebilir.
 Kablolar doğru terminallere bağlanmalıdır. Aksi halde patlama, hasar vb. meydana gelebilir.
 Kutuplar (+ ve -) doğru olmalıdır. Aksi halde patlama, hasar vb. meydana gelebilir.
 İnvertere enerji verilmişken veya enerji kesildikten hemen sonra inverter aşırı derecede sıcak olacağından dokunmayın. 

Bu cihazlara dokunmanız yanmanıza neden olabilir.

DİKKAT
Nakliye ve montaj
 Bıçak veya falçata gibi keskin bir alet kullanarak paketi açan kişinin aletin keskin kenarlarından kaynaklanabilecek yaralanmaları 

önlemek için eldiven giymesi gereklidir.
 Ürün ağırlığına uygun, doğru yöntemle taşınmalıdır. Buna uyulmaması yaralanmalara neden olabilir.
 İnverterin üzerine çıkmayın ve ağır cisimler koymayınız.
 İzin verilenden daha çok sayıda ürün kutusunu üst üste istiflemeyiniz.
 Ürünü taşırken, ön kapaktan tutmayınız. Aksi takdirde ürün düşebilir veya arızalanabilir.
 Kurulum sırasında yaralanmalara yol açabileceğinden, inverteri düşürmemek için gerekli önlemleri alınız.
 Ürün montajı, ürün ağırlığına dayanacak bir yüzey üzerine gerçekleştirilmelidir.
 Sıcak bir yüzey üzerine ürün montajı gerçekleştirmeyiniz.
 İnverterin montaj yönü doğru olmalıdır.
İnverter düşmeyecek şekilde vidalarla monte edilmelidir.

 Hasarlı ise veya eksik parçalara sahipse inverteri kurmayın ve çalıştırmayınız.
 Vidalar ya da metal parçacıklar benzeri iletken cisimleri ya da yağ gibi alev alabilir maddeleri inverterin yakınında bulundurmayınız.
 İnverter hassas bir cihaz olduğu için, inverteri düşürmeyiniz ya da çarpmayınız.
 Çevreleyen hava sıcaklığı -10 ile +40 °C arasında olmalıdır*1(donmasız). Aksi takdirde inverter hasar görebilir.
 Ortam nemi % 95 RH veya daha az olmalıdır (yoğuşmasız). Aksi takdirde inverter hasar görebilir. 

(Detaylı bilgi için bk. Bölüm 3.2)
 Geçici depolama sıcaklığı (nakliye süresi gibi kısa bir süre için geçerlidir) -20 ile +65 °C arasında olmalıdır 

Aksi takdirde inverter hasar görebilir.

TEHLİKE

DİKKAT

DİKKAT

 İnverter yerleşimi
FR-CS84-036 ile 080 arası ve FR-CS82S-070 ile 100 arası inverterler 
için, inverter montajından önce kablo kapağını çıkartın.

 • İnverteri sağlam bir zemin üzerine vidalarla emniyetli olarak monte ediniz.
 • Uygun açıklık ve soğutma mesafelerini bırakınız.
 • İnverterin kurulacağı yeri direkt güneş ışığından, yüksek sıcaklıktan 

ve yüksek nemden koruyunuz.
 • İnverteri yanmaz bir duvar yüzeyine monte ediniz.
 • Birden fazla inverteri pano içine monte ederken, soğutma tedbiri 

olarak inverterleri paralel monte ediniz.
 • Isı dağılımı ve korunması için, inverter ile diğer cihazlar veya pano 

yüzeyi arasında açıklık bırakınız. İnverterin altındaki boşluk kablo tesisat 
alanı, inverterin üzerindeki boşluk ise ısı dağıtım alanı olarak gereklidir.

 • Soğutma havasının kaçmasını önlemek için inverteri üzerinde hiç 
delik olmayan bir duvara monte ediniz.

*1 40 °C veya daha düşük çevreleyen hava sıcaklığında 
kullanırken inverterler  sıkıca takılı şekilde 
(0 cm boşluk) monte edilebilir.

DİKKAT
Nakliye ve montaj
 İnverter iç mekan kullanımı içindir (aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı, toz ve kir vb. olmadan). Aksi takdirde inverter hasar görebilir.
 İnverter, 10 ile 55 Hz arasında (X, Y, Z eksenleri yönünde) 5,9 m/s2 veya daha düşük titreşim olacak şekilde, 2500 m veya daha düşük 

bir rakımda kullanılmalıdır. Aksi takdirde inverter hasar görebilir.
 Ahşap ambalajları sterilize veya dezenfekte etmek için gaz dezenfektanlarda bulunan halojen esaslı malzemeler (flor, klor, 

brom, iyot vb.) ürüne sızarsa, ürün zarar görebilir. Paketlemede, ürünlerin içine kalıntı yaratacak gaz dezenfektan bileşenler 
sızmasını önleyiniz veya alternatif bir sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemi (ısıl dezenfeksiyon vb.) kullanınız. Ahşap 
paketin dezenfekte ve sterilizasyon işlemleri ürün paketlenmeden önce gerçekleştirilmelidir.

Kablo bağlantıları
 İnverter çıkış tarafında güç faktörü düzeltme kondansatörü, şok emici, radyo gürültü filtresi vb. kullanmayınız. Bu cihazlar aşırı 
ısınabilir veya yanabilir.

 İnverter çıkışı (U, V ve W çıkış terminalleri) motora doğru bağlanmış olmalıdır. Aksi takdirde motor ters döner.
Test çalışması
 Test çalışmasına başlamadan önce, parametre ayarlarını kontrol ediniz ve ayarlayınız. Hatalı bir parametre ayarı, tahrik 

ünitelerinde öngörülemeyen sonuçlara neden olabilir.

TEHLİKE

Kullanım
 İnverterde yeniden deneme fonksiyonu veya anlık elektrik kesintisi sonrasında otomatik yeniden başlatma fonksiyonu 

ayarlandığında, bir arıza veya anlık elektrik kesintisi durumunda motor veya makine aniden yeniden çalışmaya 
başlayacağından, herkes motor ve makineden uzak durmalıdır.

 Motora erişime ancak ancak motorun çalışmaya başlamadığından tamamen emin olunduktan sonra izin verilir.
 Fonksiyon ayarlarına bağlı olarak, ürün, çalışma panelindeki STOP/RESET (Durdur/Sıfırla) tuşuna basıldığında bile çıkışı 

durdurmayabilir. Buna hazırlıklı olacak şekilde acil durumda durdurma için ayrı bir devre ve anahtar sağlayın (ürünün gücünü 
kapatmak, mekanik fren uygulamak vb. için).

 Arızayı silmeden önce başlangıç (STF/STR) sinyalini KAPALI konuma getirdiğinizden emin olunuz, çünkü Arızayı silindikten 
sonra ürün motoru aniden yeniden başlatacaktır.

 Bu üründe yük olarak yalnızca üç fazlı bir endüksiyon motoru kullanınız. İnverter çıkışına diğer yüklerin bağlanması durumunda, 
bu yükler zarar görebilir.

 Ürünün donanımı ve yazılımı üzerinde hiçbir değişiklik yapmayınız.
 Talimat Kılavuzlarında çıkarma talimatı bulunmayan herhangi bir parçayı yerinden çıkarmayınız. Aksi durum hasar ve zarara 

neden olabilir.

DİKKAT
Kullanım
 İnverterin dahili aşırı yük termik rölesi motoru aşırı ısınmaya karşı korumak için yeterli olmaz. Aşırı ısınmaya karşı koruma için 

harici termik röle takmanız önerilir.
 İnverteri çalıştırmak/durdurmak için şebeke tarafındaki manyetik kontaktörleri kullanmayınız. Aksi takdirde, inverterin ömrü azalır.
 İnverterin yakınında kullanılan diğer elektronik ekipmanlarla elektromanyetik enterferansı en aza indirgemek için gürültü 

filtresi veya başka çözümler kullanınız.
 Harmonikleri bastırmak için uygun tedbirler alınmalıdır. Aksi takdirde inverterin ürettiği güç harmonikleri, bir güç faktörü 

düzeltme kondansatörünün veya bir jeneratörün ısınmasına/hasar görmesine yol açabilir.
 İnverter ile 400 V sınıfı bir motor tahrik etmek için, yalıtımı geliştirilmiş bir motor kullanınız veya şok gerilimini bastırmak için 

önlemler alınız. Aksi takdirde motor terminallerinde, hat tesisat sabitlerinden kaynaklanan şok gerilimler meydana gelerek 
motorun yalıtımının bozulmasına neden olabilirler.

