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1. GENEL TANIM 

 

- MLDRIVER asansörler için tasarlanmış vektör kontrollü motor sürücüsüdür. 

- Asenkron ve senkron motorlar için kullanılabilir.  

- Bütün enkoder tipleriyle uyumlu çalışabilir. 

- Şebeke kesintisinde 5 adet 12V akü bağlanmasıyla veya UPS ile kata 

tamamlama işlemini motoru sürerek yapabilir. 

- Kata yavaşlama mesafesi parametresi ile yavaşlama eğrileri otomatik olarak 

ayarlanır. 

- ML40P_v2 ve ML50S kartlarıyla yapılan kolay bağlantı ile kata direk duruş 

yapılabilir.     
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2. TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

 Giriş Gerilimi : 3 FAZ 380V AC , 50/60 Hz 

 Nominal Çıkış Akımı : 5.5 kW 14A, 7.5 kW 18A, 11 kW 26A  

 Maksimum Çıkış Akımı : 2 x Nominal Akım (maksimum 10 s) 

 Kontrol Lojik Besleme Gerilimi : TEK FAZ 220V AC, 50/60 Hz 

 Motor Sürme Tekniği : Vektör kontrol 

 Enkoder  : Asenkron Motorlar için Artımsal Enkoder Girişi 

                              Senkron Motorlar için MLENDAT kartı ilavesi ile  

         ENDAT, BISS, SINCOS tipi enkoderler ile çalışma 

 Hız girişleri : Yalıtılmış 6 adet hız girişi 

 Kullanıcı Arayüz : 4x20 LCD ekran ve 6 ‘lı tuş takımı 

 Hata İzleme : Son oluşan 64 hata (Run time özelliği ile) 

 Yazılım Güncelleme : SD kart ile 

 Kata Kurtarma : 5 Adet 12V akü veya UPS ile 
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3. BOYUTLAR ve MONTAJ 

 MLDRIVER üstünde ve altında 10 cm boşluk kalacak şekilde düşey olarak 

monte edilmelidir. Fiziksel boyutları aşağıdaki gibidir. 

 

 

 180 mm 
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4. BAĞLANTILAR 

 4.1. Güç Bağlantıları 

 

 Terminal Tanımları: 

 L1- L2 - L3 : 3 FAZ 380V AC şebeke girişleri 

 PE : Topraklama 

 P - B : Frenleme Direnci 

 U - V - W : Motor Çıkışları 

 

 4.1.1. Asenkron Motorlar İçin Şebeke, Motor ve Frenleme Direnci Bağlantıları 

 

 
Dikkat: RFI nüvesinden sadece 3 faz kabloları dolaştırılmalıdır. Toprak veya nötr bu 

nüveden geçirilmemelidir! 
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4.1.2. Senkron Motorlar İçin Şebeke, Motor ve Frenleme Direnci Bağlantıları 

 

 
Dikkat: RFI nüvesinden sadece 3 faz kabloları dolaştırılmalıdır. Toprak veya nötr bu 

nüveden geçirilmemelidir! 

 
 
 4.1.3. RFI NÜVE ve EMC FİLTRESİ 
 
 RFI filtre nüvesi cihaz ile verilmektedir. Bu nüve yukarıdaki bağlantılarda 
gösterildiği gibi kullanılmalıdır. Cihazın motor çıkışına bağlanacak kablolar RFI 
nüvesinden 2 tur attırıldıktan sonra pano motor klemenslerine bağlanmalıdır. 
 MLDRIVER ‘ın bütün güç seviyesi ürünleri için (5.5 kw, 7.5 kw, 11 kw) 30A lik 
güce sahip EMC filtre kullanılması uygundur. 
 
 4.1.4. Frenleme Direnci 
 
 Frenleme direnci yukarıdaki bağlantılarda gösterildiği gibi P ve B terminallerine 
bağlanmalıdır. 5.5 ve 7.5 kw lık modellerde 50 ohm / 1 kw lık, 11 kw lık modelde ise 
40 ohm / 1kw lık frenleme direnci kullanmak uygundur. 
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4.2. Kontrol Terminal Bağlantıları 
 
 4.2.1. Kontrol Lojik Besleme Girişi 
 
 MLDRIVER kontrol lojik beslemesi AC1-AC2 klemenslerinden 220 VAC ile 
yapılmalıdır. Buradan çekilecek maksimum güç 50 VA dir. 
 

        
 
 4.2.2. Hız Referans ve Yön Girişleri 
 
 MLDRIVER altı adet hız referansı girişine sahiptir. Bunlar; 
 

 S1 : Seviyeleme Hızı 
 S2 : Revizyon Düşük Hız 
 S3 : Revizyon Yüksek Hız 
 S4 : Ara Hız – 1 
 S5 : Ara Hız – 2  
 S6 : Yüksek Hız 

 
dır. Cihazda düşük hız girişi yoktur. UP veya DOWN girişlerinden herhangi biri ve 
ENB enable girişi varsa cihaz motoru düşük hız parametresinde set edilmiş hızda 
sürecektir. 
 Hız ve yön girişleri aşağıdaki şekilde bağlanmalıdır. 

          
 
 4.2.3. Enable Girişi 
 
 Çıkış kontaktörlerinin durum bilgisi için ENB girişi kullanılır. ENB bağlantısı 
aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. 
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 4.2.4. Programlanabilir Girişler 
 
 Cihazda 4 adet programlanabilir giriş mevcuttur. Bu girişlerin bağlantısı 
aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. 

           
 
4.3. Röle Bağlantıları 
 
 4.3.1. Hata Rölesi 
 
 Cihaz herhangi bir hata oluştuğunda konumunu değiştirecek bir hata rölesine 
sahiptir. Normal çalışma durumunda bu röle sürekli çekili tutulmaktadır. Bu rölenin 
kapalı ve açık kontakları terminal çıkışlarına verilmiştir. Kontrol sistemine bağlantısı 
ortak uç ile açık kontağına yapılmalıdır.  

 
 4.3.2. Mekanik Fren Rölesi 
 
 Cihaz mekanik fren bobinini kontrol edecek bir röleye sahiptir. 

          
4.3.3. Programlanabilir Röle 
 
 Cihaz bir adet programlanabilir röleye sahiptir. 
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4.4. Enkoder Bağlantıları 
 
 4.4.1. Eşlenik Çıkışlı Artımsal Enkoder Bağlantısı 
 
 Aşağıdaki 5-30V besmeleye sahip enkoder bağlatısı gösterilmektedir. 
 
 
 

 
 
4.4.2. Yalın Çıkışlı Artımsal Enkoder Bağlantısı 
 
 Aşağıdaki 5-30V besmeleye sahip enkoder bağlatısı gösterilmektedir. 
 
 
 

 
 
4.4.3. Artımsal Enkoder Simülasyon Çıkışları 
 
 Cihazda asansör kuyu bilgisini enkoderden okuyan kontrol kartları için 
simülasyon çıkışları mevcuttur. Bu çıkışlardan çekilebilecek maksimum güç 10 mA i 
geçmemelidir. Sinyallerin maksimum ve minimum seviyesi  0,5-23 V arasındadır.   
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4.5. Akülü Kurtarma Bağlantısı 
 
 Cihazın 5 akü ile çalışan 60 VDC UPS ile bağlantısı aşağıdaki şekilde 
yapılmalıdır. Mutlaka KP ve KAKU kontaktörlerinin bobin beslemeleri birbirlerinin 
kapalı kontaklarından geçirilerek yapılmalıdır. Şebekenin yok olduğu algılandığı anda 
KP kontaktörü bıraktırılmalı, minimum 5 sn sonra KAKU kontaktörü çektirilmelidir.  
 

