
7. Sorun giderme

7.1. Alarmlar ve uyarõlar

7.1.1. Alarmlar ve uyarõlar

Frekans dönü türücünün ön kõsmõndaki ilgili õ õk aracõlõ!õyla bir uyarõ veya alarm sinyali verilir ve
bu ekranda bir kodla belirtilir.

Uyarõ, nedeni ortadan kalkõncaya kadar geçerli kalõr. Bazõ durumlarda motorun çalõ masõ devam
edebilir. Uyarõ mesajõ kritik olmasõna ra!men durumun kendisi kritik olmayabilir.

Alarm durumunda frekans dönü türücü durabilir. Nedenleri düzeltildikten sonra yeniden çalõ maya
ba lamak için alarmlarõn sõfõrlanmasõ gerekir. Bu dört yolla yapõlabilir:

1. Denetim panosundaki [RESET] kontrol dü!mesini kullanarak.

2. “Reset” i leviyle dijital giri  yaparak.

3. Seri ileti im/iste!e ba!lõ fieldbus ile.

4. VLT HVAC Sürücü için varsayõlan bir ayar olan [Auto Reset] i levini kullanarak otomatik

olarak sõfõrlayarak. VLT® HVAC Sürücü Programlama Kõlavuzu MG.11Cx.yy par. 14-20 Sõ-
fõrlama Modu’na bakõn.

Not

LCP üzerindeki [RESET] dü!mesi ile manuel sõfõrlama yaptõktan sonra, motoru yeni-
den ba latmak için [AUTO ON] dü!mesine basõlmalõdõr.

Alarm sõfõrlanamõyorsa, bunun sebebi alarma neden olan durumun düzeltilmemesi veya alarmõn
kilitli olmasõ (ayrõca a a!õdaki sayfada yer alan tabloya bakõn) olabilir.

Kilitli alarmlar daha çok koruma sa!lar. Di!er bir deyi le, alarmõn sõfõrlanabilmesi için önce  ebeke
beslemesinin kapatõlmasõ gerekir. Tekrar açõldõktan sonra frekans dönü türücü artõk bloke olmaz
ve hatanõn nedeni düzeltildikten sonra yukarõda açõklanan  ekilde sõfõrlanabilir.

Kilitli olmayan alarmlar ayrõca parametre 14-20’de yer alan otomatik sõfõrlama i levi kullanõlarak
sõfõrlanabilir(Uyarõ: otomatik uyanma i lemi yapõlamaz!)

Herhangi bir alarm veya uyarõ için a a!õdaki sayfada yer alan tabloda bir kod bulunuyorsa, bu
alarmdan önce bir uyarõnõn verilece!i veya belirli bir arõza için alarm ya da uyarõnõn
görüntülenece!inin belirlenebilece!i anlamõna gelir.

Bu durum, örne!in parametre 1-90 Motor Termal Korumasõ'nda ortaya çõkabilir. Alarmdan sonra
motor bo ta çalõ maya devam eder ve frekans dönü türücüde alarm ve uyarõ õ õ!õ yanõp söner.
Sorun düzeltildikten sonra, yalnõzca alarm yanõp sönmeye devam eder.
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No. Açõklama Uyarõ Alarm Alarm Kilidi Parametre Refe-
ransõ

