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BÖLÜM 9 – HATA KODLARI VE HATA KAYITLARI 

AE-SMART Kontrol Sisteminde belirlenen tüm hatalar çalışma sırasında ana ekranda gösterilir ve 
kalıcı hafızaya kaydedilir. Sistemin hata saklama kapasitesi 128 dir. Eğer hafızada 128 adet hata 
kayıtlıyken yeni bir hata oluşursa, en eski hata kaydı silinir ve yenisi kaydedilir. Kaydedilmiş son 
128 hatayı istediğiniz zaman LCD ekranı kullanarak veya bilgisayar bağlantınız ile 
görüntüleyebilirsiniz. 

9.1 HATA KODLARI 

KOD HATA AÇIKLAMA 

1 STOP KESİNTİSİ 
STOP devresi-120 (Hız regülatörü, paraşüt kontağı, STOP 
butonları…) açık. 

2 120-135 YOK Kapı Kontak devresi 125-130 hareket sırasında açıldı.  

3 140 YOK Kapı Kilit devresi-140 hareket sırasında açıldı. 

6 KAT GEÇME SÜRESİ 

1-Hızlı harekette sistem [T05] parametresinde belirlenen süre 
içerisinde yeni kat bilgisi alınamadı. 
2-Yavaş harekette sistem [T31] parametresinde belirlenen süre 
içerisinde yeni kat bilgisi alınamadı. 

7 KAPI AÇILMADI 
Kapı açma komutunu gönderildikten sonra A kapısı için [T20] ve 
B kapısı için [T25] te tanımlanan süre içinde Kapı Kilit veya Kapı 
Kontak sinyalleri kesilmedi. 

8 KAPI KAPANMADI 
Kapı kapama komutunu gönderdikten sonra A kapısı için [T21 
ve B kapısı için [T26]’te tanımlanan süre içinde Kapı Kilit veya 
Kapı Kontak sinyalleri kapanmadı (KL1=0, KL2=0). 

9 817- 818 YOK 
Yukarı ve aşağı yön limit şalterleri (817 ve 818) aynı anda açık 
devreler. 

10 KAT BİLGİSİ YANLIŞ Kat bilgisi yanlış. 

11 SAYICI HATASI 

Ekranlardaki kat sayısı ile kabin pozisyonunda tutarsızlık. Bu 
hata kabin en alt kattayken [817 = 0] ve [818 = 1] kat numarası 
0 değilse veya kabin en üst kattayken [817 = 1] ve [818=0] kat 
sayısı en üst kat değilse ortaya çıkar. 

12 ENKODER YÖN HATASI 
Kabin hareket yönü ve enkoder dönme yönü aynı değil. 
Artımsal enkoder girişinde A ve B’yi yer değiştirin. 

13 ENKODER SİNYALİ YOK 
Kabin hareket halindeyken [T40] parametresinde tanımlanmış 
olan süre içinde hiç enkoder palsi alınmadı. Enkoder elektrik 
devresini ve enkoderin mekanik bağlantısını kontrol ediniz. 

14 BYPASS HATASI 
Bypass girişi aktif [BYP=0] ve asansör normal modda ise bu 
hata çıkar. Bypass anahtarı normalde kapalı olmalıdır. 

15 PARK DURAĞI HATALI 
[B07]’te tanımlanmış olan park katı maksimum durak 
sayısından [A01]’den büyük. [B07] en fazla ([A01]-1) olabilir. 

16 YANGIN DURAĞI 
[B05]’te tanımlanan yangın katı maksimum durak sayısından 
[A01] fazla. [B05] en fazla ([A01]-1) olabilir. 

17 
U2 HABERLEŞME 
HATASI 

Dahili elektronik kartlar arasında haberleşme hatası. Cihazı 
kapatıp açınız eğer hata devam ediyorsa yetkili teknik desteğe 
başvurunuz. 
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KOD HATA AÇIKLAMA 

18 KABİN CEVAP HATASI 

Kabin ünitesinde bulunan seri haberleşme kartı ile haberleşme 
yok. Kabin ile anakart arasındaki haberleşme durumunu BE ve 
LE ledlerinden kontrol ediniz. Kabin CAN sürücüleri önündeki 
bu ledler yanık ise ya kabin seri haberleşme devresinde bir 
yanlış vardır ya da CAN-ünitelerinin sonlandırma direnç 
değerleri hatalıdır. Kabin CAN portu [E07] parametresinde 
tanımlanmıştır. Kabin seri haberleşme devresinin [E07] de 
belirlenmiş CAN-portuna bağlı olduğunu kontrol ediniz. Kabin 
devresi için kullanılan CAN kanalını tanımlar. Kabin iletişim 
kablolarını [A18] ile belirtilen CAN bağlantı noktasına 
bağlamalısınız 

19 MCI KISA DEVRE 

Sistemde ana şebeke hattına kontaktör kullanılması 
durumunda kontaktör denetim hatası. Bu hata alınmışsa MC 
kontaktörü aktif edildikten sonra MCI girişinin pasif olup 
olmadığını kontrol ediniz.  