 

 

 

 

 



mikrolift                                                                                                                                      11 
 

 

5. PROGRAMLAMA 
 
 5.1. Tuş Takımı Kullanımı ve Parametre İçeriğini Değiştirme 
 

 Cihaz motoru sürmüyorken “ENTER” butonuna basılırsa programlama moduna girilir. 
 

 

 

 

 

 YUKARI veya AŞAĞI OK butonları ile ana menü içerisindeki alt programlar görülebilir. 
 ENTER butonuna basılırsa, ok ile gösterilen alt programa içerisine girilir. 
 YUKARI veya AŞAĞI OK butonları ile alt program içindeki parametreler görüntülenir. 
 Parametre değerini değiştirmek için ENTER butonuna basılır. 
 Eğer alt program değişken değerli ise LCD ekranda dördüncü satırın en başında bir ok 

işareti belirir. YUKARI OK ve AŞAĞI OK butonları ile parametre değeri değiştirilebilir. 
ENTER butonuna basıldığında o değer kayıt edilip alt programa dönülür. Eğer ESC 
butonuna basılırsa daha önce kayıt edilmiş olan değer korunup alt programa dönülür. 

 Parametre değeri sayısal ise YUKARI veya AŞAĞI OK butonlarına basılarak ekrandaki 
değer artış adımı kadar arttırılıp azaltılabilir. SAĞ OK a basılırsa; ekrandaki değerin en 
sağındaki hane yanıp sönmeye başlar. Bundan sonra haneler arasında SAĞ veya SOL 
OK a basılarak gezilebilir. Yanıp sönen hane üzerinde YUKARI veya AŞAĞI OK a 
basılarak arttırma veya azaltma işlemi yapılabilir. ENTER butonuna basıldığında o 
değer kayıt edilip alt programa dönülür. Eğer ESC butonuna basılırsa daha önce kayıt 
edilmiş olan değer korunup alt programa dönülür.   

 Programlama modundan çıkmak için ana menüde ESC butonuna basılır, LCD ekranın 
üst satırında ‘‘Prog.CikmakIcinENTER’’, alt satırında ‘‘Prog.Donmek Icin ESC’’ görülür. 
ENTER butonuna basıldığında programlama modundan çıkılır, ESC butonuna 
basılırsa ana menüye tekrar dönülür. 

 
 
 
 
 
 

     PROGRAM ANA MENU 
    A.Seyahat Egrisi 
  >B.Motor Parametre 
    C.Surucu Ayarlari 

Ana Program 

     A.Seyahat Egrisi 
----------------------------------- 
 01:Hazirlik Ivmesi 
   ->     0.30 m/s² 

Alt Program İsmi 

Parametre No  Alt Program İsimleri Parametre İsmi Kayıtlı Parametre 
Değeri 

Bu işaret ENTER butonu ile 
girilecek alt programı gösterir 

Bu işaret ekranda iken 

parametre değeri değiştirilebilir 
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5.2. Parametreler 
 

Program Fabrika Ayarı Parametre İçerikleri / Açıklamalar 

 
A.Seyahat Eğrisi 

 
01:Hazirlik Ivmesi 0,30 m/s² 0,01…0,99 m/s² 

(Kabinin ilk hareketinde halatın gerginleştirilmesi ve 
ataletin yenilmesi için motor bu ivme değeri ile hazırlık 
hızına kadar hızlandırılır. Motor hazırlık başlama süresi 
boyunca bu hızda sürülür. Sürenin sonunda normal 
ivmelenme başlatılır.) 

02:Hazirlik Hizi 0,01 m/s 0,00…0,10 m/s 
(Açıklama için “01” parametresine bakınız.) 

03:HazirlikBaslaSure 0,00 s 0,00…1,00 s 
(Açıklama için “01” parametresine bakınız.) 

04:Dusuk Hiz 0,10 m/s 0,01…0,20 m/s 
(Cihazın yüksek hız (S6) girişi varken yok duruma 
geçmesi sonucunda yüksek hızdan bu hız seviyesine 
kadar düşülür. UP veya DOWN girişlerinden herhangi 
biri var olduğu sürece motor bu hızda sürülmeye devam 
edilir.) 

05:SeviyemeHizi S1 0,03 m/s 0,01…0,10 m/s 
(Cihazın “S1” girişi ile seçilen hız değeri.) 

06:Rev.Dusuk Hiz S2 0,25 m/s 0,15…0,30 m/s 
(Cihazın “S2” girişi ile seçilen hız değeri.) 

07:Rev.YuksekHiz S3 0,50 m/s 0,30…0,65 m/s 
(Cihazın “S3” girişi ile seçilen hız değeri.) 

08:Ara Hiz-1       S4 0,40 m/s 2,50…0,01 m/s 
(Cihazın “S4” girişi ile seçilen hız değeri.) 

09:Ara Hiz-2       S5     0,80 m/s 2,50…0,01 m/s 
(Cihazın “S5” girişi ile seçilen hız değeri.) 

10:Yuksek Hiz    S6 1,00 m/s 2,50…0,01 m/s 
(Cihazın “S6” girişi ile seçilen hız değeri.) 

11:Hizlanma Ivmesi 0,40 m/s² 1,00…0,01 m/s² 
(Kabinin hızlanma ivmesidir. Bu değer arttırıldıkça 
istenilen hıza daha çabuk ulaşılacaktır.) 

12:HizlanmaYumusatma 1,10 s 0,01…3,00 s 
(Hızlanmaya başlanılması ve istenilen hıza ulaşılırken 
kademesiz ivme süresi. ) 

13:Yavaslama Ivmesi 0,50 m/s² 1,00…0,01 m/s² 
(Kabinin yavaşlama ivmesidir. Bu değer arttırıldıkça 
istenilen hıza daha çabuk düşülecektir. Durma tipi 
“Parametre” seçili iken geçerlidir.) 

14:YavaslamaYumusat. 1,50 s 0,01…3,00 s 
(Yavaşlamaya başlanılması ve istenilen hıza inilirken 
kademesiz ivme süresi. Durma tipi “Parametre” seçili 
iken geçerlidir.) 
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Program Fabrika Ayarı Parametre İçerikleri / Açıklamalar 
15:DurmaYumusat.Kat. 2,0 0,10-10,0 

(Durma tipi “Mesafe Mod1(2-3)” seçili iken yavaşlama 
yumuşatma değeri.) 

16:Durma Tipi Mesafe Mod1 Parametre, Mesafe Mod1-2-3 
(Kabinin yüksek(S6) hızdan  düşük hıza ve düşük 
hızdan sıfır hıza geçişinin mesafeye veya parametrelere 
göre yapılacağının seçimi.) 

17:YavaslamaMesafesi 140 cm 50-500 cm 
(Durma tipi “Mesafe Mod1(2-3)” seçili iken yavaşlamaya 
başlanacağı mesafe seçimi.) 

