
WARNING/ALARM 2       

UYARI / ALARM 2 

 

Sıfır Hata 

Terminal 53 ve 60’da algılanan akım sinyali, parametre 309 ve 
315’te tanımlanan minimum akım değerinin %50 sinden daha 
küçük bir değerde. 

WARNING/ALARM 3       

UYARI / ALARM 3 

 

Motor Yok 

Motor kontrol fonksiyonu (parametre 122) frekans konvertörünün 
çıkışında motor bağlı olmadığını uyarısını verdi. 

WARNING/ALARM 4       

UYARI / ALARM 4 

 

 

Şebeke Faz Kaybı 

Şebekeden faz gelmiyor. Şebeke gerilimini kontrol edin. Bu alarm 
sadece 3 fazlı şebekeler için geçerlidir. Yükün darbeli olduğu 
hallerde de ortaya çıkabilir. Bu durumda darbenin 
sönümlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin volan kullanılarak. 

WARNING 5           

UYARI 5 

 

 

 

 

DC Bara Gerilimi yüksek 

Ara devre gerilimi, kontrol sisteminin voltage warning high 
limitinden yüksektir. Frekans konvertörü hala aktiftir. Eğer voltaj, 
limitin üzerinde kalmaya devam ederse, frekans konvertörü 
önceden ayarlanmış süre sonunda Alarm 7 sinyali verir ve durur. 
Bu süre cihazın gücüne bağlı olup genellikle 5 -10 saniyedir. 
Şebeke gerilimini kontrol edin. Ayrıca duruş rampa süresinin çok 
kısa olması halinde de bu uyarı mesajı ortaya çıkabilir. 

WARNING 6          

UYARI 6 

 

 

 

 

DC Bara Gerilimi düşük 

Eğer DC Bara gerilimi “Voltaj düşük uyarısı – Voltage Warning 
Low” limitinden aşağıda ise frekans konvertörü bir uyarı verecektir 
ve motor hız değiştirmeden çalışmaya devam edecektir. Voltaj 
uyarısı şebekeden kaynaklanabilir. Şebeke geriliminin frekans 
konvertörüne uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Ayrıca frekans 
konvertörünün enerjisini kestiğinizde de warning 6 ve warning 8’i 
görebilirsiniz. 

WARNING/ALARM 7       

UYARI / ALARM 7 

 

 

 

 

 

DC Bara Gerilimi aşırı 

yüksek 

Eğer DC Bara gerilimi “Aşırı voltaj limiti – Overvoltage limit” 
limitini aşmış ise frekans konvertörü, tekrar DC Bara gerilimi 
normal değerine en az bir kere düşene kadar, kendini kapatacaktır. 
Eğer DC Bara gerilimi limitin üstünde kalmaya devam ederse, 
invertör ayarlanılan süre sonunda trip eder. Bu süre cihazın gücüne 
göre 5 ila 10 saniye arasında değişir. DC Barada yüksek gerilim, 
motorun aniden frekansının düşürülmesi ile oluşabilir. Motor 
yavaşlama rampa süresinin çok kısa olmasından dolayı da bu uyarı 
görülebilir. 

WARNING/ALARM 8       

UYARI / ALARM 8 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük Voltaj  

Eğer DC Bara gerilimi “Düşük Voltaj Limiti – Undervoltage limit” 
değerinden aşağıda ise frekans konvertörü, tekrar DC Bara gerilimi 
normal değerine en az bir kere ulaşana kadar, kendini kapatacaktır. 
Eğer DC Bara gerilimi limitin altında kalmaya devam ederse, 
invertör ayarlanılan süre sonunda trip eder. Bu süre cihazın gücüne 
göre 2 ila 15 saniye arasında değişir. Düşük Voltaj uyarısı 
şebekeden kaynaklanabilir. Şebeke geriliminin frekans 
konvertörüne uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Ayrıca frekans 
konvertörünün enerjisini kestiğinizde de warning 6 ve warning 8’i 
görebilirsiniz. 

WARNING/ALARM 9       

UYARI / ALARM 9 

 
 

 

 

Invertör Aşırı Yüklendi 

Elektronik termal koruma, uzun süre nominal akımın üzerinde 
çalışma sonucunda invertörün kendi çıkışlarını kesmesidir. 
Elektronik termal sayacı, termal invertör koruma değerinin %98’de 
uyarı sinyali verir, %100’de ise arızaya geçer. İnvertör arızası, 
termal değer %90’nın altına düşünceye kadar silinemez. Bu alarmı 
frekans konvertörü % 100’ün üstünde uzun süre aşırı 
yüklenildiğinde verir. 