20 PTC-TERMİSTÖR YOK 
Motor termistör devresi açık [PTC=0]. Motor aşırı ısındığından 
dolayı termistör açık devre olmuştur veya PTC devresi bağlı 
değildir.  

21 KAT PALS HATASI Kat palslerinde bir hata var yeniden öğrenme yaptırın. 

22 KAPI ISI HATASI 
Otomatik kapı motorunda yüksek sıcaklık tespit edilirse veya 
DTP girişi bağlanmamışsa [DTP=0] bu hata çıkar. 

23 SEVİYELEME SAYISI 
Seviyelendirme 20 kere başlamasına rağmen başarı ile 
sonuçlanmadı. 

24 KUYU ÖĞRENME YOK 
Kat seçici olarak artırımsal veya mutlak enkoder seçildiğinde 
kuyu yapılmalıdır. Öğrenme henüz başarılı olarak 
tamamlanmamış ise bu mesaj çıkar. 

25 ENKODER VERİ HATASI Pals verileri eksik veya hatalı. Kuyu öğrenme yapılmalı. 

26 
MAKİNE DAİRESİ 
SICAKLIĞI 

 [B27=1] ise THR girişi kullanılarak ısı kontrolü yapılır. THR girişi 
açık devre olduğunda hata mesajı verilir. THR girişin bağlı olup 
olmadığını ve buraya bağlanmış olan ısı ölçer cihazın doğru 
çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. 

 
27 

MC CEKMEDİ 

Mc kontaktörü çekmedi.  
STO modu kullanılmadığında MCI girişi motor kontaktörünün 
(MC) çekildiğini denetler. MC çekildiğinde MCI girişi 1 ise bu 
hata çıkar. 

28 MC DUSTU Mc kontaktörü seyir esnasında bıraktı. 

29 KONTAKTÖR YAPIŞIK 

Kontaktörler çekili olmamasına rağmen CNT terminalinde 
sinyal yok. CNT giriş terminalini, tanımını, kontaktörlerin kapalı 
yardımcı kontaklarının CNT girişine doğru olarak bağlanmış 
olduğunu kontrol edin. 

31 GERİLİM DÜŞÜK DC bara voltajı düşük. 

32 GERİLİM YÜKSEK DC bara voltajı yüksek. 
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KOD HATA AÇIKLAMA 

33 ML KATTA AÇIK 

Kabin katta beklerken, kapı açma bölgesi içerisinde, ML2 girişi 
pasif duruma geçerse [ML2=0] bu hata çıkar. Kapılar açık iken 
bu hatanın çıkması UCM hatası oluşturur ve sistem bloke 
edilir. ML1, ML2 şalterleri, karşılarında mıknatısların durumu 
ve ML1, ML2 şalterlerinin bağlantılarını kontrol ediniz.  

34 ML2 KISA DEVRE 
Kabinin kat bölgesinden ayrılmasına rağmen ML2 girişi hala 
aktif ise [ML2=1] bu hata belirir. ML2 manyetik şalteri, karşı 
mıknatıs yeri ve ML2 elektriksel bağlantılarını kontrol edin.  

35 L1/R-FAZI YOK L1/R fazı kesik. Şebeke bağlantılarını kontrol edin. 

36 L2/R-FAZI YOK  L2/S fazı kesik. Şebeke bağlantılarını kontrol edin. 

37 L3/R-FAZI YOK  L3/T fazı kesik. Şebeke bağlantılarını kontrol edin. 

38 
ANAHTARLAMA 
HATASI 

Giriş röleleri anahtarlanmamış olmasına rağmen DC bara 
voltajı var. 

39 SPI HATASI Dahili işlemciler arasında haberleşme hatası var.  

40 KAPI KONT. HATASI 
Kapının fiziki olarak kapanmasına rağmen kapı kontakları açık 
durumda. Kapının fiziki durumu KL1 ve KL2 girişleri ile kontrol 
edilir. 

41 SEVİYELEME ZAMANI 
Seviyeleme işlemi 10 saniye süresince tamamlanamazsa bu 
hata oluşur.  

44 KL1 – KL2 YOK 
Sistem Bypass modunda iken kapılar gerçekten kapanmamış 
yani KL1 ve KL2 girişleri aktif değil. Kapı kontaklarını ve KL1, 
KL2 girişleri kontrol edin. 