18:Durma Mesafesi 7,00 cm 3,00-15,00 cm 
(Durma tipi “Mesafe Mod1(2-3)” seçili iken düşük 
hızdan sıfır hıza geçiş mesafesi seçimi.) 

19:Fren Acma Zamani 
 

0,50 s 
 

0,01…5,00 s 
(Mekanik fren açma zamanı seçimi. Bu zaman 
süresince motor sıfır hızda bekletilir. Süre sonunda 
kabin hızlandırılmaya başlanır.) 

20:FrenKapamaZamani 0,50 s 
 

0,01…5,00 s 
(Mekanik fren kapama zamanı seçimi. Bu zaman 
süresince motor sıfır hızda sürülür.) 

21:Direk Durus Iptal Iptal, Konfor-1,2,3,4,5 
(Durma tipi “Mesafe Mod1(2-3)” seçili iken kabinin 
düşük hızda sürüklenme yapmadan direk sıfır indirilerek 
durdurulması seçimi. ) 

22:KomutGiris Secimi Paralel 
 

Paralel, Seri 
(Hız ve yön komutlarının nereden alınacağı seçimi. 
Paralel seçili ise cihaz klemenslerinden alınan komutlar 
uygulanır. Seri seçili ise RS485 bağlantısından alınan 
bilgiler kullanılır.) 

23:Reserve   
 

24:Ref.Tutma Zamani 0,10 s 0,01…3,00 s 
(Hız girişlerinden(S1-S6) herhangi birinin atanan hıza 
ulaşmadan kesilmesinde bu süre kadar sonra girişin 
yok olduğu kabul edilir.) 

 
B.Motor Parametre 

 
01:Motor Kodu Standart Standart,1…999 

(Kullanım kılavuzunda verilen motorlar için kod seçimi. 
Motor kodu seçilirse cihazın hafızasında kayıtlı motor 
etiket değerleri otomatik olarak yüklenecektir. ) 

02:Motor Tipi Asenkron/Dislili Asenkron/Dislili, Senkron/Dislisiz 
(Motor tipi seçimi.) 

03:Frekans 50,0 Hz 
 

5,0…99,9 Hz 
(Motor etiketinde yazan frekans değeri.) 

04:Kutup Sayisi 4 4…64 
(Motorun kutup sayısı.) 
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Program Fabrika Ayarı Parametre İçerikleri / Açıklamalar 
05:Nominal KabinHizi 1,0 m/s 0,4…2,5 m/s 

(Kabinin nominal hız değeri.) 
06:Nominal Devir 1360,0 rpm 50,0…3600,0 rpm 

(Motor etiketinde yazan devir sayısı.) 
07:Nominal Voltaj 380 V 100…420 V 

(Motor etiketinde yazan voltaj değeri.) 
08:Nominal Akım 18 A 1,0…18,0 A 

(Motor etiketinde yazan nominal akım(In) değeri.) 
09:CosQ 0,81 0,01…0,99 

(Motor etiketinde yazan CosQ değeri) 
10:Maksimum Akim 18,0 A 1,0…18,0 A 

(Cihazdan çekilebilecek maksimum akım değeri 
seçimi.) 

11:Asiri Yuk Suresi 5 s 1…10 s 
(Ayarlanan maksimum akım değerinin sürekli 
çekilmesine izin verilen süre seçimi.) 

12:YuksuzAkim Limiti 40 % 20…70 
(Asenkron motorlarda yüzde olarak motorun boşta 
çekeceği akım seviyesi seçimi. Bu değer gereğinden 
fazla arttırılırsa boşuna enerji tüketimi yapılacaktır.) 

 
C.Surucu Ayarlari 

 
01:Atalet Olcumu Hayir 

 
Hayir, Evet 
(Motor boşta iken atalet ve sürtünme katsayısı 
değerinin ölçülmesi.) 

02:Atalet Degeri 25,0 0,1…99,0 
(Motorun hızlanabilmesi için gereken güç miktarı. 
Teknik servisimize danışmadan bu parametre değerini 
değiştirmeyiniz. ) 

03:Surtunme Degeri 2,5 0,1…49,9 
(Motorun dönme hareketini yaparken dönüş yönüne 
karşı oluşan sürtünme kuvveti miktarı. Teknik 
servisimize danışmadan bu parametre değerini 
değiştirmeyiniz.) 

04:Enkoder Tipi Artimsal Artimsal 
ENDAT 
BISS 
SINCOS 
(Motora bağlı olan enkoder tipi seçimi.) 

05:EnkoderDarbeSay. 1024 512,1024,2048,4096 
(Enkoder darbe sayısı.) 

06:Motor Yonu Duz Yon Duz Yon,Ters Yon 
(Motorun dönüş yönünün seçimi.) 
 

07:Kurtarma Modu Aku ile Kurtarma Iptal, Aku ile Kurtarma, UPS ile Kurtarma 
(Kurtarma modu seçimi.) 
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Program Fabrika Ayarı Parametre İçerikleri / Açıklamalar 
08:Kurtarma Yonu Kolay Yon Kolay Yon,Komut Yonu 

(Kurtarmada motor yönünün cihazın tespit ettiği yöne  
veya girişlerden gelen komut yönüne göre seçimi.) 

09:Kurtarma Hizi 0,05 m/s 0,01…0,15 m/s 
(Kurtarmadaki hız değeri. ) 

10:UPS Gucu  1,50 kVA 0,01…99,99 
 (Kurtarma modu “UPS ile kurtarma” seçili iken 
kullanılan UPS gücü seçimi. 

11:Kontrol Modu Kapali Cevrim Kapali Cevrim, Acik cevrim 
(Motor kontrolünün seçimi.) 

12:Motor Tanitma Iptal Iptal, Aktif 
(Motor tanıtma işlemi yapılması izin seçimi.) 

13:Hiz Kontrol Par.1 5,00 5,00…99,90 
(Bu parametre sıfır hızda uygulana hız kontrol sertlik 
ayarıdır.Açıklama için bölüm 7.4 e bakınız.) 

14:Hiz Kontrol Par.2 20,00 5,00…99,90 
(Bu parametre motorun nominal devrine ulaştığında 
uygulanan hız kontrol sertlik ayarıdır.Açıklama için 
bölüm 7.4 e bakınız) 

15:AkimKontrol Sert. 5,0 5,0…10,0 
(Bu parametre akım kontrol algoritmasındaki PI 
döngüsünün sertlik ayarıdır. Bu değer arttırkça akıma 
yapılan müdahale daha sıklaşacaktır.) 

16:Hareket yonu Duz Yon Duz Yon,Ters Yon 
(UP ve DOWN girişlerinin hangi yönde motoru 
döndüreceğinin seçimi.) 

 
D.Gelismis Ayarlar 

 
01:MekanikFren Izleme Iptal Iptal, Aktif 

(Senkron motorlarda PIx girişlerinden mekanik fren 
izlemesi yapılır.) 
 

02:PI1 Ayarlari MekanikFrenIzleme (PI1 girişinin çalışma işlevinin seçimi.) 
03:PI2 Ayarlari Termik Izleme (PI2 girişinin çalışma işlevinin seçimi.) 
04:PI3 Ayarlari Kullanilmiyor (PI3 girişinin çalışma işlevinin seçimi.) 
05:PI4 Ayarlari Kullanilmiyor (PI4 girişinin çalışma işlevinin seçimi.) 
06:ExtraRole Atamasi Kullanilmiyor Mekanik Fren, Hata, Cikis Kontaktoru 

(Ekstra röle çıkışının çalışma işlevinin seçimi.) 
 