 Parametre silme veya Tüm parametreleri silme işleminden sonra tüm parametreler başlangıç değerlerine geri 
döndüklerinden, çalıştırmadan önce parametreler tekrar gereken şekilde ayarlanmalıdır. 

 İnverter kolayca yüksek bir devir üretebilir. Bu nedenle, ayar değişikliğinden önce sistemdeki motorların ve ekipmanların 
performansı gibi çalıştırma ile ilgili her şeyi düşünün.

 Uzun süre depolanmış ve çalıştırılmamış inverterleri çalıştırmadan önce gerekli inceleme ve testleri yapınız.
 Statik elektriğe bağlı hasarları önlemek için, ürüne dokunmadan önce vücudunuzdaki statik elektriğin boşaltılması gerekir.
 Acil durum durdurma
 İnverterin arızalanması durumunda tehlikeli durumları önlemek için sistemdeki cihazlar veya ekipmanlar için bir acil durum 

frenleme sistemi gibi bir emniyet yedeklemesi sağlanmalıdır.
 İnverter giriş tarafına monte edilen devre kesici devreye girerse, kablolama hatasını (kısa devre gibi) ve sürücü iç 

bölümlerinde vb. hasar olmadığını kontrol ediniz. Devre kesiciyi sıfırlamadan ve invertere güç vermeden önce kesicinin 
devreye girme nedenini belirleyerek ortadan kaldırınız.

 Herhangi bir koruma fonksiyonu aktif olduğunda, çalışmayı devam ettirmek için inverteri sıfırlamadan önce uygun düzeltme 
işlemlerini yapınız.

 Bakım, inceleme ve parça değişimi
 İnverter kontrol devresinde meger (yalıtım direnci) testi gerçekleştirmeyin. Aksi takdirde ürün arızalanabilir.
 Tasfiye işlemleri
 Ürün endüstriyel atık olarak değerlendirilmelidir.

Genel talimatlar
 Anlatımda açıklık sağlamak için bu belgedeki çizimlerde, kapaklar veya güvenlik kısımları çıkarılmış olarak gösterilebilir. 

Çalıştırmadan önce tüm kapakların ve güvenlik kısımlarının doğru şekilde yerine yerleştirildiğinden emin olun.
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FR-CS84-012 ile 022 arası
FR-CS82S-025, 042

FR-CS84-036 ile 080 arası
FR-CS82S-070, 100

FR-CS84-120, 160 FR-CS84-230, 295

Uygun inverter modeli
Klemens 

vida 

boyutu*4

Sıkma 
torku 
(N·m)

Kablo pabucu
Kablo boyutu

HIV kablolar vb. (mm2)*1 AWG/MCM*2 PVC kablolar vb. (mm2)*3

R/L1, 
S/L2, 
T/L3

U, V, 
W

R/L1, 
S/L2, 
T/L3

U, V, 
W

Toprak 
(topraklama)

R/L1, 
S/L2, 
T/L3

U, V, 
W

R/L1, 
S/L2, 
T/L3

U, V, 
W

Toprak 
(topraklama)

Üç faz 
400 V 
sınıfı

FR-CS84-012, 022 M3,5 1,2 2-3,5 2-3,5 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5

FR-CS84-036 ile 080 arası M4 1,5 2-4 2-4 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5

FR-CS84-120 M4 1,5 5,5-4 2-4 3,5 2 3,5 12 14 4 2,5 4

FR-CS84-160 M4 1,5 5,5-4 5,5-4 3,5 3,5 3,5 12 12 4 4 4

FR-CS84-230 M5 2,5 8-5 8,5 8 8 5,5 8 8 10 10 10

FR-CS84-295 M5 2,5 8-5 8,5 8 8 5,5 8 8 10 10 10

Tek faz 
200 V 
sınıfı

FR-CS82S-025 ile 042 arası M3,5 1,2 2-3,5 2-3,5 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5

FR-CS82S-070 M4 1,5 2-4 2-4 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5

FR-CS82S-100 M4 1,5 5,5-4 2-4 3,5 2 3,5 12 14 4 2,5 4

Kablo tipi
Gerilim 

sınıfı

Model FR-CS84-[] Model FR-CS82S-[]

012 022 036 050 080 120 160 230 295 025 042 070 100

Ekransız 400 V 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 100 m 100 m 100 m 100 m 50 m 50 m 50 m 50 m

Ekranlı 400 V 25 m 25 m 50 m 50 m 50 m 100 m 100 m 100 m 100 m 25 m 25 m 50 m 50 m
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Relay output

Relay output

(Fault output)
A

B

C

Frequency setting signals (Analog)

2 2

3

1

4 

Frequency

setting

potentiometer

1/2W1 kΩ

 Terminal 4

input

(Current

input)

(+)
(-)

∗2

∗1 ∗5

∗6∗6

∗7∗7

Multi-speed selection

S
IN

K

S
O

U
R

C
E

V I

Brake unit

(Option)

Main circuit

Control circuit

Contact input common

∗3

∗3

∗4

PU

connector

Single-phase

AC power

supply

MCCB MC

R/L1

S/L2

Single-phase power input

Inrush current

limit circuit

STF STRRL RM RH SD PCA B C

10 2 5 4

∗3

∗4

∗5

∗6

∗7

∗1

∗2

The signal assigned to each of these 

terminals can be changed to the reset 

signal, etc. using the input terminal 

assignment function (Pr.178 to Pr.182).

To use terminals PC and SD for a 24 VDC 

power supply, check the wiring for an 

incorrect short of these terminals.

・

・

 
・

Motor

Toprak

Toprak

Röle çıkışı *5

Röle çıkışı 
(Arıza çıkışı)

*1 Bu terminallerin her birine atanan sinyaller, giriş 
terminal atama fonksiyonu (Pr.178 ile Pr.182 
arası) kullanılarak sıfırlama sinyali vb. olarak 
değiştirilebilir.

*2 24 V DC güç kaynağı için PC ve SD terminallerini 
kullanırken kablolamayı kontrol ederek bu 
terminallerde kısa devre olmadığından emin olun.

Frenleme ünitesi 
(Opsiyonel)

*3 Terminal giriş özellikleri; analog giriş özelliği 
anahtarlama parametreleri (Pr. 73, Pr. 267) ile 
değiştirilebilir. Terminal 4 üzerinden gerilim girişi 
için gerilim/akım giriş anahtarını "V" konumuna 
getirin. Akım girişi için (4 - 20 mA), "I" konumuna 
getirin (başlangıç ayarı).

*4 Frekans ayarı sık sık değiştirilecekse 2 W 1 kΩ 
potansiyometre kullanılması önerilir.

*5 Bu terminallerin fonksiyonu çıkış terminali 
ataması ile değiştirilebilir (Pr.195)

*6 Fren ünitesini (FR-BU2), ortak güç rejenerasyon 
konverterini (FR-CV) veya yüksek güç faktörü 
konverterini (FR-HC), bu terminallere bağlayın.

*7 İnverter şasisinin topraklanması için. İnverterin 
topraklandığından emin olunuz.

PU 
konektörü

Gürültüden dolayı sorun yaşamamak için sinyal 
kablolarını güç kablolarının 10 cm ya da daha fazla 
uzağında tutunuz. Ayrıca giriş ve çıkış tarafındaki 
güç kablolarını da ayrı tutunuz.

Tek faz güç girişli modelin çıkışı, üç faz 200 V 
şeklindedir.