WARNING/ALARM 10       

UYARI / ALARM 10 

 
 

Motorda Aşırı Yüklenme  

Motor elektronik termal korumaya göre (ETR) aşırı ısınmış. Sayaç 
%100’e ulaştığında, alarm veya uyarı vermesini Par. 128’den 
belirleyebilirsiniz. Bu alarm motorun nominal akımından daha 
yüksek bir akımla uzun bir süre çalıştığını belirtir. Lütfen Par. 102-
106 kontrol ediniz. 

WARNING/ALARM 11       

UYARI / ALARM 11 

 
Motor Termistör 

Termistor veya termistörün bağlantıları kopmuştur. Alarm veya 
uyarı vermesi için Par. 128’den seçim yapabilirsiniz. Terminal 18, 
19, 27 veya 29 (Dijital giriş) ve terminal 50 (+10 V besleme) arası 
termistör bağlantılarını kontrol ediniz. 

WARNING/ALARM 12       

UYARI / ALARM 12 

 

Akım Limiti 

Çıkış akımı, Par. 221’de (Akım Limiti) belirtilen değerden yüksek 
ise Par. 409’da(Aşırı Akımda Trip etme süresi) ayarlanan süre 
sonunda frekans konvertörü trip eder. 

WARNING/ALARM 13       

UYARI / ALARM 13 

 
 

 

Aşırı Akım 

İnvertör pik akımını (%200 akım oranı) aştı. 1-2 sn. Uyarı 
sinyalinden sonra cihaz alarma geçip trip eder.Bundan sonra VLT 
frekans konvertörünü kapatın ve motor milini çevirip rahat 
döndüğünü kontrol edin. Motor gücünün VLT frekans konvertörüne 
uygun olup olmadığına bakınız.  

ALARM 14 

 

Toprak Hatası 

Çıkış fazından toprağa, motor ile frekans konvertörü arasındaki 
kabloda ya da motorun kendisinde, kaçak akım vardır. Frekans 
konvertörünü durdurun ve toprak hatasını giderin. 

ALARM 15 

 

Switch Mod Arızası (Güç 

Kaynağı Arızası) 

Kontrol fonksiyonları için kullanılan besleme kaynağı 
arızası.(Dahili ±15 V besleme). Danfoss yetkililerine başvurunuz.  

WARNING/ALARM 16       

UYARI / ALARM 16 

 

Kısa Devre Akımı 

Motor terminalinde veya motorun kendisinde kısa devre vardır. 
VLT frekans konvertörü kapatın ve kısa devreyi kaldırın. 

WARNING/ALARM 17       

UYARI / ALARM 17 

 

Seri haberleşmede zaman 

aşımı 

VLT frekans konvertörüyle seri haberleşme gerçekleşmiyor. Sadece 
Par. 514’ün OFF olan değerleri dışında uyarı verir. Eğer Par. 514 
Dur ve Hataya geç (Stop & Trip) seçilmiş ise ilk önce Uyarı verir 
sonra yavaşlamaya başlar en sonunda ise Alarm verir ve durur. Par. 
513 Bus Zaman Aşımı değerini arttırabilirsiniz. 

WARNING/ALARM 18       

UYARI / ALARM 18 

 

 

 

HPFB BUS’ta zaman aşımı 

VLT frekans konvertörünün haberleşme opsiyon kartı ile seri 
haberleşme gerçekleşmiyor. Sadece Par. 804’ün OFF olan değerleri 
dışında uyarı verir. Eğer Par. 804 Dur ve Hataya geç (Stop & Trip) 
seçilmiş ise ilk önce Uyarı verir sonra yavaşlamaya başlar en 
sonunda ise Alarm verir ve durur. Par. 803 Bus Zamanı aşımı 
değerini arttırabilirsiniz. 

ALARM 33 

 

 

 

 

 

 

 

Frekans Aralığı Dışında 

Bu uyarı mesajı, Par. 201’ de (Çıkış Frekansı Düşük Değer Sınırı – 
Output Frequency Low Limit) veya Par 202’ de ki (Çıkış Frekansı 
Yüksek Değer Sınırı – Output Frequency High Limit) set edilen 
değerlere ulaştığında aktif olur. Eğer frekans konvertörü “Proses 
Regülasyonu - Kapalı Çevrim” Modunda ise ( Par. 100 Process 
Regulation – Closed Loop) uyarı ekranda aktif olur. Eğer frekans 
konvertörü, “Proses Regülasyonu Kapalı Çevrim”den başka bir 
moda çalışıyor ise “bit 008000 Out of Frequency Range” durum 
bilgi yazısı aktif olur ve bu arada cihaz herhangi bir uyarı vermez. 