07:Yuksuz Akim (A) 5,40 1,00…40,00 
(Motor tanıtma işleminde ölçülen değer.) 

08:Rotor Direnci 1,21 Ohm 0,01…99,99 Ohm 
(Motor tanıtma işleminde ölçülen değer.) 

09:Kacak Enduktans 50,00 mH 0,01…99,99 mH 
(Motor tanıtma işleminde ölçülen değer.) 

10:Stator Enduktans 7,00 mH 0,01…99,99 mH 
(Motor tanıtma işleminde ölçülen değer.) 
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Program Fabrika Ayarı Parametre İçerikleri / Açıklamalar 
11:Aki Katsayisi 6,28 Wb 1,00…9,99 Wb 

(Motor tanıtma işleminde ölçülen değer.) 
12:Stator Direnci 0,76 Ohm 0,01…99,99 Ohm 

(Motor tanıtma işleminde ölçülen değer.) 
13:TermikKorumaIzle. Iptal Iptal, Aktif 

(Motor ve frenleme direnci PTC kontrolünün yapılması 
seçimi.) 

 
E.Genel Ayarlar 

 
01:Dil Secimi Turkce Turkce, Ingilizce 
02:Sifre Degistirme 0000 (Şifre atanması ve değiştirilmesi) 
03:Sifre Iptal ? Hayir Hayir, Evet 

(Şifre değeri 0000 yapılarak iptal edilmiş olur.) 
04:SD Kart Set1 Oku Hayir Hayir, Evet 

(Cihaz hafızasında Set1 kısmında kayıtlı parametre 
değerleri şu anki değerlerin yerine yüklenir.) 

05:SD Kart Set2 Oku Hayir Hayir, Evet 
(Cihaz hafızasında Set2 kısmında kayıtlı parametre 
değerleri şu anki değerlerin yerine yüklenir.) 

06:SD Kart Set1 Yaz Hayir Hayir, Evet 
(Şu anki parametre değerleri, cihaz hafızasında Set1 
kısmında kayıt edilir.) 

07:SD Kart Set2 Yaz Hayir Hayir, Evet 
(Şu anki parametre değerleri, cihaz hafızasında Set2 
kısmında kayıt edilir.) 

08:Calis.Say.Sifirla Hayir Hayir, Evet 
(Çalışma sayısı sıfırlanır.) 

09:Fabrika Ayar.Don? Hayir Hayir, Evet 
(Tüm parametre değerleri fabrika ayarları ile değiştirilir.) 

10:YazilimGuncelleme Hayir Hayir, Evet 
(Yazılım güncelleme başlatılır.) 

11:Hatalari Sil ? Hayir Hayir, Evet 
(Kayıt edilmiş tüm hatalar silinir.) 
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6. BİLGİ EKRANLARININ İZLENMESİ 
 
 Cihaz sükunet halinde veya motoru sürerken YUKARI veya AŞAĞI OK butonları 
ile izleme ekranları arasında geçiş yapılabilir. Bu ekranlar ile akım, gerilim, sürüş bilgileri, 
giriş ve çıkış bilgileri, toplam çalışma sayısı gibi bilgilere bakılabilir.  
 
 6.1. Motor Akımı ve m/s Hız Ekranı 
 
 
  
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. DC Bara, Soğutucu Sıcaklık ve Rpm Hız Ekranı 
 
 
  

 

                               

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

I  m =  5 . 4 5 A            

H e d e f   m / s  :    1 . 0 0 0 

G e r c e k  m / s  :    0 . 9 9 8 

D u r u m : H a z i r          

V d c =  5 4 4  V  T h s =   4 7 C 

H e d e f   R P M  :    1 3 4 0  

G e r c e k  R P M  :    1 3 3 5  

D u r u m : H a z i r          

Motordan çekilen 
toplam akımı gösterir. 

Aktif olan hız 
girişine atanmış 
hız değeri 

Enkoder dan 
ölçülen hız 
değeri 

Cihazın durum bilgisi bu satırda 
gösterilir. Hata oluşumunda hata ismi 
bu satırda gösterilir. 

Cihazın DC bara 
gerilimi 

Aktif olan hız 
girişine atanmış 
hız değeri 

Enkoder dan 
ölçülen hız 
değeri 

Cihazın durum bilgisi bu satırda 
gösterilir. Hata oluşumunda hata ismi 
bu satırda gösterilir. 

Cihazın soğutucu 
sıcaklığı 
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6.3. Giriş Ekranları 
 
 
  

 

                               

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

6.4. Çıkış Ekranı 
 
  

                               

 

 

 

 

 

 

G I R I S L E R :            

S 1 - > O F F      S 3 - > O F F  

S 2 - > O N       S 4 - > O F F  

D u r u m : H a z i r          

S 5  - > O F F      S 6 - > O N  

U P  - > O N      R S C - > O F F 

D O W N - > O F F    E N B - > O N  

D u r u m : H a z i r          

P I 1 - > O F F    P I 3 - > O F F  

P I 2 - > O F F    P I 4 - > O F F  

                    

D u r u m : H a z i r          

H a t a  R o l e s i  : O N      

R X    R o l e s i  : O F F     

F r e n  R o l e s i  : O F F     

F A N          : O N      

Terminal Adı 
Giriş var ise “ON” 
yok ise “OFF” 
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6.5. Toplam Çalışma Süresi ve Sayısı 
 
  

                               

 

 

 

 

 

6.6. Program Versiyonu 
 
  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T o p l a m C a l i s m a S u r e s i  

G u n = 0 3 8   S a a t = 1 2 : 0 6  

   C a l i s m a  S a y i s İ    

          2 5 9 7       

 P r o g r a m  V e r s i y o n u   

 V e r s i y o n :  1 . 0 4 . 0 1   

 T a r i h :  1 1 . 0 1 . 2 0 1 9   

                    



mikrolift                                                                                                                                      20 
 

7. HIZLANMA, YAVAŞLAMA VE KONTROL PARAMETRELERİ 

 Bu bölümde cihazın parametre programlama  “A.Seyahat Eğrisi” kısmındaki 

parametrelere göre nasıl hızlandığı ve yavaşladığından bahsedilecektir. 

Ayrıca “C.Sürücü Ayarları” bölümündeki kontrol parametrelerinin açıklamaları 

yapılacaktır.  

 

 7.1. Hızlanma 

 Hızlanma için cihazın parametre değiştirme “A.Seyahat Eğrisi” bölümündeki şu 

parametreler kullanılmaktadır; 

 A01.Hazırlık İvmesi, A02. Hazırlık Hızı, A03.Hazırlık Başlama Süresi: 

Kabinin ilk hareketinde halatın gerginleştirilmesi ve ataletin yenilmesi için 

motor hazırlık ivme değeri ile hazırlık hızına kadar hızlandırılır. Motor hazırlık 

başlama süresi boyunca bu hızda sürülür. Sürenin sonunda normal ivmelenme 

başlatılır. Hazırlık hızı sıfır seçilirse bu prosedür uygulanmaz. 