45 SDB KÖPRÜ HATASI 
SDB kartı güvenlik hattını köprüleyemiyor. 140, ML1 ve ML2 
girişlerini ve karşı mıknatıslarını kontrol edin. 

47 SIFIRLAMA KAPALI 
Açılıştan sonra kabinin sıfırlama hareketi için kalkış yapması 
[B35] parametresi tarafından engellenmiş. Bu bir hata değil 
uyarı mesajıdır. 

48 EKS AKU HATASI Elektronik kurtarma sistemi akü gerilimi düşük. 

49 EKS KAPI AÇILMADI 
Elektronik kurtarma işlemi sırasında, kapı [T32] 
parametresinde belirlenmiş olan zaman isinde açılamadı. Kapı 
besleme gerilimini ve kapı sinyalleriniini kontrol edin.  

50 EKS KAPI KAPANMADI 
Elektronik kurtarma işleminde kapı sistem [T32] 
parametresinde belirlenmiş süre zarfında kapanmadı. Kapı 
besleme gerilimini ve kapı sinyallerini kontrol edin.  

52 EKS MAKS. SÜRE 
Elektronik kurtarma işleminde geçen süre, zaman parametresi 
[T36]’te kayıtlı süreyi aştı. [T36] süresini kontrol edin. 

53 ML1 KATTA AÇIK 

Kabin katta beklerken, kapı açma bölgesi içerisinde, ML1 girişi 
pasif duruma geçerse [ML1=0] bu hata çıkar. Kapılar açık iken 
bu hatanın çıkması UCM hatası oluşturur ve sistem bloke edilir. 
ML1, ML2 şalterleri, karşılarında mıknatısların durumu ve ML1, 
ML2 şalterlerinin bağlantılarını kontrol ediniz. 

54 ML1 KISA DEVRE 
Kabinin kat bölgesinden ayrılmasına rağmen ML1 girişi hala 
aktif ise [ML1=1] bu hata belirir. ML1 manyetik şalteri, karşı 
mıknatıs yeri ve ML1 elektriksel bağlantılarını kontrol edin. 
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KOD HATA AÇIKLAMA 

56 YANGIN RESET 

A14 parametresi 4 ise [A14=4] yangın durumunun ortadan 
kalkmasından sonra  sistem hemen normale dönmez, bloke 
olur ve bu mesajı verir. Bloke ancak revizyon durumuna girip 
çıkma ile veya sistemin yeniden açılması ile ortadan kalkar.  

57 KAT BUTONU HATASI 

Katlar paralel haberleşmeli sistemde kat butonu 300 
saniyeden fazla bir süre basılı okunursa sistem o kat butonunu 
arızalı kabul eder ve bir deha okunmaz. Bu kontrol sadece 
[E02=1] ise yapılır. Basılı buton olduğu sürece bu hata rapor 
edilir. Revizyona girilmesi bu hatayı siler. 

58 DEPREM İKAZI 
Deprem girişinden aktif sinyal algılandı [EQK=0]. Asansör 
deprem senaryosuna geçer. 

59 Kuyu Alt Limiti Kabin kuyu alt limit şalterini aşağıya doğru geçti. 

60 Kuyu Üst Limiti Kabin kuyu üst limit şalterini yukarıya doğru geçti. 

61 LİRPOMP ZAMANI 
Yarım otomatik kapılı sistemde Lirpomp enerjilendikten sonra 
kat kilit kontakları (125-130) belirlenen süre içerisinde 
kapanmadı. 

62 
KUYU DİBİ KARTI İLE 
HABERLEŞME YOK 

Eğer [A18=1] ise sistemde kuyu dibi kartı aranır. Kuyu dibinde 
kartı ile haberleşme hatası olması durumunda bu hata çıkarılır. 
CAN kuyu bağlantılarını, A18 parametresini kontrol edin. 

63 FRENLER KAPANDI Eğer frenler hareket sırasında kapanırsa bu hata çıkar. 

64 FREN AÇIK KALDI 
Fren bobinine enerji verilmemesine rağmen fren geri bildirim 
kontağından sinyal alınmadı. BR1 ve BR2 terminallerini kontrol 
edin. Bu hata sadece [A16=1] ise çıkar. 

65 FREN AÇILMADI 
Fren bobinine enerji verilmesine rağmen fren izleme 
kontağından sinyal alındı. BR1 ve BR2 terminallerini kontrol 
edin. Bu hata sadece [A16=1] ise çıkar. 