1 10 Volt dü ük X    
2 Yüklü sõfõr hatasõ (X) (X)  6-01
3 Motor yok (X)   1-80
4 #ebeke fazõ kaybõ (X) (X) (X) 14-12
5 DC ba!lantõ voltajõ yüksek X    
6 DC ba!lantõ voltajõ dü ük X    
7 DC a õrõ voltaj X X   
8 DC dü ük voltaj X X   
9 Çevirici a õrõ yüklü X X   
10 Motor ETR a õrõ sõcaklõ!õ (X) (X)  1-90
11 Motor termistörü a õrõ sõcaklõ!õ (X) (X)  1-90
12 Tork sõnõrõ X X   
13 A õrõ Akõm X X X  
14 Toprak arõzasõ X X X  
15 Donanõm a! karõ õklõ!õ  X X  
16 Kõsa Devre  X X  
17 Kontrol sözcü!ü zaman a õmõ (X) (X)  8-04
25 Fren rezistörü kõsa devreli X    
26 Fren rezistörü güç sõnõrõ (X) (X)  2-13
27 Fren kesici kõsa devreli X X   
28 Fren denetimi (X) (X)  2-15
29 Güç panosu a õrõ sõcak X X X  
30 Motor fazõ U eksik (X) (X) (X) 4-58
31 Motor fazõ V eksik (X) (X) (X) 4-58
32 Motor fazõ W eksik (X) (X) (X) 4-58
33 Ani de arj arõzasõ  X X  
34 Fieldbus ileti im arõzasõ X X   
38 Dahili arõza  X X  
47 24 V besleme dü ük X X X  
48 1,8 V besleme dü ük  X X  
50 AMA kalibrasyonu arõzalõ  X   
51 AMA denetimi Unom ve Inom  X   
52 AMA dü ük Inom  X   
53 AMA motoru çok büyük  X   
54 AMA motoru çok küçük  X   
55 AMA parametresi aralõk dõ õnda  X   
56 AMA kullanõcõ tarafõndan kesildi  X   
57 AMA zaman a õmõ  X   
58 AMA iç arõzasõ X X   
59 Akõm sõnõrõ X    
61 "zleme Hatasõ (X) (X)  4-30
62 Çõkõ  Frekansõ Maksimum Sõnõrda X    
64 Voltaj Sõnõrõ X    
65 Kontrol Panosu A õrõ Sõcaklõ!õ X X X  
66 Isõ alõcõ Sõcaklõ!õ Dü ük X    
67 "ste!e Ba!lõ Konfigürasyon De!i ti  X   
68 Güvenli Durdurma Ba latõldõ  X   
80 Sürücü Varsayõlan De!ere Ayarlandõ  X   

Tablo 7.1: Alarm/Uyarõ kodu listesi

(X) Parametreye ba!õmlõ

LED gösterimi
Uyarõ sarõ
Alarm yanõp sönen kõrmõzõ

Alarm kilitli sarõ ve kõrmõzõ
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Alarm Sözcü ü ve Geni!letilmi! Durum Sözcü ü

Bit Onaltõlõ Onlu Alarm Sözcü ü Uyarõ Sözcü ü Geni!letilmi! Du-
rum Sözcü ü

0 00000001 1 Fren Denetimi Fren Denetimi Rampada
1 00000002 2 Güç. Kartõ

Sõcaklõ!õ
Güç. Kartõ Sõcaklõ!õ AMA Çalõ õyor

2 00000004 4 Toprak Arõzasõ Toprak Arõzasõ CW/CCW Ba lat
3 00000008 8 Kontrol Kartõ

Sõcaklõ!õ
Kontrol Kartõ Sõcaklõ!õ Yava lama

4 00000010 16 Kontrol Sözcü!ü
TO

Kontrol Sözcü!ü TO Yakala

5 00000020 32 A õrõ Akõm A õrõ Akõm Yüksek Geribildirim
6 00000040 64 Tork Sõnõrõ Tork Sõnõrõ Dü ük Geribildirim
7 00000080 128 Mot. Ter. A õrõ Mot. Ter. A õrõ Dõ  Akõm Yüksek
8 00000100 256 Motor ETR A õrõ Motor ETR A õrõ Çõkõ  Akõmõ Dü ük
9 00000200 512 Çevirici A õrõ Yük-

lü
Çevirici A õrõ Yüklü Dõ  Frekans Yüksek

10 00000400 1024 DC dü ük Volt DC dü ük Volt Çõkõ  Frekansõ Dü ük
11 00000800 2048 DC a õrõ Volt DC a õrõ Volt Fren Denetimi Tamam
12 00001000 4096 Kõsa Devre DC Voltajõ Dü ük Fren Maks.
13 00002000 8192 Ani de arj arõzasõ DC Voltaj Yüksek Frenleme
14 00004000 16384 #ebeke faz Kaybõ #ebeke faz Kaybõ Hõz Aralõ!õ Dõ õnda
15 00008000 32768 AMA OK De!il Motor Yok OVC Etkin
16 00010000 65536 Yüklü Sõfõr Hatasõ Yüklü Sõfõr Hatasõ  
17 00020000 131072 "ç Arõza 10V Dü ük  
18 00040000 262144 Fren A õrõ Yük Fren A õrõ Yük  
19 00080000 524288 U faz Kaybõ Fren Rezistörü  
20 00100000 1048576 V faz Kaybõ Fren IGBT  
21 00200000 2097152 W faz Kaybõ Hõz Sõnõrõ  
22 00400000 4194304 Fieldbus Arõzasõ Fieldbus Arõzasõ  
23 00800000 8388608 24 V Besleme Dü-