 A04.Düşük Hız:  

Cihazın yüksek hız (S6) girişi varken yok duruma geçmesi sonucunda yüksek 

hızdan bu hız seviyesine kadar düşülür. UP veya DOWN girişlerinden 

herhangi biri ve ENB girişi var olduğu sürece motor bu hızda sürülmeye 

devam edilir. 

 A05.Seviyeleme Hızı S1: 

Cihazın S1 girişi aktif olduğunda bu parametre içeriğinde seçilen hız değerine 

motor hızlandırılır. 

 A06.Revizyon Düşük Hız S2: 

Cihazın S2 girişi aktif olduğunda bu parametre içeriğinde seçilen hız değerine 

motor hızlandırılır. 

 A07.Revizyon Yüksek Hız S3: 

Cihazın S3 girişi aktif olduğunda bu parametre içeriğinde seçilen hız değerine 

motor hızlandırılır. 

 A08.Ara Hız - 1 S4: 

Cihazın S4 girişi aktif olduğunda bu parametre içeriğinde seçilen hız değerine 

motor hızlandırılır. 
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 A09.Ara Hız - 2 S5: 

Cihazın S5 girişi aktif olduğunda bu parametre içeriğinde seçilen hız değerine 

motor hızlandırılır. 

 A10.Yüksek Hız S6: 

Cihazın S6 girişi aktif olduğunda bu parametre içeriğinde seçilen hız değerine 

motor hızlandırılır. 

 A11.Hızlanma İvmesi: 

Kabinin hızlanma ivmesidir. Bu değer arttırıldıkça istenilen hıza daha çabuk 

ulaşılacaktır. 

 A12.Hızlanma Yumuşatma: 

Bu parametre ile hızlanmaya başlanılması ve istenilen hıza ulaşılırken 

kademesiz ivme süresi seçilir. 

 A19.Fren Açma Zamanı: 

Bu parametre ile mekanik fren açma zamanı seçimi yapılır. Bu zaman 

süresince motor sıfır hızda bekletilir. Süre sonunda kabin hızlandırılmaya 

başlanır. 

 A24.Referans Tutma Zamanı: 

Hız girişlerinden(S1-S6) herhangi birinin atanan hıza ulaşmadan kesilmesinde 

bu süre kadar sonra girişin yok olduğu kabul edilir. 

           

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  (Hız – Zaman Grafiği) 

S1..S6 

A02.Hazırlık Hızı 

A01 A03 

A12 
Yumuşatma 

Hız 

Zaman 

A11 
İvme 

ENB girişi 

S1..S6 Hız girişi 
Yön (UP/DOWN) girişi 

A19.Fren 
Açma Zamanı 

Fren çıkışı RMB 
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7.2. Parametre İle Yavaşlama ve Durma 

Motorun durma tipi, “A.Seyahat Eğrisi” bölümündeki “A16.Durma Tipi” 

parametresinden değiştirilebilir. Bu parametre içeriği “ Parametre” seçilirse, herhangi 

bir hız girişi (S2…S6) ile sürülen motor; bu hız girişinin kesilmesi veya başka bir hız 

girişinin aktif olması durumunda  aşağıdaki yavaşlama ivmesi ve yumuşatması 

kullanılır. Yavaşlama ve durma ile ilgili parametreler şöyledir: 

 

 A13.Yavaslama İvmesi: 

Kabinin yavaşlama ivmesidir. Bu değer arttırıldıkça istenilen hıza daha çabuk 

düşülecektir. 

 A14.Yavaşlama Yumuşatma: 

Bu parametre ile yavaşlamaya başlanılması ve istenilen hıza düşülürken 

kademesiz ivme süresi seçilir. 

 A20.Fren Kapama Zamanı: 

Bu parametre ile mekanik fren kapama zamanı seçimi yapılır. Bu zaman 

süresince motor sıfır hızda sürülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 (Hız – Zaman Grafiği)  

 

S1 hızı değeri, düşük hız değerinden daha az seçileceği için bu grafikte göste-
rilmemiştir. Motor S1 hızında sürülürken giriş kesilirse; hız, yavaşlama ivmesi ve 
yumuşatması ile sıfıra düşürülür. Fren kapama zamanı beklenilir. 

S2..S6 
A14 

Yumuşatma 

Hız 

Zaman 

A13 
İvme 

ENB girişi 

Yön (UP/DOWN) girişi 

Fren çıkışı RMB 

A20.Fren 
Kapama Zamanı 

A04.Düşük Hız 

S2..S6 Hız girişi 
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7.3. Mesafe İle Yavaşlama ve Durma 

“A.Seyahat Eğrisi” bölümündeki “A16.Durma Tipi” parametresi içeriği “Mesafe 

Mod1(2-3)” seçilirse, S6 hız girişi ile sürülen motorun hızı; bu girişin kesilmesi 

durumunda seçilen yavaşlama mesafesinde düşük hıza kadar yavaşlatılır. Yön 

sinyallerin kesilmesinden sonra da durma mesafesi sonunda hız sıfıra düşürülür. Bu 

fonksiyonla ilgili parametreler şöyledir: 

 A15.Durma Yumuşatma Katsayısı: 

Bu parametre ile durma tipi “Mesafe Mod1(2-3) seçili iken yavaşlama 

yumuşatma değeri seçimi yapılır. 

 A17.Yavaşlama Mesafesi: 

Bu parametre ile kata yavaşlamaya başlanılacağı mesafe seçilir. 

 A18.Durma Mesafesi: 

Bu parametre ile düşük hızdan sıfır hıza geçiş mesafesi seçilir. 

 A20.Fren Kapama Zamanı: 

Bu parametre ile mekanik fren kapama zamanı seçimi yapılır. Bu zaman 

süresince motor sıfır hızda sürülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   
          

 

                                         (Hız – Zaman – Mesafe Grafiği)
  

S6 

A15 

Hız 

Zaman ENB girişi 

Yön (UP/DOWN) girişi 

Fren çıkışı RMB 
A20.Fren 
Kapama Zamanı 

A04.Düşük Hız 

S6 Hız girişi 

Durma Yumuşatma Katsayısı 

A17.Yavaşlama Mesafesi 

A18.Durma Mesafesi 

Mesafe 
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7.4. Kontrol Parametreleri: 

Bu bölümde cihazın hız kontrol algoritmasında kullanılan kontrol parametreleri 

açıklanacaktır. 

 7.4.1. C13-Hız Kontrol Parametre 1 
Bu parametre sıfır hızda uygulanan hız kontrol sertlik ayarıdır.  

  
 7.4.2. C14- Hız Kontrol Parametre 2 

Bu parametre motorun nominal devrine ulaştığında uygulanan hız kontrol 
sertlik ayarıdır.  

 
Ara hızlarda ise cihaz bu iki parametre arasında kesintisiz bir geçiş yapacak 

şekilde o anki hız değerine göre hız kontrol parametresi sertliğini hesaplar. Kontrol 
Parametresi 2’nin Kontrol Parametresi 1’den büyük veya eşit olması tavsiye 
edilmektedir. Bu parametreleri arttırmak cihazın motora olan hakimiyetini arttıracak 
ve istenen hız eğrisini daha başarılı şekilde uygulamasını sağlayacaktır, ancak bu 
parametreleri gereğinden fazla arttırmak motordan gelen sesi ve titreşimi 
arttıracağından dikkatli olunmalıdır. 
  