Ana devre

Kontrol devresi

İlk akım 
sınırlama devresi

24 V

Tek faz güç girişi

Ana devre terminalleri

Kontrol devresi terminal

Pozitif lojik

MC

Üç fazlı alternatif 
akım bağlantısı

Kontrol giriş sinyalleri (Gerilim girişine izin verilmiyor) *1

İleri devir başlatma

Tek faz 
alternatif akım 
bağlantısı

MCMCCB

MCCB

10 (+5 V)

Geri devir başlatma

Çoklu hız seçimi Yüksek 
hız

Orta hız

Düşük 
hız

Kontakt girişi ortak ucu

24 V DC güç kaynağı
(Çıkış transistörü için harici güç kaynağı ortak ucu)

Frekans ayar sinyalleri (Analog)

Frekans ayar 
potans
iyo-metresi

Klemens 4 girişi
(Akım girişi)

0 ile 5 V DC arası

(0 ile 10 V DC arası)

5 (Ortak analog uç)

4 ile 20 mA DC

Gerilim/akım giriş 
seçim anahtarı *3

0 ile 5 V DC arası
0 ile 10 V DC arası

Kontrol devresi terminal düzeni
1/2 W 1 kΩ *4

Kablo bağlantıları bittikten sonra inverter içinde kesik 
kablo parçaları kalmamalıdır. Kesik kablo parçaları 
alarm ya da arızalara neden olabilir.İnverterin her 
zaman temiz kalmasını sağlayınız. Örneğin bir pano vb. 
içinde montaj deliklerini delerken, talaş ya da yabancı 
maddelerin inverterin içine girmesine izin vermeyiniz.

Tip
Terminal 
sembolü

Terminal adı Talimat fonksiyon açıklaması Nominal değer

K
on

ta
kt

 g
iri
şi

STF İleri devir başlatma İleri dönüşü başlatmak için STF sinyalini AÇIK, 
durdurmak için KAPALI konuma getirin.

STF ve STR sinyalleri 
aynı anda aktif edilirse, 
STOP komutu verilir.

Giriş direnci: 4,7 kΩ
Kontaklar açık devre 
iken gerilim: 
21 - 26 V DC
Kontaklar kısa devre 
iken akım: 4 - 6 mA DC

STR Geri devir başlatma Geri deviri başlatmak için STR sinyalini AÇIK, 
durdurmak için KAPALI konuma getirin.

RH, RM, 
RL

Çoklu hız seçimi Çoklu hız, RH, RM ve RL sinyallerinin kombinasyonuna göre seçilir.
Çoklu hız ayar sinyali AÇIK konumda olduğunda, sinyal terminal 2 analog 
girişine üzerinde önceliğe sahiptir.

SD Kontakt girişi ortak ucu 
(negatif lojik)

Kontak girişi (negatif lojik) ortak terminali. ―――

Harici transistor ortak 
ucu (pozitif lojik) 
(ilk ayar)

İstenmeyen akımların oluşturacağı arızayı önlemek için bu terminali, örneğin 
programlanabilir bir kontrolör (PLC) gibi bir pozitif lojik transistör çıkışına 
(açık kolektör çıkışı) bağlayın.

24 V DC güç kaynağı 
ortak ucu

24 V DC 30 mA güç kaynağı için ortak çıkış terminali (terminal PC). Terminal 
5'den izole edilmiştir.

PC Harici transistör ortak 
ucu (negatif lojik)

İstenmeyen akımların oluşturacağı arızayı önlemek için bu terminali, örneğin 
programlanabilir bir kontrolör (PLC) gibi bir negatif lojik transistör çıkışına 
(açık kolektör çıkışı) bağlayın.

Güç kaynağı gerilim 
aralığı:
22 ile 26,5 V DC arası
İzin verilen yük akımı: 
30 mAKontak girişi ortak ucu 

(pozitif lojik) (ilk ayar)
Kontak girişi (pozitif lojik) ortak terminali.

24 V DC güç kaynağı 24 V DC 30 mA güç kaynağı olarak kullanılabilir.

F
re

ka
ns

 a
ya

rı

10 Frekans ayar güç 
kaynağı

Harici frekans ayarı (hız ayarı) potansiyometresi için güç kaynağı olarak kullanılır. 5,0 ± 0,2 V DC
İzin verilen yük akımı: 
10 mA

2 Frekans ayarı (gerilim) 0 - 5 V DC (veya 0 - 10 V DC) girişi 5 V (veya 10 V) değerinde maksimum 
çıkış frekansı sağlar ve giriş ile çıkışı orantılı hale getirir. Giriş için 0 - 5 V DC (ilk 
ayar) ile 0 - 10 V DC arasında geçiş yapmak için Pr.73 parametresini kullanın.*1

Giriş direnci: 
10 k1 kΩ
İzin verilen maksimum 
gerilim: 20 V DC

4 Frekans ayarı (akım) 4 - 20 mA DC (veya 0 - 5 V, 0 - 10 V) girişi 20 mA değerinde maksimum çıkış 
frekansı sağlar ve giriş ile çıkışı orantılı hale getirir. Bu giriş sinyali AU sinyali 
AÇIK konumdayken geçerlidir (terminal 2 girişi geçersiz). Terminal 4'ü (ilk 
ayar olarak akım girişi) kullanmak için, AU sinyalini AÇIK hale getirmeden 
önce Pr.178 ile Pr.182 arası parametrelerden herhangi birine (Giriş terminali 
fonksiyon seçimi) "4" atayın.
Analog giriş 4 - 20 mA (ilk ayar), 0 - 5 V DC ve 0 - 10 V DC arasında geçiş 
yapmak için Pr. 267'yi kullanın. Gerilim girişini seçmek için, gerilim/akım giriş 
anahtarını "V" konumuna ayarlayın (0 - 5 V veya 0 - 10 V).*1

Akım girişi için
Giriş direnci: 
249 ± 5 Ω
İzin verilen maksimum 
akım: 30 mA
Gerilim girişi için
Giriş direnci: 
10 ±1 kΩ
İzin verilen maksimum 
gerilim: 20 V DC

5 Frekans ayarı ortak ucu Frekans ayar sinyali için ortak terminal (terminal 2 veya 4). Topraklamayın. ―――

R
öl

e

A, B, C Röle çıkışı 
(arıza çıkışı)

1 değiştirme kontak çıkışı, inverterin emniyet fonksiyonunun devreye 
girdiğini ve çıkışların durdurulduğunu gösterir.
Arıza: B ve C boyunca kesiklik (A ve C boyunca süreklilik), 
Normal: B ve C boyunca süreklilik (A ve C boyunca kesiklik)

Kontak kapasitesi: 
230 V AC 0,3 A
(güç faktörü =0,4)
30 V DC 0,3 A

R
S

-4
85

―― PU konektörü PU konnektörü ile haberleşme RS-485 üzerinden yapılabilir.
Uydun olduğu standart: EIA-485 (RS-485)
İletim biçimi: Multidrop bağlantı
Haberleşme hızı: 4800 -115200 bps
Kablo bağlantı uzunluğu: 500 m

Current input

(initial status) Voltage input

V I V I

Akım girişi 
(başlangıç durumu)

Gerilim 
girişi

STF-ON: Forward rotation

(STR-ON: Reverse rotation)

RH:ON (50 Hz) RH:OFF

STF-OFF:Stop

(STR-OFF:Stop)

Output frequency monitor

Output frequency monitor

Applied to the set frequency

External operation mode

Run

Run

Stop

Stop

◆Run/stop (switch setting)

◆Run/stop (operation panel setting)

Output current monitor Output voltage monitor Faults history

PU operation mode

Alternate display
(Example)

Çalıştırma/durdurma (anahtar ayarı)

Çalıştırma/durdurma (çalışma paneli ayarı)

Çıkış frekans izleme

Çıkış frekans izleme

RH:AÇIK (50 Hz) RH:KAPALI

Stop 
(Durdur)

Run 
(Çalıştır)

STF-ON: İleriye doğru dönüş
(STR-ON: Geriye doğru dönüş) 

STF-OFF:Stop‘
(STR-OFF:Stop)

Çıkış akım ekranı Çıkış gerilim ekranı Arıza geçmişi

(Örnek) Alternatif ekran

Stop 
(Durdur)

Run 
(Çalıştır)

Ayar frekansına uygulandı

PU çalışma moduHarici çalışma modu



4 ÖZELLİKLER
4.1 Nominal Değerler

*1 Belirtilen bağlanabilir motor kapasitesi Mitsubishi Electric 4 kutuplu standart motorlarla kullanım için en yüksek kapasitedir.
*2 Belirtilen nominal çıkış kapasitesi değeri, tek faz 200 V sınıfı için 230 V, üç faz 400 V sınıfı için 440 V çıkış gerilimine ilişkindir.
*3 Aşırı yük akım yüzde değeri, aşırı yük akımının, inverterin nominal çıkış akımına oranıdır. Dur-kalk çalışma şeklinde, inverter ve motor sıcaklığının % 100 yüklenme 

değerine veya altına düşmesi için bekleyiniz. Tek faz 200 V modeli için, bara gerilimi elektrik kesilmesi tespit düzeyine düşer ve anlık elektrik kesintisi sonrasında 
otomatik yeniden başlatma fonksiyonu (Pr.57) veya elektrik kesintisi durdurma fonksiyonu (Pr.261) ayarlandıysa ve yük arttıkça besleme gerilimi düşükse, % 100 veya 
daha yüksek yüklenme mümkün olmayabilir.