 ük
24V Besleme Dü ük  

24 01000000 16777216 #ebeke Kesintisi #ebeke Kesintisi  
25 02000000 33554432 1.8V Besleme Dü-

 ük
Akõm Sõnõrõ  

26 04000000 67108864 Fren Rezistörü Dü ük Sõcaklõk  
27 08000000 134217728 Fren IGBT Voltaj Sõnõrõ  
28 10000000 268435456 Seçenek

De!i ikli!i
Kullanõlmõyor  

29 20000000 536870912 Sürücü Ba latõldõ Kullanõlmõyor  
30 40000000 1073741824 Güvenli Durdur-

ma
Kullanõlmõyor  

      

Tablo 7.2: Alarm Sözcü!ü, Uyarõ Sözcü!ü ve geni letilmi  Durum Sözcü!ü için Açõklama

Alarm sözcükleri, uyarõ sözcükleri ve geni letilmi  durum sözcükleri tanõlama için seri bus veya
iste!e ba!lõ fieldbus ile okunabilir. Ayrõca bkz. par. 16-90, 16-92 ve 16-94.

7.1.2. Uyarõ/Alarm listesi

UYARI 1

10 Volt dü!ük:

Kontrol kartõndaki terminal 50’den gelen 10 V
voltaj 10 V’nin altõnda.
10 V’luk besleme a õrõ yüklendi!inden, yükün
bir kõsmõnõ terminal 50’den kaldõrõn. Maks. 15
mA veya minimum 590 ohm.

UYARI/ALARM 2

Yüklü sõfõr hatasõ:

Terminal 53 veya 54'teki sinyal, sõrasõyla par.
6-10, 6-12, 6-20 veya 6-22'de ayarlanan
de!erin %50'sinden az.

UYARI/ALARM 3

Motor yok:

Frekans dönü türücünün çõkõ õna ba!lõ motor
yok.

UYARI/ALARM 4

"ebeke fazõ kaybõ:

Besleme tarafõnda bir faz eksik veya  ebeke
voltajõ dengesizli!i çok yüksek.
Bu mesaj, frekans dönü türücüdeki giri  red-
resöründe arõza oldu!unda da görüntülenir.
Frekans dönü türücüye gelen besleme volta-
jõnõ ve besleme akõmlarõnõ kontrol edin.
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UYARI 5

DC ba lantõsõ voltajõ yüksek:

Ara devre voltajõ (DC), kontrol sisteminin a õrõ
voltaj sõnõrõndan yüksek. Frekans dönü türücü
hala etkin.

UYARI 6

DC ba lantõ voltajõ dü!ük

Ara devre voltajõ (DC), kontrol sisteminin dü-
 ük voltaj sõnõrõnõn altõnda. Frekans dönü tü-
rücü hala etkin.

UYARI/ALARM 7

DC a!õrõ voltaj:

Ara devre voltajõ sõnõrõ a arsa, frekans dönü -
türücü bir süre sonra alarm verir.
Olasõ düzeltmeler:

Fren rezistörü takõn

Rampa süresini uzatõn

Par. 2-10’daki i levleri etkinle tirin

par. 14-26’yõ artõrõn

Fren rezistörü ba!layõn. Rampa süresini uzatõn

Alarm/uyarõ sõnõrlarõ:  
Voltaj
aralõklarõ

3 x 200 -
240 V

3 x 380 -
480 V

3 x 525 -
600 V

    
 [VDC] [VDC] [VDC]
Dü ük voltaj 185 373 532
Voltaj uyarõsõ
dü ük

205 410 585

Voltaj uyarõsõ
yüksek (fren-
siz - frenli)

390/405 810/840 943/965

A õrõ voltaj 410 855 975
    
Belirtilen voltajlar, frekans dönü türücünün ±
%5 toleranslõ ara devre voltajõdõr. Buna kar õlõk
gelen  ebeke voltajõ, ara devre voltajõ (DC
ba!lantõsõ) bölü 1,35'tir.
    