 7.4.2. C13- Akim Kontrol Sertliği 

Cihaza ait akım kontrol algoritmasındaki PI döngüsünün sertlik ayarıdır. Bu 
değer yükseldikçe cihaz referans akıma ulaşmak için daha güçlü tepki verecektir. 
Arttırıldıkça referans akıma daha kısa sürede ulaşacak ve hata payı daha düşük 
olacaktır, ancak bu değeri gereğinden fazla arttırmak motorda titreşimlere ve sese yol 
açabilir. 

 

7.4.3. C01- Atalet Ölçümü: 
Motora kabin halatları da dahil olmak üzere herhangi bir yük bağlı değil iken 

atalet ve sürtünme katsayısı değerlerini MLDRIVER cihazının otomatik olarak 
ölçmesi ve hafızasına kaydetmesi için oluşturulmuş bir parametredir. Bu parametre 
Evet seçildiğinde Atalet ölçümü başlayacaktır. 

 
7.4.4. C02- Atalet değeri : 

Motorun rotoruna sıkı bir şekilde bağlı kütle ile orantılı olan ve döner harekete 
karşı koyan büyüklüğü ifade eder. Atalet büyüdükçe motorun hızlanabilmesi için 
uygulanması gereken güç miktarı artmalıdır. Hız kontrol algoritması açısından önemli 
bir parametredir. Gerekmedikçe değiştirilmemelidir. 
  
7.4.5. C03- Sürtünme Katsayısı: 

Motorun rotoru dönme hareketini yaparken dönüş yönüne karşı oluşan 
sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü ifade eder. Hız kontrol algoritması açısından 
önemli bir parametredir. Gerekmedikçe değiştirilmemelidir. 
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8. MOTOR TANITMA 

 Cihazın motoru verimli ve konforlu biçimde sürebilmesi için motor tanıtma 

işlemi mutlaka yapılmalıdır. Motor tanıtma işlem adımları sırasıyla şöyledir: 

 Motor kontrol panosu U-V-W çıkışlarına bağlanmalıdır. 

 Cihazın programlama “B.Motor Parametre” bölümüne girilir. Motor kodu 

biliniyorsa motor kodu girilerek tüm parametrelerin otomatik gelmesi sağlanır. 

Bilinmiyorsa öncelikle motor tipi (Asenkron veya Senkron) seçilir.  

 Daha sonra sırasıyla motor tanıtma etiketinde bulunan değerler, cihazın 

programlama  “B.Motor Parametre” bölümüne girilmelidir. Bu değerler; 

B.03.Frekans 

B.04.Kutup Sayısı 

 B.05.Nominal Kabin Hızı 

 B.06.Nominal Devir 

 B.07.Nominal Voltaj 

 B.08.Nominal Akım 

 B.09.CosQ    ‘dir. 

 Motor değerleri girildikten sonra “C.Sürücü Ayarları” bölümü C.12.Motor 

Tanıtma parametresi “Aktif” yapılarak programlamadan çıkılır. 

  Ekranda 

 

MOTOR TANITMA                               

   KOMUT BEKLENIYOR 

  

yazısı çıktıktan sonra cihaz komut beklemeye başlayacaktır.  

 Bu durumda kontrol panosu el terminalinden “Bakım Yapılıyor” konumuna 

alınır.  

 Yukarı veya aşağı butonuna basılı tutulur. Ekranda   

 

MOTOR TANITMA                               

   MOTOR TANINIYOR 

 yazısı çıkar. 
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 Ekranda 

 

MOTOR TANITMA                               

  MOTOR TANINDI 
 
yazısı çıkana kadar butona basmaya devam edilir. Bu yazı ekranda 
belirdiğinde buton bırakılır ve motor tanıtma işlemi tamamlanmış olur. 
 
 

Not: Cihazda motoru tanıtma işlemi yapılmadı ise ekranın en alt durum satırında 
“MOTORU TANITINIZ” yazısı çıkacaktır. Bu durumda cihaz hız referansı komut 
girişlerinden sadece S1-S2-S3 ü kabul edecektir. S4-S5-S6 hız girişleri motor tanıtma 
işleminden sonra aktif olur. 

B.12.“Yüksüz Akım Limiti” Parametresi:  

 Asenkron motor tanımada önemli parametrelerden birisi “Yüksüz Akım 
Limiti”dir. Çünkü asenkron motorun yüksüz akımı motor tanıtma işlemi sırasında 
hesap edilir. Bu akım değerinin motora etkisi şu şekildedir: 

- Yüksüz akım miktarı gereğinden fazla olursa motor yükü kaldırabilecek tork 
miktarına sahip olur, ancak tam hıza çıkamayabilir. 

- Yüksüz akım miktarı gereğinden az ise motorun yüke uyguladığı tork 
azalacağından motor titremeye başlayabilir, şebekeden aşırı akım çekebilir, 
cihaz aşırı yük korumasına girebilir veya yükü hiç kaldıramayabilir. 

7,5kW’a kadar olan motorlarda “Yüksüz Akım Limiti” parametresi için çoğu zaman 
%40 seviyesi yeterliyken bu gücün üstündeki motorlarda bu parametreyi %50 
seviyesine çıkartmak gerekebilir. 

Önemli Not ! Motor tanıtma işleminden sonra bu parametreyi değiştirirseniz, motor 
tanıtma işlemini tekrarlamanız gerekir. 
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9. KAYITLI HATALAR VE HATA KODLARI 
 
9.1. Kayıtlı Hataların Gösterilmesi 

Cihaz çalışması sırasında oluşacak 32 adet hatayı hafızasına kayıt eder. ESC 
tuşuna basılarak hataları gösterme bölümüne geçilir. 

 
  

                               

 

 

 

 

 

İlk izleme ekranında sırasıyla oluşan hatalar kodları ile ekranda gösterilir. Yukarı ve 
aşağı butonları ile oluşan hatalara bakılabilir. ENTER tuşuna basıldığında sol taraftaki ok 
işaretinin gösterdiği hatanın detay bilgileri ekranda gösterilir.   

 

                               

 

 

 

 

 Detay bilgi ekranında sırasıyla şu bilgiler yer almaktadır: 

 Hatanın kısa açıklaması 
 Hatanın oluştuğu gün ve saat ( bu değer cihazın çalıştığı sürece sayılan zaman 

değeridir.) 
 Hatanın oluştuğu sıradaki DC bara voltajı, soğutucu sıcaklığı ve motorun çektiği 

akım 
 “E” ve “IR” değerleri arıza tesbitinde kullanılacak bazı veri değerleridir. 

ESC tuşuna basılarak detay bilgi ekranından çıkış yapılır. Tekrar ESC tuşuna 
basılırsa hata gösterme bölümünden çıkılır. 