*4 İnverter, 50 °C çevreleyen hava sıcaklığında çalıştırıldığında parantez içindeki değerler geçerlidir.
*5 Maksimum çıkış gerilimi besleme gerilimini aşmaz. Maksimum çıkış gerilimi ayar aralığında değiştirilebilir. Ancak, inverter çıkış tarafında gerilim dalgasının maksimum 

noktası, güç kaynağı geriliminin yaklaşık  katıdır.
*6 Güç kaynağı kapasitesi, nominal çıkış akımındaki değerdir. Giriş güç empedansı (giriş reaktörü ve kablo empedansları dahil) değeri etkiler.

4.2 Ortak özellikler 

*1 Sadece opsiyonel parametre ünitesi (FR-PU07) için geçerlidir.
*2 Başlangıç ayarında geçerli değildir.
*3 Üç fazlı enerji girişi olan modeller için geçerlidir.
*4 İnverterler 40 °C veya daha düşük çevreleyen hava sıcaklıklarında kullanılırken, montajları birbirlerine tamamen yakın olacak şekilde yapılabilir (0 cm boşlukla).
*5 FR-CS84-160 veya daha altı veya FR-CS82S için geçerlidir.
*6 Kısa süreler için, örneğin nakliye durumları için geçerlidir.

4.3 ANA BOYUT ÇİZİMLERİ

5 İNVERTERİ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATEDİLECEK HUSUSLAR
Bu ürünlerin güvenilirliği çok yüksektir. Fakat yanlış çevre birimlerinin bağlanması ya da çalıştırılması/kullanılması ürün ömrünü 
azaltabilir veya inverterde hasara yol açabilir. Çalıştırmaya başlamadan önce her zaman aşağıdaki hususları tekrar kontrol ediniz:
 • Motor ve ana besleme bağlantıları için yalıtım kovanlı kablo yüzüğü kullanınız.
 • Çıkış klemenslerine (U, V, W) enerji verilmesi invertere zarar verir. Bu şekilde bir kablo bağlantısı asla yapmayınız.
 • Kablo bağlantıları bittikten sonra inverter içinde kesik kablo parçaları kalmamalıdır.

Kesik kablo parçaları hatalara, arızalara ya da yanlış çalışmaya neden olabilir. İnverterin her zaman temiz kalmasını sağlayınız.
Örneğin bir pano vb. içinde montaj deliklerini delerken, talaş ya da yabancı maddelerin inverterin içine girmesine izin vermeyiniz.

 • Gerilim düşüşünü % 2 veya daha azında tutmak için uygun bir kablo boyutu kullanın.
İnverter ve motor arasındaki mesafenin uzun olması durumunda, gerilim düşümü motor torkunun düşmesine neden olacaktır. Gerilim 
düşümü özellikle düşük frekanslar sırasında etkili olur.

 • Toplam kablo uzunluğunu belirtilen değerde tutun.
Uzak mesafe kablolamada, kablolardaki kaçak kapasitansa bağlı şarj akımları, hızlı akım sınırlama fonksiyonunun düzgün 
çalışmamasına veya inverterin çıkışına bağlı ekipmanın arızalanmasına neden olabilir. Toplam kablo uzunluğuna dikkat edin.

 • Elektromanyetik dalga enterferansı:
İnverterin giriş ve çıkış tarafı (ana devre), inverter yakınında kullanılan haberleşme cihazları (AM radyolar) ile girişim 
yaratabilecek yüksek frekanslı bileşenler içerir. Böyle bir durumda enterferansı en aza indirgemek için opsiyonel radyo gürültü 
filtresi FR-BIF'yi (yalnızca giriş tarafında kullanılır) veya FR-BSF01 ya da FR-BLF EMC filtresini (ferrit nüve) takın.

 • Rulmanın elektriksel korozyonu:
Motor, inverter ile tahrik edildiğinde, motor milinde eksen gerilimi üretilir; bu durum, motorun kablolama, yük, çalışma koşullarına 
veya belirli inverter ayarlarına (yüksek taşıyıcı frekansı, kapasitif bir filtrenin kullanılması) bağlı olarak nadir durumlarda rulmanın 
elektriksel korozyonuna neden olabilir*1. 
Aşağıda inverter için örnek önlemler verilmektedir.

 • Taşıyıcı frekansını azaltın.
 • Kapasitif filtreyi çıkarın.
 • İnverterin çıkış tarafında *2 ortak mod bir şok bobini kullanın. (Bu, kapasitif filtrenin kullanımına bakılmaksızın etkili olacaktır.)

*1 Mitsubishi Electric kapasitif filtre: FR-BIF, SF[], FR-E5NF-[], FR-S5NFSA[]
*2 (Önerilen ortak mod şok bobini: Hitachi Metals, Ltd. tarafından üretilen FT-3KM F serisi FINEMET® ortak mod şok bobin nüveleri, 

FINEMET, Hitachi Metals, Ltd.'in kayıtlı ticari markasıdır)
 • İnverter çıkış tarafında güç faktörü düzeltme kondansatörü, kaçak akım bastırıcı, radyo gürültü filtresi vb. 

kullanmayınız.
Aksi durum, inverter çıkışını kapatır veya kondansatör ya da kaçak akım bastırıcıya hasar verecektir. Yukarıdaki elektronik 
bileşenlerden herhangi biri bağlı ise hemen çıkarın.

 • Güç kapatıldıktan bir süre sonra, düzeltme kondansatöründe yüksek gerilim kalır ve tehlikelidir.
Düzeltme kondansatörü, inverter güç kaynağı KAPALI duruma geldikten sonra bir süre daha yüksek gerilimi tutar. İnverter içerisinde bir 
muayene gerçekleştirmeden önce, güç kesildikten sonra 10 dakika veya daha uzun süre bekleyin, ardından bir test cihazı vb. 
kullanarak inverterdeki P/+ ve N/- ana devre terminalleri arasındaki gerilimin yeterince düşük olduğunu teyit edin.

 • İnverter çıkış tarafındaki kısa devre veya topraklama hatası, inverter modülünün hasar görmesine neden olabilir.
 • Çevre ekipmanlarının uygun olmaması nedeniyle tekrarlanan kısa devre oluşumları, bağlantının uygun olmaması nedeniyle 

oluşan topraklama hatası veya düşen motor yalıtım direnci inverter modülünde hasara yol açabileceğinden, inverteri 
çalıştırmadan önce sistemin yalıtım direncini tamamen kontrol ediniz.

 • Enerji vermeden önce inverter çıkış tarafında faz - topraklama yalıtımını ve fazlar arası yalıtımların tümünü kontrol ediniz. 
Özellikle eski motorlarda ya da uygun olmayan ortamlarda kullanılan motorlarda, motorun yalıtım direncini vb. kontrol ediniz.

 • İnverteri çalıştırmak/durdurmak için şebeke tarafındaki manyetik kontaktörleri kullanmayınız.
Güç AÇIK konumunda tekrarlayan yığılma akımları dönüştürücü devrenin ömrünü kısaltacağından (anahtarlama ömrü yaklaşık 
500.000’dur), giriş tarafındaki manyetik kontaktörün sıklıkla başlatılıp durdurulmasından kaçınılmalıdır. İnverteri çalıştırmak/
durdurmak için inverterin başlatma sinyalini (STF veya STR) kullanın.