UYARI/ALARM 8

DC dü!ük voltaj:

Ara devre voltajõ (DC) "voltaj uyarõsõ dü ük"
sõnõrõnõn (yukarõdaki tabloya bakõn) altõna dü-
 erse, frekans dönü türücü, 24 V yedek bes-
lemesinin ba!lõ olup olmadõ!õnõ kontrol eder.
Ba!lõ bir 24 V yedek beslemesi yoksa, frekans
dönü türücü, birime ba!lõ olarak belirtilen sü-
reden sonra alarm verir.
Besleme gücünün frekans dönü türücüye uy-
gun olup olmadõ!õnõ kontrol etmek için Özel-
likler bölümüne bakõn.

UYARI/ALARM 9

Çevirici a!õrõ yüklü:

Frekans dönü türücü, a õrõ yük (çok uzun süre
çok yüksek akõm) nedeniyle devreden çõkmak
üzere. Elektronik, termal çevirici korumasõnõn
sayacõ, %98'de uyarõ, %100'de alarm verir.
Sõfõrlama i lemi, sayaç %90’õn altõna inmeden
gerçekle tirilemez.
Arõza, frekans dönü türücünün çok uzun süre
%100'ün üzerinde a õrõ yüklenmesidir.

UYARI/ALARM 10

Motor ETR a!õrõ sõcaklõ õ:
Elektronik termal korumaya ETR), göre motor
çok sõcak. Par. 1-90’da, sayaç %100’e
ula tõ!õnda frekans dönü türücünün uyarõ ve-
ya alarm vermesi seçilebilir. Arõza, motorun
çok uzun süre %100’ün üzerinde a õrõ yüklen-
mesidir. Motor par. 1-24 de!erinin do!ru ayar-
lanõp ayarlanmadõ!õnõ kontrol edin.

UYARI/ALARM 11

Motor termistörü a!õrõ sõcaklõ õ:
Termistör veya termistör ba!lantõsõ kesilmi .
Par. 1-90'da, sayaç %100'e ula tõ!õnda fre-
kans dönü türücünün uyarõ veya alarm ver-
mesi seçilebilir. Terminal 53 veya 54 (analog
voltaj giri i) ile terminal 50 (+ 10 Volt besle-
me) arasõnda ya da terminal 18 veya 19 (yal-
nõzca dijital giri  PNP) ile terminal 50 arasõnda
termistörün do!ru ba!lanõp ba!lanmadõ!õnõ
kontrol edin. KTY sensörü kullanõlõyorsa, ter-
minal 54 ve 55 arasõndaki ba!lantõnõn do!ru
olup olmadõ!õnõ kontrol edin.

UYARI/ALARM 12

Tork sõnõrõ:

Tork, par. 4-16'daki de!erden daha yüksek
(motor i letiminde) veya tork, par. 4-17'deki
de!erden daha yüksek (reaktif i letimde).

UYARI/ALARM 13

A!õrõ Akõm:

Çevirici tepe akõmõ sõnõrõ (nominal akõmõn yak-
la õk %200'ü) a õldõ. Uyarõ yakla õk 8-12 saniye
sürer ve daha sonra frekans dönü türücü
alarm verir. Frekans dönü türücüyü kapatõn
ve motor  aftõnõn çevrilip çevrilemedi!ini ve
motor boyutunun frekans dönü türücüye uy-
gun olup olmadõ!õnõ kontrol edin.
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ALARM 14

Toprak arõzasõ:

Frekans dönü türücü ile motor arasõndaki kab-
loda veya motorun kendisinde, çõkõ  fazlarõn-
dan topra!a bir de arj var.
Frekans dönü türücüyü kapatõn ve toprak arõ-
zasõnõ giderin.

ALARM 15

Eksik donanõm:

Takõlmõ  seçenek mevcut denetim panosu ta-
rafõndan i lenmez(donanõm veya yazõlõm).

ALARM 16

Kõsa devre:

Motorda veya motor terminallerinde kõsa dev-
re var.
Frekans dönü türücüyü kapatõn ve kõsa dev-
reyi giderin.

UYARI/ALARM 17

Kontrol sözcü ü zaman a!õmõ:
Frekans dönü türücüyle ileti im kurulamõyor.
Uyarõ yalnõzca par. 8-04 OFF olarak
AYARLANMADI$INDA etkin olur.
Par. 8-04 Durdur ve Alarm olarak ayarlanõrsa,
bir uyarõ görünür ve frekans dönü türücü
alarm vererek yava lar.
Par. 8-03 Kontrol Sözcü!ü Zaman A õmõ Süre-
si artõrõlabilir.