 

 

     H A T A  I Z L E M E     

  0 1  K O D  =  2 4        

 > 0 2  K O D  =  3 0        

  0 3  K O D  =  1 9        

Y u k s e k  D C  B a r a H a t a s i 

G u n = 0 1 4   S a a t = 0 7 : 1 8  

V = 6 7 0  T =  2 8  I =  3 . 7 4  

E = 6 1 0 0 0 0 0 0  I R = 1 3 F F F  
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9.2. Hata Kodları ve Açıklamaları 

 

HATA 
KODU 

HATA EKRAN 
GÖSTERİMİ 

AÇIKLAMASI 

2 Haberlesme Hatasi 

Anakart ile inverter arasındaki haberleşme ile ilgili bir 
problem olduğunda motor durdurulur ve motora verilen 
enerji kesilir.  10 sn boyunca motor çalıştırılmaz, bu süre 
sonunda hata kaldırılır ve başka hata yok ise cihaz 
komutlara göre çalışır. 

3 Mekanik Fren Hatasi 

Programlanabilir girişlere yapılan bağlantı vasıtasıyla 
çalışır. Mekanik fren denetleme hatasıdır. Mekanik fren ile 
ilgili hata gelmesi durumunda cihaz hata vererek freni 
düşürür ve motora verilen enerjiyi keser.  10 sn boyunca 
motor çalıştırılmaz, bu süre sonunda hata kaldırılır ve 
başka hata yok ise cihaz komutlara göre çalışır. 

5 IPM Hatasi 

IPM bloğundan hata gelmesi durumunda cihaz hata 
vererek kapanır.  10 sn boyunca motor çalıştırılmaz, bu 
süre sonunda hata kaldırılır ve başka hata yok ise cihaz 
komutlara göre çalışır. 

6 Dusuk Hiz Hatasi 

Motor akımı maksimum akıma ulaşmasına rağmen motor 
hızı referans hızın %20 oranında altında ise cihaz hata 
verir ve motor durdurulur. 10 sn boyunca motor 
çalıştırılmaz, bu süre sonunda hata kaldırılır ve başka hata 
yok ise cihaz komutlara göre çalışır. 

7 Asiri Hiz Hatasi 

Motor hızı referans hızı %20 oranında geçtiyse cihaz hata 
verir ve motor durdurulur. 10 sn boyunca motor 
çalıştırılmaz, bu süre sonunda hata kaldırılır ve başka hata 
yok ise cihaz komutlara göre çalışır. 

8 Hiz Limit Asimi Ha. 

Motor hızı motorun nominal devrini %30 oranında geçtiyse 
cihaz hata verir ve motor durdurulur. 10 sn boyunca motor 
çalıştırılmaz, bu süre sonunda hata kaldırılır ve başka hata 
yok ise cihaz komutlara göre çalışır. 

9 ML_ENDAT Hatasi 

MLENDAT kartı ile ana işlemci arasında haberleşme hatası 
olduğunda cihaz bu hatayı verecektir. 10 sn boyunca motor 
çalıştırılmaz, bu süre sonunda hata kaldırılır ve başka hata 
yok ise cihaz komutlara göre çalışır. 

10 Enkoder Haber. Ha. 

MLENDAT kartı ile Heidenheim enkoder arasında bağlantı 
veya haberleşme olduğunda cihaz bu hatayı verecektir.  10 
sn boyunca motor çalıştırılmaz, bu süre sonunda hata 
kaldırılır ve başka hata yok ise cihaz komutlara göre çalışır. 

11 Enkoder Hatasi 

Kontrol modu "Kapalı Çevrim" seçili iken bu hata aktiftir. 
Enkoderden hız bilgisi okunamıyorsa cihaz bu hatayı 
verecektir. 10 sn boyunca motor çalıştırılmaz, bu süre 
sonunda hata kaldırılır ve başka hata yok ise cihaz 
komutlara göre çalışır.Bu durumda enkoder bozulmuş 
olabilir, enkoder besleme kabloları bağlanmamış veya 
yerinde çıkmış olabilir, ya da enkoder hiç bağlı olmayabilir. 

13 Dusuk Motor Akimi 

Hız komutu geldiğinde motor hiç akım çekmiyorsa veya 
motor akımı çok düşükse cihaz hata verip motoru 
durduracaktır. 10 sn boyunca motor çalıştırılmaz, bu süre 
sonunda hata kaldırılır ve başka hata yok ise  cihaz 
komutlara göre çalışır. Bu durumda motor bağlantılarını ve 
motor kontaktörünü kontrol ediniz. 
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14 Kilitli Rotor Hata. 

Hız komutu geldiğinde motora enerji verilmesine rağmen 
motor yerinden kıpırdamıyorsa cihaz motora verilen enerjiyi 
keser ve hata verir. 10 sn  boyunca motor çalıştırılmaz, bu 
süre sonunda hata kaldırılır  ve başka hata yok ise  cihaz 
komutlara göre çalışır. Bu durumda motorda mekanik bir 
problem olup olmadığını ve elektromekanik frenin açıp 
açmadığını kontrol ediniz. 

15 Motor Fazi Hatasi 

Motor fazlarından en az birisi cihaza bağlı değil ise cihaz 
motora verilen enerjiyi keser ve hataya geçer. 10 sn 
boyunca motor çalıştırılmaz, bu süre sonunda hata 
kaldırılır  ve başka hata yok ise  cihaz komutlara göre 
çalışır. Bu durumda motor faz bağlantılarını ve motor 
kontaktörlerini kontrol ediniz. 

16 Motor Yon Hatasi 

Enkoderli çalışma esnasında motora hareket komutu 
verildiğinde istenen yönün tersine gidiyorsa cihaz motor 
yön hatası verir ve motoru durdurur. 10 sn boyunca motor 
çalıştırılmaz, bu süre sonunda hata kaldırılır ve cihaz 
komutlara göre çalışır. Bu hata durumunda yapılması 
gereken menüden "Motor Yönü" parametresine girerek bu 
parametrenin ayarını değiştirmektir. 

17 Asiri Yuk Hatasi 

Motor akımları ayarlanan "Maksimum Akım" değerini "Aşırı 
Yük Algılama Süresi" boyunca geçerse cihaz aşırı yük 
hatası verir ve motor durdurulur. 10 sn boyunca motor 
çalıştırılmaz, bu süre sonunda hata kaldırılır ve cihaz 
komutlara göre çalışır. 

18 Asiri Akim Hatasi 

Motor akımları  "Cihaz Maksimum Akım Kapasite" değerini 
"Aşırı Yük Algılama Süresi" boyunca geçerse cihaz aşırı 
akım hatası verir ve motor durdurulur. 10 sn boyunca 
motor çalıştırılmaz, bu süre sonunda hata kaldırılır ve cihaz 
komutlara göre çalışır. 

19 Kontaktor Dustu Ha. 

Cihaz motoru sürerken motor kontaktörü düşer ise ENB 
sinyali kesilir ve cihaz hataya geçer. Motora verilen enerji 
kesilir. Hatanın ortadan kalkması için ENB sinyalinin 
gelmesi veya hata bekleme süresi (10 sn)'nin 
tamamlanması gerekir. 

20 Kontaktor Cekmedi 

Cihaza hız sinyali geldikten sonraki 5 saniye içinde ENB 
sinyali gelmedi ise hata verilir ve motora verilen enerji 
kesilir. Hatanın ortadan kalkması için ENB sinyalinin 
gelmesi veya hata bekleme süresi (10 sn)'nin 
tamamlanması gerekir. 

21 Tanima Hatasi 

Motor tanıma esnasında hata oluşursa motora verilen 
enerji kesilir ve hata ortadan kaldırılıncaya kadar motor 
çalıştırılmaz. Tekrar tanıma yap komutu geldiğinde tanıma 
prosedürü başlayacaktır. 