 • G/Ç sinyal bağlantılarına izin verilen maksimum değeri aşan bir gerilim uygulamayınız.
İnverter G/Ç sinyal devrelerine, izin verilen gerilimden daha yüksek ya da ters kutuplu bir gerilim uygulanması G/Ç cihazlarına 
zarar verebilir.

 • Enerji kesilip geldikten sonra inverterin yeniden çalışması istenmiyorsa, inverter girişine bir manyetik kontaktör 
konulmalı ve kilitleme devresi ile kontaktörün start sinyali ile çalışması engellenmelidir.
İnverter start sinyali kalıcı anahtar üzerinden verilir ise, enerji kesilip geldikten sonra otomatik olarak tekrar çalışacaktır.

 • İnverterin giriş tarafında manyetik kontaktör
İnverter giriş tarafına, aşağıdaki amaçlar için manyetik kontaktör bağlayın:

 • Koruyucu bir fonksiyonun devreye girmesi veya tahrik sisteminin arızalanması durumunda inverter ile güç kaynağı 
arasındaki bağlantının kesilmesi için (acil durdurma vb.).

 • Bir elektrik kesintisinde inverterin durmasının ardından, gücün geri gelmesi sırasında otomatik yeniden başlatma nedeniyle 
oluşabilecek herhangi bir kazayı önlemek için.

 • Güvenli bakım ve tetkik çalışmaları yapabilmek için inverteri güç kaynağından ayırmak için.
Normal çalışma sırasında inverterin giriş tarafında takılı olan manyetik kontaktörü acil durdurma için kullanmak amacıyla, inverter 
nominal giriş akımı için JEM 1038-AC-3 nominal akımına uygun manyetik kontaktör seçin.

 • Manyetik kontaktörün inverter çıkış tarafında kullanılması:
İnverter ile motor arasındaki manyetik kontaktör, sadece hem inverter hem de motor duruyorken AÇIK/KAPALI konuma 
getirilmelidir. İnverter çalışırken kontaktör AÇIK konuma getirildiğinde, inverter aşırı akım koruması ve benzer sistemler 
etkinleşecektir. Genel amaçlı motor çalışması sırasında manyetik kontaktör ile elektrik şebekesinden beslemeye geçmek için, 
anahtarlamadan önce hem inverteri hem de motoru durdurun.

 • İnverterin ürettiği elektromanyetik enterferansa karşı önlemler
Motor hızını analog sinyallerle değiştirirken, inverterden üretilen elektromanyetik gürültü, frekans ayarlama sinyalinin 
dalgalanmasına ve motor dönüş hızının dengesiz olmasına neden olursa, aşağıdaki önlemler etkin yarar sağlar:

 • Sinyal kablolarını ve güç kablolarını (inverter G/Ç kabloları) paralel olarak götürmeyin ve bunları bir araya getirmeyin.
 • Sinyal kablolarını, güç kablolarından (inverter G/Ç kabloları) olabildiğince uzakta olacak şekilde yönlendirin.
 • Ekranlanmış kablolar kullanın.
 • Sinyal kablosu üzerine bir ferrit nüve takın (örneğin: TDK tarafından üretilen ZCAT3035-1330). 

 • Aşırı yükte çalıştırma talimatları:
İnverterde sıklıkla tekrarlanan çalıştırma ve durdurma işlemlerinde yüksek akımların tekrar tekrar akması nedeniyle inverter 
transistör elemanında oluşan büyük sıcaklık değişimleri modül ömrünün termal yorgunluk sonucunda azalmasına neden olur. 
Termal yorgunluk akım miktarı ile ilişkili olduğundan kilitli durumda akım azaltılarak, başlatma akımı düşürülerek vb. yöntemlerle 
kullanım ömrü uzatılabilir. Akımın azaltılması kullanım ömrünü uzatabilir, ancak bir başlatma arızası ile sonuçlanacak şekilde 
torkta azalmaya da neden olabilir. Akımı paylı bir şekilde belirlemek, böyle bir durumu ortadan kaldırabilir. Genel amaçlı motor 
için daha yüksek kapasiteli bir inverter modeli seçiniz (iki seviye yukarısına kadar).

 • Özelliklerinin ve nominal değerlerin sistem ihtiyaçlarınıza uyduğundan emin olunuz.

6 Ek
6.1 AB Direktiflerine Uygunluk Talimatları
AB Direktifleri, AB üyesi ülkelerin farklı ulusal düzenlemelerini standart hale getirmek ve AB bölgesinde güvenliği sağlanmış 
ekipmanların serbest dolaşımını kolaylaştırmak için çıkarılmıştır.
1996 yılından bu yana, AB Direktiflerinden biri olan EMC Direktiflerine uyum yasal olarak talep edilmektedir. 1997 yılından bu yana, bir 
başka AB Direktifi olan Düşük Gerilim Direktifine uyum da yasal olarak talep edilmektedir. Bir üretici, kendi ekipmanının EMC Direktifi ve 
Alçak Gerilim Direktifi ile uyumlu olduğunu onayladığında, uyum beyanında bulunmalı ve ürününe CE işareti koymalıdır.
 • AB’deki yetkili temsilci

AB’deki yetkili temsilci aşağıdadır.
Firma: Mitsubishi Electric Europe B.V.
Adres: Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Almanya

 • Not
Bu inverterin, özel EMC filtresi ile donatıldığında, endüstriyel ortamlarda EMC Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu ve inverter 
üzerinde CE işaretlemesi olduğunu beyan etmekteyiz. İnverteri bir yerleşim bölgesinde kullanırken, gerekli önlemleri alın ve 
yerleşim bölgesinde kullanılan inverterin uygunluğunu sağlayın.

 EMC Direktifi
Bu inverterin, özel EMC Yönetmeliklerine uygun EMC filtresi ile donatıldığında, EMC Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu ve inverter 
üzerinde CE işaretlemesi olduğunu beyan etmekteyiz.
 • EMC Direktifi: 2014/30/EU
 • Standart(lar): EN 61800-3:2004 (İkinci çevre / PDS Kategorisi "C3")
 • Bu inverter, yerleşim alanlarını besleyen genel alçak gerilim şebekesine bağlanarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
 • Böyle bir şebekeye bağlandığında radyo frekansı girişimi olması olasıdır.
 • Kurulumcu önerilen önleme cihazları dahil, kurulum ve kullanıma ilişkin bir kılavuz sağlayacaktır.
Not: 
Birinci çevre
Konutların bulunduğu çevredir. Konutlara güç sağlayan alçak gerilim şebekesine transformatör olmadan doğrudan bağlanan 
binaları içerir.
İkinci çevre
Konutlara güç sağlayan daha alçak gerilim şebekesine transformatör olmadan doğrudan bağlanan binalar dışındaki tüm binaların 
olduğu çevredir.

  Not
 • EMC Yönetmeliğine uygun EMC filtresini invertere bağlayın. Hat gürültü filtrelerini ve ferit nüveleri gerektiği şekilde güç ve 

kontrol kablolarına takın.
 • İnverteri topraklı bir şebeke hattına bağlayın.
 • Motor ve kontrol kablosu montajını Teknik Haberler’de (MF-S-139) yazılan talimatlara uygun şekilde gerçekleştirin.
 • İnvertere entegre edilmiş sistemin son halinin EMC Yönetmeliğine uygun olduğunu doğrulayın.

 Alçak Gerilim Direktifi
İnverterlerimizin Alçak Gerilim Direktifine uyumlu (EN EN 61800-5-1 standardına uyumlu) ürünler olduğunu kendimiz doğrulamakta 
ve inverterlerimize CE işareti yerleştirmekteyiz.

  Talimatlar
 • Kaçak akım şalterlerini, ekipmanın toprak bağlantısını gerçekleştirmeden elektrik şok emici olarak kullanmayın. Cihazı 

güvenli bir şekilde topraklayın.
 • Topraklama klemensini ayrı olarak bağlayınız. (Bir klemense her zaman sadece bir kablo bağlayınız.)
 • Sadece aşağıdaki koşullarda olacak şekilde 2.3 bölümünde belirtilen kabloları kullanınız.