UYARI 25

Fren rezistörü kõsa devreli:

" letim sõrasõnda fren rezistörü izlenir. Kõsa
devre yaparsa, fren i levinin ba!lantõsõ kesilir
ve uyarõ görünür. Frekans dönü türücü çalõ -
maya devam eder, ancak fren i levi kapalõdõr.
Frekans dönü türücüyü kapatõn ve fren rezis-
törünü de!i tirin. (Bkz: par. 2-15 Fren Dene-
timi.

UYARI/ALARM 26

Fren rezistörü güç sõnõrõ:

Fren rezistörüne iletilen güç, fren rezistörünün
direnç de!eri (par. 2-11) ve ara devre voltajõ
esas alõnarak, son 120 saniye boyunca ortala-
ma bir yüzde de!eri olarak hesaplanõr. Da!õlan
frenleme gücü %90'dan yüksek oldu!unda
uyarõ etkin olur. Par. 2-13’de  Alarm [2] de!eri
seçiliyse, da!õlan fren gücü %100’ün üzerine
çõktõ!õnda frekans dönü türücü devreden çõkar
ve alarm verir.

UYARI 27

Fren kesici arõzasõ:

" letim sõrasõnda fren transistörü izlenir ve kõsa
devre yaparsa ba!lantõsõ kesilir ve uyarõ verilir.
Frekans dönü türücü yine de çalõ abilir, an-
cak, fren transistöründe kõsa devre oldu!u
için, etkin olmasa bile, fren rezistörüne önemli
miktarda güç iletilir.
Frekans dönü türücüyü kapatõn ve fren rezis-
törünü çõkarõn.

Uyarõ: Fren transistöründe kõsa
devre varsa, fren rezistörüne
büyük miktarda güç iletilmesi
riski vardõr.

UYARI/ALARM 28

Fren denetimi ba!arõsõz oldu:

Fren rezistörü arõzasõ: fren rezistörü ba!lõ
de!il/çalõ mõyor.

ALARM 29

Frekans dönü!türücü a!õrõ sõcaklõ õ:
Muhafaza IP 20 veya IP 21/Tür 1 ise, õsõ emi-
cinin devreden çõkma sõcaklõ!õ, frekans dönü -
türücünün boyutuna ba!lõ olarak, 95 oC +5
oC’dir. Isõ emicinin sõcaklõ!õ 70 oC +5 oC altõna
inmeden sõcaklõk arõzasõ sõfõrlanamaz.
Arõza  u olabilir:

- Çok yüksek ortam sõcaklõ!õ

- Çok uzun motor kablosu

ALARM 30

Motor fazõ U eksik:

Frekans dönü türücü ile motor arasõnda motor
fazõ U eksik.
Frekans dönü türücüyü kapatõn ve motor faz
U’yu kontrol edin.

ALARM 31

Motor fazõ V eksik:

Frekans dönü türücü ile motor arasõnda motor
fazõ V eksik.
Frekans dönü türücüyü kapatõn ve motor fazõ
V’yi kontrol edin.

ALARM 32

Motor fazõ W eksik:

Frekans dönü türücü ile motor arasõnda motor
fazõ W eksik.
Frekans dönü türücüyü kapatõn ve motor fazõ
W’yi kontrol edin.
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ALARM 33

Ani de!arj arõzasõ:

Kõsa bir süre içinde çok fazla açõlõ  gerçekle -
tirildi. Bir dakika içinde izin verilen açõlõ  sayõ-
sõnõ ö!renmek için Özellikler bölümüne bakõn.

UYARI/ALARM 34

Fieldbus ileti!im arõzasõ:

"leti im seçenek kartõndaki fieldbus çalõ mõyor.

UYARI 35

Frekans aralõ õ dõ!õnda:

Bu uyarõ, çõkõ  frekansõ Uyarõ hõz dü ük (par.
4-52) veya Uyarõ hõz yüksek (par. 4-53) sõnõrõ-
na eri irse etkinle ir. Frekans dönü türücü
Süreç denetimi, kapalõ devre ise (par. 1-00),
uyarõ ekranda etkin olur. Frekans dönü türücü
bu modda de!ilse, geni letilmi  durum
sözcü!ünde bit 008000 frekans aralõ!õ dõ õnda
etkin olur ancak ekranda uyarõ görüntülen-
mez.