23 Termik Hatasi 

Gelişmiş Ayarlar altından Termik Koruma İzleme aktif 
yapıldığında bu koruma fonksiyonu çalışır. 
Programlanabilir giriş PI2'ye bağlanacak motor termiği 
(bimetal termik veya PTC) veya fren direnci (bimetal termik 
veya PTC) termiği sıcaklık yükselmesinden dolayı açık 
devre olursa motor çalışıyorsa durdurulur ve hata ortadan 
kalkıncaya kadar tekrar çalışmaz. 

24 Tutarsiz Enkoder H. 
Kontrol modu "Kapalı Çevrim" seçili iken bu hata aktiftir. 
Enkoder bağlantısı yanlış yapıldığında veya enkoder 
kablolarından en az birisi çıktığında cihaz bu hatayı 
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verecektir. Hata ortadan kalkıncaya kadar cihaz tekrar 
çalışmaz. 

25 Sistem Hatasi 
Cihaz yazılımında sistemsel bir hata olduğunda cihaz bu 
arızayı verir. Hata ortadan kalkıncaya kadar cihaz tekrar 
çalışmaz. Bu durumda lütfen Mikrolift ile irtibata geçin. 

26 Yon Komut Hatasi 
Cihaza aynı anda hem Yukarı hem de Aşağı yön işareti 
gelirse motor durdurulur ve hata ortadan kalkıncaya kadar 
motor tekrar çalıştırılmaz. 

27 Asiri Isinma Hatasi 

IPM ve köprü diyotun bağlı olduğu soğutucunun sıcaklığı 
90 C'nin üzerine çıktıysa hata verilir ve motor durdurulur. 
Soğutucu sıcaklığı 70 C altına inmeden motor tekrar 
çalıştırılmaz. 

28 Besleme Hatasi 
Cihazın besleme girişindeki gerilim kesildiyse bu hatayı 
verir. Hata ortadan kalkıncaya kadar cihaz çalışmaz. 

29 Dusuk DC Bara Hata. 

DC bara gerilimi seviyesi izin verilen seviyenin (Vdc,min) 
altındaysa bu hatayı verir. Hata ortadan kalkıncaya kadar 
motora enerji verilmez. 
Şebeke Modu: Vdc,min = 400 V, UPS modu: Vdc,min 
=200V, Akü Modu: Vdc,min = 40V 

30 Yuksek DC Bara Ha. 

DC bara gerilimi seviyesi izin verilen seviyenin (Vdc,maks) 
üzerindeyse bu hatayı verir. Hata ortadan kalkıncaya kadar 
motor çalıştırılmaz. 
Şebeke Modu: Vdc,maks = 715 V, UPS modu: Vdc,maks = 
420V 

31 Parametre Hatasi 
Menüden girilen parametrelerdeki ayar değerlerin işlemci 
hafızasında bozulması veya yanlış kaydedilmesi sonucu 
makul olmayan değerler oluştuysa bu hatayı verir. 
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10. YAZILIM GÜNCELLEME, PARAMETRE YEDEKLEME VE 
AKTARMA 

10.1. Yazılım Güncelleme 

Cihazın yazılımını güncellemek için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: 

 DRVxxrxx (örneğin DRV01r02) isimli güncelleme dosyası bilgisayar aracılığı 

ile mikro SD karta yüklenir. (Güncelleme dosyasını www.mikrolift.com.tr web 

sitesinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz) 

 Mikro SD kart cihazın sol alt kısmında bulunan yuvasına takılır. 

 Cihazın programlama “E.Genel Ayarlar” bölümüne girilir. Bu bölüm içindeki 

“10:YazılımGüncelleme” parametresi “Evet” seçilir 

 

E.Genel Ayarlar 
------------------------------                              

  10:YazilimGuncelleme  
Evet 

    
 “Evet” seçilip “ENTER” tuşuna basıldıktan sonra cihaz kendini resetleyerek 

yazilim yükleme konumuna geçer. 

 

ML Bootloader V1.01 
------------------------------                              

  1-Lisan / Language 
Turkce 

 

 İlk parameter lisan seçimidir. Bu parametre ile bu bölümün lisanını 

değiştirebilirsiniz. 

 İkinci parametre SD kart içerisinde bulunan yazılımları görme, seçme ve 

yükleme işlemi parametresidir. 

 

ML Bootloader V1.01 
------------------------------                              

  2-YazilimGuncelleme 
 

 Bu parametre ekranda yazarken “ENTER” tuşuna basılır. 
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 Ekranın en alt satırında SD kart içerisinde bulunan güncelleme dosyalarından 

ilki gösterilir. 

 

ML Bootloader V1.01 
------------------------------                              

  2-YazilimGuncelleme 
->DRV01r02 

 
 

 Yukarı ve aşağı tuşlarına basıldığında SD kart içerisinde başka güncelleme 

dosyaları varsa alt satırda sıra ile gösterim yapılır. 

 Yüklemek istenilen güncelleme dosyası alt satırda yazarken “ENTER” tuşuna 

basılır. Ekranda yüklemenin onaylanması istenir. Sağ ve sol ok tuşlarına 

basılarak ok işareti “Evet” i gösterecek konuma alınır ve “ENTER” tuşuna 

basılır. 

 

 ML Bootloader V1.01                      ML Bootloader V1.01                 
 ------------------------------                   ------------------------------                 
 Yukle -> Hayir    Evet                       Yukle    Hayir -> Evet  
 ->DRV01r02                                      ->DRV01r02 

 
 

 Yazılım güncelleme işlemi başlar. Güncelleme işlemi sırasında “Hazır” ledi 
hızlı olarak yanıp sönecektir. Güncelleme işlemi tamamlandığında ekranda 
“Yazilim Guncellendi” yazısı çıkar ve daha sonra cihaz kendini resetleyerek 
normal çalışma konumuna döner. 
 

 ML Bootloader V1.01                      ML Bootloader V1.01                 
 ------------------------------                   ------------------------------                 
 YazilimGuncelleniyor                       Yazilim Guncellendi  
 ->DRV01r02                                      ->DRV01r02 

 
 

10.2. Parametre Yedekleme Ve Aktarma 

Cihaza takılacak mikro SD karta tüm parametreler yedeklenebilir veya başka 
bir cihaza aktarılabilir. Yedekleme işlemi Set-1 ve Set-2 olarak adlandırılan iki 
bölgeye ayrı ayrı yapılabilir. Herhangi bir bölgeye yazma işlemi için cihazın 
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programlama “E.Genel Ayarlar” bölümüne girilir. Bu bölüm içindeki “06: SD Kart Set1 
Yaz” parametresi “Evet” seçilir.  

SD karttaki kayıtlı parametre değerlerini okumak için cihazın programlama 
“E.Genel Ayarlar” bölümüne girilir. Bu bölüm içindeki “04: SD Kart Set1 Oku” 
parametresi “Evet” seçilir.  

 

 E.Genel Ayarlar                      E.Genel Ayarlar                 
 ------------------------------                   ------------------------------                 
 04: SD Kart Set1 Oku                       06: SD Kart Set1 Yaz 
   Evet                                                Evet 

 
Aynı işlemler SD kart Set2 içinde yapılabilir. 
 

 
 
 
 