 • Çevreleyen hava sıcaklığı: maksimum 40 °C
 • Farklı koşullar için EN 60204 Ek C TABLO 5'e uygun kablo seçiniz.
 • Topraklama kablosunu bağlamak için kalaylı bir kablo yüzüğü (kaplama çinko içermemelidir) kullanın. Vidayı sıkıştırırken, 

vida dişlerine zarar vermemeye dikkat edin.
 • Alçak Gerilim Direktifine uygun ürün olarak kullanım için, Bölüm 2.3 dahilinde belirtilen boyutlara sahip PVC kablolar 

kullanınız.
 • EN veya IEC Standartlarına uygun kompakt şalter ve manyetik kontaktörler kullanınız.
 • Bu ürün, koruyucu topraklama iletkeninde DC akıma neden olabilir. Doğrudan veya dolaylı temas durumunda koruma için 

kalan akımla çalışan koruyucu bir cihaz (RCD) ya da bir izleme (RCM) cihazı kullanıldığında, ürünün besleme tarafında 
sadece B Tipi bir RCD veya RCM kullanımına izin verilir.

 • İnverteri, IEC 60664’de belirtilen aşırı gerilim kategori II (ana beslemenin topraklamasına bakmaksızın kullanmaya elverişli), 
aşırı gerilim kategori III (toprak-nötr sistemli ana besleme ile uygun, sadece 400 V sınıfı) ve kirlilik derecesi 2 veya daha 
düşük koşullar altında kullanınız. İnverterlerin giriş tarafına bir izolasyon transformatörü takılmalıdır.
 • İnverteri kirlilik derecesi 2 koşullarında kullanmak için, IP2X veya daha üzeri sınıf bir panoya yerleştiriniz.
 • İnverteri kirlilik derecesi 3 koşullarında kullanmak için, IP54 veya daha üzeri sınıf bir panoya yerleştiriniz.

 • İnverter giriş ve çıkışında, EN 60204 Ek C'de belirtilen tip ve boyutlarda kablolar kullanınız.
 • Röle çıkışları (terminal simgeleri A, B ve C) 30 V DC, 0,3 A çalışma kapasitesine sahip olmalıdır. (Röle çıkışı inverterin iç 

devresinden temel olarak izole edilmiştir.)
 • Bölüm 2.2’deki kontrol devresi terminalleri ana devreden güvenli bir şekilde izole edilmiştir.
 • Ortam

 Kablolama koruması
Aşağıdaki tabloya uygun şekilde bir sigorta seçin.

 Kısa devre değerleri
200 V Sınıfı: 100 kA rms simetrik akımdan fazla koruma kapasitesi olmayan devrelerde kullanım için uygundur, maksimum 240 V. 
400 V Sınıfı: 100 kA rms simetrik akımdan fazla koruma kapasitesi olmayan devrelerde kullanım için uygundur, maksimum 480 V.

6.2 UL ve cUL için talimatlar
(Uyulması gereken standartlar: UL 61800-5-1, CSA C22.2 No.274-13)
 Montaj
Aşağıdaki inverter tipleri, pano içinde kullanıma yönelik ürünler olarak onaylanmışlardır ve onay testleri aşağıdaki koşullar altında 
gerçekleştirilmiştir.
Panoyu inverteri çevreleyen hava sıcaklığı, nem ve ortam, şartlara uygun olacak şekilde tasarlayın.
 Kablolama koruması
ABD için ABD Ulusal Elektrik Yasası'na, Kanada için Kanada Elektrik Yasası’na ve diğer tüm ek yasalara uygun şekilde devre 
koruması sağlanmalıdır.
Aşağıdaki tabloya uygun şekilde UL/cUL’ye uygun bir sigorta seçin.

 Güç kaynağı ve motor kablo bağlantıları
İnverterin giriş (R/L1, S/L2, T/L3) ve çıkış (U, V, W) klemenslerinin kablo bağlantıları için UL listesindeki bakır, çok damarlı kabloları 
(nominal 75 °C değerinde) ve yuvarlak kablo yüzükleri kullanın. Sıkıştırmalı klemensleri, klemens üreticisi tarafından önerilen sıkma 
pensesini kullanarak sıkıştırın.
 Kısa devre değerleri
200 V Sınıfı: 100 kA rms simetrik akımdan fazla koruma kapasitesi olmayan devrelerde kullanım için uygundur, maksimum 240 V.
400 V Sınıfı: 100 kA rms simetrik akımdan fazla koruma kapasitesi olmayan devrelerde kullanım için uygundur, maksimum 480 V.
 Motor aşırı yük koruması
Motor aşırı yük koruması için elektronik termik röle fonksiyonu kullanılmak istenirse, Pr. 9 Elektronik termik aşırı yük rölesi 
parametresinden nominal motor akımını ayarlayınız.

 • Elektronik termik röle fonksiyonunun dahili kümülatif ısı değeri, inverter güç sıfırlama ve sıfırlama sinyalinindevreye 
sokulması sonucu sıfırlanır. Bu nedenle, gereksiz yere sıfırlamadan ve güç kapatmaktan kaçının.

 • Bir inverter ile birden fazla motor tahrik edildiğinde ya da çok kutuplu motor veya özel bir motor tahrikinde, inverter ile 
motor arasına harici bir termik röle (OCR) takın. Harici termik röle ayarı seçerken, motor nominal değer plakasında 
belirtilen akımın hattan hatta kaçak akımdan etkilenebileceğini unutmayın.

 • Düşük devir çalışmada motorun soğutma etkisi düşer. Termal koruyucu veya dahili termistörlü bir motor kullanın.
 • İnverter ve motor arasındaki kapasite farkının büyük ve ayar değerinin küçük olması durumunda, termik röle 

fonksiyonunun koruma karakteristikleri kötüleşecektir. Bu durumda, harici bir termik röle kullanın.
 • Özel motorlar elektronik termik röle fonksiyonu ile korunamaz. Harici bir termik röle kullanınız.

6.3 EAC için Talimatlar
Avrasya Uyumluluğuna uygunluğu sertifikalandırılmış ürünler EAC işareti taşırlar. 

Not: EAC işareti
2010'da üç ülke (Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan), tarifeleri kaldırarak ya da azaltarak ve 
eşyaların taşınması için düzenleyici usulleri birleştirerek ekonomiyi yeniden canlandırmak için 
geniş bir ekonomik blok oluşturmak amacıyla bir Gümrük Birliği oluşturdular.
Gümrük Birliği'nin bu üç ülkesinde sunulacak ürünler, 
Gümrük Birliği
Teknik Düzenlemelerine (CU-TR) uyumlu olmalıdır ve ürünlerin üzerinde EAC işareti bulunmalıdır.

Bu ürünün Gümrük Birliği alanında menşei ülke, üretim yılı ve ayı, yetkili satış temsilcisi (ithalatçı) için aşağıdaki bilgilere 
başvurunuz:

Örnek nominal değer plakası

SERİ no; bir sembol, üretim yılını ve ayını gösteren iki karakter ve kontrol numarasını gösteren altı karakterden oluşur. Üretim 
yılının son hanesi ile Yıl gösterilir. Ay ise 1 ile 9 arası numaralar ile X (Ekim), Y (Kasım) veya Z (Aralık) olacak şekilde gösterilir.

 • Gümrük Birliği alanında yetkili satış temsilcisi (ithalatçı)
Gümrük Birliği alanında yetkili satış temsilcisi (ithalatçı) aşağıdaki gibidir.
Firma: Mitsubishi Electric (Russia) LLC 
Adres: 52, bld 1 Kosmodamianskaya Nab 115054, Moscow, Rusya 
Telefon: +7 (495) 721-2070 , Faks: +7 (495) 721-2071

Model
FR-CS84-[]-60 012 022 036 050 080 120 160 230 295 - - - -

FR-CS82S-[]-60 - - - - - - - - - 025 042 070 100

Kullanılabilir motor kapasitesi (kW)*1 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 0,4 0,75 1,5 2,2

Ç
ık
ış

Nominal kapasite (kVA)*2 0,9 1,7 2,7 3,8 6,1 9,1 12,2 17,5 22,5 1,0 1,7 2,8 4,0

Nominal akım (A)*4 1,2 
(1,0)

2,2 
(1,9)

3,6 
(3,1)

5,0 
(4,3)

8,0 
(6,8)

12,0 
(10,2)

16,0 
(13,6)

23,0 
(19,6)

29,5 
(25,1)

2,5 
(2,1)

4,2 
(3,6)