ALARM 38

#ç arõza:

Yerel Danfoss satõcõnõzla görü ün.

UYARI 47

24 V besleme dü!ük:

Harici 24 V DC yedek güç kayna!õ a õrõ yüklü
olabilir, arõza bu de!ilse yerel Danfoss satõcõ-
sõna ba vurun.

UYARI 48

1,8 V besleme dü!ük:

Yerel Danfoss satõcõnõzla görü ün.

ALARM 50

AMA kalibrasyonu arõzalõ:

Yerel Danfoss satõcõnõzla görü ün.

ALARM 51

AMA denetimi Unom ve Inom:

Motor voltajõ, motor akõmõ ve motor gücünün
ayarõ yanlõ  olabilir. Ayarlarõ kontrol edin.

ALARM 52

AMA dü!ük Inom:

Motor akõmõ çok dü ük. Ayarlarõ kontrol edin.

ALARM 53

AMA motoru çok büyük:

Yürütülecek AMA için motor çok büyük.

ALARM 54

AMA motoru çok küçük:

Yürütülecek AMA için motor çok küçük.

ALARM 55

AMA parametresi aralõk dõ!õnda:

Motordan bulunan par. de!erleri kabul edile-
bilir aralõ!õn dõ õnda.

ALARM 56

AMA kullanõcõ tarafõndan kesildi:

AMA kullanõcõ tarafõndan kesildi.

ALARM 57

AMA zaman a!õmõ:
AMA yürütülene kadar AMA'yõ birkaç kez ba -
latmayõ deneyin. Yinelenen çalõ tõrmalarõn, Rs
ve Rr rezistansõnõn arttõ!õ bir düzeye kadar mo-
toru õsõttõ!õnõ unutmayõn. Ancak bu, ço!u du-
rumda kritik de!ildir.

ALARM 58

AMA iç arõzasõ:

Yerel Danfoss satõcõnõzla görü ün.

UYARI 59

Akõm sõnõrõ:

Yerel Danfoss satõcõnõzla görü ün.

UYARI 62

Çõkõ! Frekansõ Maksimum Sõnõrda:

Çõkõ  frekansõ, par. 4-19’da ayarlanan de!er-
den yüksek

UYARI 64

Voltaj Sõnõrõ:

Yük ve hõz birle imi, fiili DC ba!lantõ voltajõn-
dan daha yüksek bir motor voltajõnõ gerektirir.

UYARI/ALARM 65

Kontrol Kartõ A!õrõ Sõcaklõ õ:
Kontrol kartõ a õrõ sõcaklõ!õ: Kontrol kartõnõn
devreden çõkma sõcaklõ!õ 80° C’dir.

UYARI 66

Isõ Alõcõ Sõcaklõ õ Dü!ük:

Isõ alõcõ sõcaklõ!õ 0° C olarak ölçüldü. Bu durum
sõcaklõk alõcõsõnõn bozuk oldu!unu ve güç par-
çasõnõn veya kontrol kartõnõn çok sõcak olmasõ
riskine kar õ fan hõzõnõn en yüksek düzeye
çõkarõldõ!õnõ gösteriyor olabilir.
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ALARM 67

Seçenek Konfigürasyonu De i!ti:
En son kapatmadan bu yana bir veya daha çok
seçenek eklendi veya kaldõrõldõ.

ALARM 68

Güvenli Durdurma Etkinle!tirildi:

Güvenli durdurma etkinle tirildi. Normal çalõ -
maya devam etmek için, terminal 37’ye 24 V
DC uygulayõn ve bir sõfõrlama sinyali gönderin
(Bus, Dijital G/Ç yoluyla veya [RESET] anah-
tarõna basarak). Güvenli Durdurma i levinin
do!ru ve güvenli bir  ekilde kullanõlmasõ için
Dizayn Kõlavuzu'ndaki ilgili bilgileri ve yöner-
geleri uygulayõn.

ALARM 70

Hatalõ Frekans Konfigürasyonu:

Gerçek güç panosu ve kontrol panosu birle imi
hatalõ.

ALARM 80

Varsayõlan De ere Ayarlama:

Parametre ayarlarõ, manuel (üç parmak) sõfõr-
lamadan sonra varsayõlan de!erlere ayarlanõr.

VLT ® HVAC Sürücü " letim Yönergeleri 7. Sorun giderme
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8. Özellikler VLT ® HVAC Sürücü " letim Yönergeleri
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