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2 Panel Operatörü

2.1  Temel İşlemler

2.1.1  Panel Operatörünün Tuş İsimleri ve Fonksiyonları
Panel operatörü, panel göstergesi ve tuşlardan oluşur. Panel operatörü üzerinden sürüücü durumu 
görüntülenebilir, yardımcı fonksiyonlar çalıştırabilir, parametreler ayarlayabilir ve sürücü hareketleri izlenebilir.

Panel operatör tuşlarının adları ve fonksiyonları aşağıda gösterilmiştir:

MODE

SET

DATA

Tuş İsmi Fonksiyon

MODE/SET key 

Fonksiyon modlarını değiştirir

Parametre ayarlarını onaylar

Yardımcı fonksiyonları çalıştırır

 UP key Parametreleri yukarı yönlü seçer veya değeri artırır, çoklu segment görüntüleme 
parametrelerinde yüksek, orta ve düşük segment değerleri arasında geçiş yapar.

▼ DOWN key
Parametreleri aşağı yönlü seçer veya değeri düşürür, çoklu segment görüntüleme 

parametrelerinde yüksek, orta ve düşük segment değerleri arasında geçiş yapar.

DATA/SHIFT 
key 

Parametrelere girmek veya çıkmak için DATA/SHIFT düğmesini yaklaşık 1 saniye basılı tutulur.

Sola gitmek için kısa bir süre basılır (yanıp sönerken)

 Dikkat
！ Yukarı ve Aşağı tuşlarına aynı anda basmak sürücü alarmını sıfırlayabilir, ancak 

sürücü alarmını sıfırlamadan önce alarmın nedenlerini ortadan kaldırınız.
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2.12  Fonksiyon Tuşları
MODE/SET tuşuna basınız, fonksiyon aşağıdaki gibi değiştirilecektir:

Parametre
ayar

Yardımcı 
fonksiyon İzlemeDurum

gösterge

MODE/SET MODE/SET MODE/SET

MODE/SET

2.1.3  Durum Göstergesi
Durum göstergesini açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Gösterge Açıklama Açıklama

Sürücünün KAPALI olduğu anlamına  
gelir

Limit giriş sinyalinin (P-OT) açık devre 
olduğu anlamına gelir

Limit giriş sinyalinin (N-OT) açık devre 
olduğu anlamına gelir

Yanıp sönen hata kodu, hata hakkında 
daha fazla ayrıntı için bilgilendirme yapar

Motorsuz test işlevi, çalışma durumunu 
dönüşümlü olarak görüntüler

Açıklama Açıklama

Kontrol gücü AÇIK olduğunda yanar ve 
KAPALI olduğunda söner.

Hız kontrol: Hız çıkışları (/V-CMP) kesinlikle 
aynıdır
Pozisyon kontrol: Pozisyonlama 
tamamlandığında yanar (/COIN)
Tork kontrol: Her zaman yanar

Sürücü KAPALI olduğunda yanar ve AÇIK 
olduğunda söner

Ana devre AÇIK olduğunda yanar ve KAPALI 
olduğunda söner.

Dönüş algılama çıkışı (/TGON) olduğunda yanar.

Hız kontrol: Hız komutu girildiğinde yanar
Posizyon kontrol: Pozisyon komutu girildiğinde 
yanar

Tork kontrol: Tork komutu girildiğinde yanar
Posizyon kontrol: Pals temizleme sinyali çıktığında 
yanar

2.2  Yardımcı Fonksiyon (Fn) Grubunun Çalışması

Yardımcı fonksiyonlar, sürücünün özel ayarlarının yapılmasıyla ilgilidir. Panel operatörü, Fn ile başlayan 
sayıları görüntüler.

Yardımcı fonksiyonların çalışma yöntemini açıklamak için JOG fonksiyonunu (Fn005) örnek alalım:

Gösterge

Sürücünün AÇIK olduğu anlamına  
gelir

Gösterge Gösterge
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JOGYardımcı 
fonksiyon

JOG
hazırlama

Herhangi 
arayüz

MODE/SET UP
Uzun bas

DATA/SHIFT JOG
etkin

MODE/SET
UP：İleri

DOWN: Geri

JOG
hareket

JOG
hazırlamaJOG

MODE/SET
Uzun bas

DATA/SHIFT

Uzun bas
DATA/SHIFT

2.3  Parametre (Pn) Grubunun Çalışması

(1) Ayar aralığı 5 basamaklı olduğunda:
Parametre grubunun çalışma yöntemini göstermek için örnek olarak hız döngüsü kazancının

(PN101) ayar değeri 40.0'dan 100.0'a değiştirildiği örneği ele alalım.

(1) Ayar aralığı 6 basamaklı veya daha yüksek olduğunda:

Panel operatörü sadece 5 hane görüntüleyebildiği için 6 hanenin üzerindeki ayar değeri aşağıdaki 
şekilde gösterilmiştir.

Yüksek hane Orta hane Düşük hane

Hız döngüsü
kazancı

Parametre 
ayar

Ayara
gir

Herhangi
arayüz

MODE/SET UP
Uzun bas

DATA/SHIFT Haneyi 
bul

Kısa bas
DATA/SHIFT

UP

Hedef 
değer

Değişikliği
 onayla

Hız döngüsü
kazancı

MODE/SET
Uzun bas

DATA/SHIFT

Uzun bas
DATA/SHIFT

yanar-söner 

2s

Yalnızca sayı negatif olduğunda görünürler

2.4  İzleme (Un) Grubunun Çalışması

Bu parametre gurub, sürücü ünitesinin ayar komut değerlerini, giriş ve çıkış sinyallerinin 
durumunu ve sürücünün durumunu izleyebilir. Panel operatörü, Un ile başlayan sayıları 
görüntüler. İzleme grubunun çalışma yöntemini açıklamak için bu aşağıdaki örneği ele alalım: 

Motor hızı (Un000) 3000rpm olduğunda:
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İzleme 
fonksiyonu 

İzleme 
ekranına gir

Herhangi
arayüz 

MODE/SET
Uzun bas

DATA/SHIFT

Sürücünün her açılışından sonra izleme parametresini otomatik olarak görüntülemek için, 
lütfen Pn003 parametresini (varsayılan 0xFFF) ilgili değer olarak ayarlayın. Örneğin, güç 
açıldıktan sonra sürücünün motor hızını (Un000) otomatik olarak görüntülemesi gerekiyorsa, 
Pn003'ü 00000 (motor hızı) olarak ayarlayabilirsiniz. Otomatik açılan izleme parametresinden çıkış 
yapmak için DATA tuşuna uzun basınız. Her bir izleme bilgisine karşılık gelen ayar değerleri için 
bkz. "izleme ekranı parametreleri"