7,0 
(6,0)

10,0 (8,5)

Aşırı yük akım değeri *3 % 150  60 sn, % 200 0,5 sn (ters zaman karakteristiği)

Nominal gerilim *5 Üç faz, 380 - 480 V Üç faz, 200 - 240 V

G
üç

 k
ay

na
ğı

Nominal giriş AC gerilimi ve frekansı Üç faz, 380 - 480 V, 50/60 Hz Tek faz, 200 - 240 V, 
50/60 Hz

İzin verilen AC gerilim dalgalanması 325 ile 528 V arası, 50/60 Hz 170 ile 264 V arası, 50/60 Hz

İzin verilen frekans dalgalanması ±5 % ±5 %

Güç kaynağı kapasitesi (kVA)*6 1,5 2,5 4,5 5,5 9,5 12,0 17,0 20,0 28,0 1,5 2,3 4,0 5,2

Yapının koruma sınıfı (IEC 60529) Açık tip (IP20)

Soğutma sistemi Doğal Zorlanmış hava Doğal Zorlanmış 
hava

Yaklaşık. ağırlık (kg) 0,6 0,6 0,9 0,9 1,4 1,9 1,9 3,5 3,5 0,6 0,6 1,4 1,4

K
o

n
tr

o
l

Kontrol yöntemi Soft-PWM kontrolü, yüksek taşıyıcı frekansı PWM kontrolü (V/F kontrolü, Genel amaçlı manyetik akı vektör 
kontrolü, Optimum uyartım kontrolünde seçilebilir)

Çıkış frekans aralığı 0,2 - 400 Hz

Frekans ayarı ve 
çözünürlüğü

Analog giriş
0,06 Hz/60 Hz, 0 ile 10 V/10 bit arasında (terminal 2 ve 4)
0,12 Hz/60 Hz, 0 ile 5 V/9 bit arasında (terminal 2 ve 4)
0,06 Hz/60 Hz, 0 ile 20 mA/10 bit arasında (terminal 4)

Dijital giriş 0,01 Hz

Frekans 
doğruluğu

Analog giriş 25 °C'da maksimum çıkış frekansının ±% 1'i dahilinde (± 10 °C).

Dijital giriş Ayarlanan çıkış frekansının % 0,01’i veya daha azı

Gerilim/frekans karakteristikleri 0 ile 400 Hz'lik seçilebilir taban frekansı, Sabit tork veya Ayarlanabilir tork mod seçimi ile 3 noktalı V/F

Başlangıç torku 1 Hz'de % 150 veya daha fazla, Genel amaçlı manyetik akı vektör kontrolünde kayma telafisi fonksiyonu etkinken

Tork ayarı Manual tork ayarı

Hızlanma/yavaşlama süresi ayarı 0,1 ile 3600 sn arası, bağımsız hızlanma ve yavaşlama ayarlarına ek olarak Lineer ve S-modeli hızlanma/
yavaşlama arasında mod seçimi ile

DC frenleme Çalışma frekansı: 0 ile 120 Hz arası, çalışma süresi: 0 ile 10 sn arası, çalışma gerilimi: % 0 ile % 30 arası değişken

Akım sınırlama değeri Çalışma akımı: % 0 ile % 200 arası değişken, seçilebilir fonksiyon kullanılabilirliği ile

Ç
al
ış

m
a

Frekans ayar 
sinyali

Analog giriş (2) Terminal 2: 0 - 10 V / 0 - 5 V arasından seçilebilir
Terminal 4: 0 - 10 V / 0 - 5 V / 4 - 20 mA arasından seçilebilir

Dijital giriş Seçilebilir frekans ayar aralıklarıyla çalışma paneli veya parametre ünitesinden giriş

Başlatma sinyali Ayrı ileri/geri sinyali, seçilebilir başlatma kalıcı girişi (3 telli giriş) ile

Giriş sinyali (5)

Pr.178 ile Pr.182 arası (Giriş terminali fonksiyon seçimi) kullanılarak sinyal aşağıdakilerden seçilebilir:
Çoklu hızlı seçimi, Uzaktan ayar, İkinci hızlanma/yavaşlama fonksiyon seçimi, Terminal 4 giriş seçimi, JOG çalışma 
seçimi, PID kontrol geçerli terminali, Harici termik röle girişi, Çıkış durdurma, Başlatma kalıcı seçimi, İleriye doğru 
dönüş komutu, Geriye doğru dönüş komutu, İnverter sıfırlama, Travers fonksiyon seçimi

Çalışma fonksiyonu

Maksimum frekans, minimum frekans, frekans atlama, harici termik röle giriş seçimi, ani güç kesintilerinde otomatik 
olarak yeniden çalışma, ileri/geri çalışma önleme, uzaktan ayar, ikinci hızlanma/yavaşlama fonksiyonu, çoklu hızda 
çalışma, rejenerasyonu engelleme, kayma kompanzasyonu, çalışma modu seçimi, çevrim-dışı otomatik ayarlama, 
PID kontrolü, bilgisayar bağlantısı (RS485 haberleşme), optimum uyartım kontrolü, elektrik kesintisinde durdurma, 
Modbus-RTU, artan manyetik uyartım yavaşlama.

Çıkış sinyali
Röle çıkışı (1)

Pr.195 Çıkış terminal fonksiyon seçimi kullanılarak sinyal aşağıdakilerden seçilebilir:
İnverter çalışıyor, Frekansa göre, Aşırı yük uyarısı, Çıkış frekansı algılama, Elektronik termik aşırı yükleme röle ön 
alarmı, İnverter çalışmaya hazır, Çıkış akımını algılama, PID alt limit, PID üst limit, PID ileri/geri devir çıkışı, Isı 
elemanı hararet ön alarmı, Kısa süreli güç kesilmesinde yavaşlama, PID kontrolü etkinken, PID çıkış 
müdahalesinde, Yeniden deneme sırasında, Alarm çıkışı, Arıza çıkışı Arıza çıkışı 3.

G
ö

s
te

rg
e

Parametre 
ünitesi

Parametre 
ünitesi 

(FR-PU07)

Çalışma 
durumu

Aşağıdakilerden seçilebilir:
çıkış frekansı, çıkış akımı (kararlı durum), çıkış gerilimi, frekans ayarı, kümülatif şebekeden beslenme süresi, 
gerçek çalışma hızı, konvertör çıkış gerilimi, elektronik termik röle fonksiyonu yük faktörü, motor yük faktörü, PID 
ayar noktası, PID ölçülen değer, PID sapma, inverter G/Ç terminal monitörü, çıkış gücü, kümülatif güç, motor termik 
yük faktörü, inverter termik yük faktörü.

Arıza izleme
Arıza kaydı, bir koruma fonksiyon etkinleştirildiğinde görüntülenir. Son 8 arıza kaydı saklanır. (koruma 
fonksiyonunun etkinleştirilmesinden hemen önce çıkış gerilimi, çıkış akımı, frekans ve kümülatif şebekeden 
beslenme süresi.)

İnteraktif 
rehberlik

Kullanım kılavuzu için yardım fonksiyonu*1

Koruma fonksiyonu

Arıza

Hızlanma sırasında aşırı akım, Sabit hızda aşırı akım, Yavaşlama sırasında aşırı akım, Hızlanma sırasında aşırı 
gerilim, Sabit hızda aşırı gerilim, Yavaşlama aşırı gerilim, İnverter aşırı yük duruşu (elektronik termik röle 
fonksiyonu), Motor aşırı yük duruşu (elektronik termik röle fonksiyonu), Soğutucu eleman aşırı ısınması, Giriş faz 
kaybı*3, Çıkış topraklama arızası başlatmada aşırı akım, Çıkış kısa devresi, Çıkış faz kaybı, Harici termik röle 
çalışması*2, Parametre hatası, PU bağlantı kesilmesi*2, Yeniden deneme sayısının aşılması*2, CPU arızası, İlk 
akım sınırlama devresi arızası, 4 mA giriş arızası*2, Duruş engelleme nedenli duruş, Çıkış akım algılama değer 
aşımı*2, Inverter çıkış arızası*5, Düşük gerilim

Uyarı
Aşırı akım duruş engellemesi, Aşırı gerilim duruş engellemesi, PU duruşu, Parametre yazma hatası, Elektronik 
termik aşırı yükleme röle ön alarmı, Düşük gerilim, İlk akım sınırlama direnci harareti, Çalışma paneli kilidi, Kilitli 
şifre, İnverter sıfırlama

O
rt

am

Çevreleyen hava sıcaklığı -10 ile +40 °C arası (donmasız)*4, 
veya -10 ile +50 °C arası (donmasız), % 15 azaltılan nominal akımda.