WARNING/ALARM 34       

UYARI / ALARM 34 

 

HPFB Haberleşme Arızası 

Bu alarm sadece Fieldbus versiyonlarında ortaya çıkar. Alarm 
tipine göre Fieldbus kitapçığından Par. 953’ e bakın. 



WARNING 35       

UYARI 35 

 

Aşırı On-Off 

Bu alarm, frekans konvertörünün 1 dakikadan kısa süre içerisinde 
bir çok defa enerjilendirilmesi sonucunda ortaya çıkar. 

WARNING/ALARM 36      

UYARI / ALARM 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aşırı Isınma 

Eğer güç modülünde sıcaklık 75 – 85 °C ‘nin üstüne çıkarsa (Cihaz 
tipine göre) cihaz uyarı mesajı verir ve motorun hızı değişmeden, 
motor dönmeye devam eder. Eğer sıcaklık yükselmeye devam 
ederse anahtarlama frekansı otomatik olarak azaltılır. Eğer güç 
modülünde sıcaklık 92 – 100 °C ‘nin üstüne çıkarsa (Cihaz tipine 
göre) frekans konvertörü trip eder. Bu alarm sıcaklık 70 °C’ nin 
altına inmeden sıfırlanamaz. Toleransı ± 5 °C’dir. Bu alarmın 
sebepleri şunlardır: 

• Ortam sıcaklığı çok yüksek 
• Motor kablosu çok uzun 
• Şebeke gerilimi çok yüksek. 

 
ALARM 37 – 45        

 

Dahili Hata 

Eğer bu arızalardan biri meydana gelirse, Danfoss yetkililerini 
arayın. 

Alarm 37 

 

Dahili hata numarası 0 

Kontrol kartı ile BMC arasında haberleşme hatası. 

Alarm 38 

 

Dahili hata numarası 1 

Kontrol kartında Flash EEPROM hatası 

Alarm 39 

 

Dahili hata numarası 2 

Kontrol kartında Flash RAM hatası 

Alarm 40 

 

Dahili hata numarası 3 

EEPROM’ da kalibrasyon sabiti  

Alarm 41 

 

Dahili hata numarası 4 

EEPROM’ da veri değerleri 

Alarm 42 

 

Dahili hata numarası 5 

Motor parametresi veri-tabanında hata 

Alarm 43 

 

Dahili hata numarası 6 

Genel güç kartı hatası. 

Alarm 44 

 

Dahili hata numarası 7 

BMC veya kontrol kartında minimum yazılım versiyonu hatası  

Alarm 45 

 

Dahili hata numarası 8 

I/O hatası (Dijital giriş-çıkışlar, röle veya analog giriş-çıkışlar) 

ALARM 50       

 

Otomatik Motor Tanıma 

mümkün değil 

Arızanın sebebi şunlardır: 
• Hesaplanan stator direnci,izin verilen limitlerin dışında  
• En az bir fazda motor akımı çok düşük 
• Kullanılan motor OMT için çok düşük güçte. 

ALARM 51 

 

OMT etiket değeri hatası 

Motor etiket değerlerinde uyuşmazlık var. Geçerli kurulum için 
motor datalarını kontrol edin. 

 



ALARM 52 

 

OMT kayıp faz hatası 

OMT fonksiyonu kayıp faz tespit ediyor. 

ALARM 55 

 

OMT Zaman Aşımı 

Hesaplamalar motor kablosu üzerindeki muhtemel gürültü 
nedeniyle çok uzun sürüyor. 

ALARM 55 

 

OMT sırasında hata 

OMT sırasında FC arızası 

ALARM 99 

 

Kilitli 

Par 18’ e bak. 

 
 
 

TABLO 
 
Alarm / Uyarı 
Limitleri     

 Fren Modüllü Fren Modülsüz Fren Modüllü Fren Modülsüz 

VLT 2800 Serisi 

1 / 3 X 200-240 

V 

1 / 3 X 200-240 

V 

1 / 3 X 380-480 

V 

1 / 3 X 380-480 

V 

     

  [VDC] [VDC] [VDC] [VDC] 

Düşük Voltaj 215 215 410 410 

Voltaj Düşük Uyarısı 230 230 440 440 

Voltaj Yüksek Uyarısı 385 400 765 800 

Yüksek Voltaj 410 410 820 820 

 