Çevreleyen hava nemi % 95 veya daha az bağıl nem (yoğuşmasız), devre kartı kaplanmış modellerde

Depolama sıcaklığı*6 -20 ile +65 °C arası

Ortam Sadece iç mekanda kullanım için (aşındırıcı gaz, yanıcı gaz, yağ buharı, toz ve kirin bulunmadığı)

Yükseklik/Titreşim 2500 m veya daha az (1000 m üzerindeki yükseklikte kurulum için, irtifada 500 m artış başına nominal akımda 
% 3'lük bir düşüş olacağını göz önüne alın.)/ 10 - 55 Hz arası maks. 5,9 m/sn² (X, Y, Z ekseni yönünde)

İnverter modeli W W1 H H1 D C

FR-CS84-012-60 68 56 128 118 118 5

FR-CS84-022-60

FR-CS84-036-60 108 96 128 118 130

FR-CS84-050-60

FR-CS84-080-60 160

FR-CS84-120-60 197,5 185,5 150 138 134

FR-CS84-160-60

FR-CS84-230-60 180 164 260 244 165 6

FR-CS84-295-60

FR-CS82S-025-60 68 56 128 118 118 5

FR-CS82S-042-60

FR-CS82S-070-60 108 96 128 118 160

FR-CS82S-100-60

HH
1

W1 D

W

HH
1

W1

W

2×φCφC

Unit: mm
Birim: mm

 • Genel amaçlı motor çalışmasında elektrik şebekesini kullanmak için, MC1 ve MC2 
elektronik bypass kontaktörleri arasında mutlaka elektrik ve mekanik kilitleme 
sistemleri oluşturun.
Sağda gösterildiği gibi bir anahtarlama devresi kullanırken, yanlış yapılandırılmış sıralama 
veya anahtarlama sırasında üretilen ark, istenmeyen akımın akmasına ve invertere zarar 
vermesine neden olabilir.

MC2

MC1

U

V

W

R/L1

S/L2

T/L3

IM
Şebeke 
elektriği

İnverter
İstenmeyen akım

Kilit

Çalışma sırasında Depolamada Taşıma sırasında

Çevreleyen hava sıcaklığı -10 ile +40 °C arası -20 ile +65 °C arası -20 ile +65 °C arası

Ortam nemi 95 % RH veya daha düşük 95 % RH veya daha düşük 95 % RH veya daha düşük

Maksimum yükseklik 2500 m*1 2500 m 10000 m

*1 1000 m üzerindeki yükseklikte kurulum için, irtifada 500 m artış başına nominal akımda % 3'lük bir düşüş olacağını göz 
önüne alın.

İnverter modeli Sigorta modeli Üretici
Nominal 
değerler

İnverter modeli Sigorta modeli Üretici
Nominal 
değerler

FR-CS84-012 170M1408 Bussmann 700 V, 10 A FR-CS84-230 A070URD30TTI080 Mersen 700 V, 80 A

FR-CS84-022 ile 036 arası 170M1409 Bussmann 700 V, 16 A FR-CS84-295 A070URD30TTI125 Mersen 700 V, 125 A

FR-CS84-050 170M1410 Bussmann 700 V, 20 A FR-CS82S-025 170M1410 Bussmann 700 V, 20 A

FR-CS84-080 170M1412 Bussmann 700 V, 32 A FR-CS82S-042 170M1411 Bussmann 700 V, 25 A

FR-CS84-120 A070URD30TTI050 Mersen 700 V, 50 A FR-CS82S-070 A070URD30TTI050 Mersen 700 V, 50 A

FR-CS84-160 A070URD30TTI080 Mersen 700 V, 80 A FR-CS82S-100 A070URD30TTI080 Mersen 700 V, 80 A

İnverter modeli Sigorta modeli Üretici
Nominal 
değerler

İnverter modeli Sigorta modeli Üretici
Nominal 
değerler

FR-CS84-012 170M1408 Bussmann 700 V, 10 A FR-CS84-230 A070URD30TTI080 Mersen 700 V, 80 A

FR-CS84-022 ile 036 arası 170M1409 Bussmann 700 V, 16 A FR-CS84-295 A070URD30TTI125 Mersen 700 V, 125 A

FR-CS84-050 170M1410 Bussmann 700 V, 20 A FR-CS82S-025 170M1410 Bussmann 700 V, 20 A

FR-CS84-080 170M1412 Bussmann 700 V, 32 A FR-CS82S-042 170M1411 Bussmann 700 V, 25 A

FR-CS84-120 A070URD30TTI050 Mersen 700 V, 50 A FR-CS82S-070 A070URD30TTI050 Mersen 700 V, 50 A

FR-CS84-160 A070URD30TTI080 Mersen 700 V, 80 A FR-CS82S-100 A070URD30TTI080 Mersen 700 V, 80 A

Elektronik  
termal röle fonksiyonu çalışma karakteristiği

Bu fonksiyon, motordaki aşırı yükü (aşırı ısınma) algılar, inverterin çıkış 
transistörünün çalışmasını durdurur ve çıkışı durdurur. (Karakteristik eğriler 
solda gösterilmiştir.)
 • Sabit torklu bir motor kullanıldığında
(1) Pr.71 parametresini "1" olarak ayarlayın. (Bu, düşük hız aralığında % 100 

sürekli tork karakteristiği sağlar.)
(2) Pr.9'da nominal motor akımını ayarlayın.

*1 Pr. 9, inverter nominal çıkış akımının % 50 değerinde ayarlandığında
*2 Yüzde bilgisi, inverter nominal akımına göredir. Motor nominal akımına göre değildir.
*3 Mitsubishi Electric sabit tork motoruna özel elektronik termal röle fonksiyonu 

atandığında, karakteristik eğrisi 6 Hz ve üstü bir frekansta çalışma için geçerlidir.
*4 Transistör koruması soğutucunun sıcaklığına bağlı olarak aktif edilir. Koruma, çalışma 

koşullarına bağlı olarak % 150'den daha az değerlerde de aktif edilebilir.

 • Menşei ülke gösterimi 
Ürünün nominal değer plakasını kontrol edin.
Örnek: ÇİN’DE ÜRETİLMİŞTİR

 • Üretim yılı ve ayı
Ürünün nominal değer plakasında belirtilen 
SERİ numarasını kontrol edin.

   

Sembol Yıl  Ay Kontrol numarası

SERİ
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Characteristic when electronic thermal

relay function for motor protection is

turned off (When Pr. 9 setting is 0(A))

Pr. 9 = inverter nominal 
değerinin % 50’si *1, 2

Pr. 9 = inverter nominal 
değerinin % 100’si *1, 2

Çalışma aralığı 
Karakteristik eğrisinin 
sağındaki aralık

30 Hz veya 
daha fazla *3

30 Hz veya daha fazla *3

20 Hz 

10 Hz 

6 Hz 

0,5 Hz 

0,5 Hz 

20 Hz 

10 Hz 

6 Hz 

Çalışma dışı aralık 
Karakteristik eğrisinin 
solundaki aralık

Motor koruması için elektronik röle 
fonksiyonu kapalıyken karakteristik  
(Pr. 9 ayarı 0 (A) olduğunda)

Transistör 
koruması 
aralığı *4

52,5 % 105 %
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İnverter çıkış akımı (%) 
(inverter nominal akımının yüzdesi)

Input rating

Output rating

Serial number

Country of origin

Inverter

 
MODEL FR-CS84-080-60
INPUT   : XXXXX  

OUTPUT  : XXXXX  

SERIAL :  
 

MADE IN CHINA

 PASSED INVERTER

SAMPLE

MITSUBISHI
ELECTRIC

MITSUBISHI ELECTRIC DALIAN INDUSTRIAL

İnverter

Giriş nominal 
değeri

Çıkış nominal 
değeri

Seri numarası

Menşei ülke