66 SGC HATASI-1 

SGD kartı RSG çıkışı ile aktif edilmemesine rağmen SGC girişi 
pasif [SGC=0]. Bu hata sadece [A16=1] ise çıkar.  RSG çıkışı ve 
SGC girişi ile ilgili terminali, tanımlar ve kablolamayı kontrol 
edin. SGD kartının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

67 SGC HATASI-2  

Start anında SGD kartı RSG çıkışı ile aktif edilmesine rağmen 
[SGC=1] kalmaya devam ediyor. Bu hata sadece [A16=1] ise 
çıkar. SGD çıkışı ve SGC girişi ile ilgili terminali, tanımlar ve 
kablolamayı kontrol edin. SGD kartının doğru çalışıp 
çalışmadığını kontrol edin.  

68 FOTOSEL HATASI 1 FE1 girişinden harici fotosel hatası algılandı. 

70 REG. KONT. HATA-3 
Hareket başlamış ve hız regülatör bobini enerjilendirilmiş 
olmasına rağmen SGO girişi aktif olursa bu hata çıkar. Regülatör 
bobini ve SGO kontağının bağlantısını kontrol edin. 

71 KURTARMA HIZI AŞILDI 
Frenleri manuel olarak açarak yapılan kurtarma işleminde 
sırasında izin verilen 0,3 m/s kabin hızı aşıldı. Fren açma 
butonlarına devamlı değil de kısa kısa basınız. 
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KOD HATA AÇIKLAMA 

72 UCM HATASI 

Kabin katta kapıları açıkken kat bölgesi dışına çıkarsa UCM 
hatası oluşur.. Bu hata kalıcıdır ve el ile menüden silinmesi 
gerekir. ML1 ve ML2 şalterlerini ve karşı mıknatıslarını kontrol 
ediniz. UCM kontrolü yaptığınız cihazın ayar ve bağlantılarını 
kontrol ediniz. 

73 REG. KONT. HATA-1 
A3 bobini aktif edilmemiş olmasına rağmen SGO=0 durumda. 
Regülatör üzerindeki A3 bobininin pasif olduğundan emin 
olun. Kontağın bağlantısını kontrol edin.  

74 REG. KONT. HATA-2 
A3 bobini aktif edilmesine rağmen SGO=1 kalmaya devam 
ediyor. Regülatör üzerindeki A3 bobininin aktif olduğundan 
emin. Kontağın bağlantısını kontrol ediniz. 

75 PARASUT FREN HATASI Paraşüt fren devreye girdi. Bu bilgi PFK girişinden alınır. 

77 HD/HU HATASI Yüksek hız şalterleri(HU veya HD) doğru çalışmıyor.  

78 
ENKODER 
HABERLEŞME 
HATASI 

Kat seçici olarak CAN mutlak enkoder kullanıldığında[A05=4]  
sistem CAN enkoder ile haberleşemez ise bu hata çıkar. 
Enkoder bağlantılarını ve [A05] parametresini kontrol ediniz. 

 
79 

 
ENK.ÖĞRENME HATASI  

Kat seçici olarak artırımsal enkoder kullanıldığında [A05=2 veya 
3] enkoder kuyu öğrenme işlemini doğru olarak 
tamamlayamadığında bu mesaj gösterilir. Durak sayısının yanlış 
girilmesi veya öğrenme anında alt ve üst limit şalterleri 
okunamazsa bu hata meydana gelir. Enkoder bağlantılarını ve 
ML1, ML2, 817,818 şalterlerini kontrol ediniz. 

82 CNT KISA DEVRE 

Asansör hareket halinde olmasına rağmen [CNT=1] pasif 
olmuyor. 
Kontaktörlerin çektiğinden ve yardımcı kontaklarının doğru 
çalıştığından emin olun. CNT bağlantısının kısa devre 
edilmediğini kontrol edin. 

85 SDB 141 HATASI 
Kapı bölgesi belirleme şalterleri (ML1, ML2) aktif olmasına 
rağmen SDB kartı güvenlik röleleri hatalı çalıştı. ML1, ML2 
bağlantısını kontrol edin. 24V DC seviyesini kontrol edin. 

86 KAPI TEST HATASI 
Kapı testi sırasında hata alındı. Kapı kontaklarının bağlantısını 
ve mekaniğini kontrol edin.  

87 KUYU REV. RESET 

Kuyu dibi muayene anahtarı 871 bir kez aktif edildikten 
[871=0] sonra sistemin normal moda dönmesi için muayene 
anahtarının normal duruma getirilmesi [871=1] yeterli 
değildir. Bunun için kuyu dibi reset anahtarı KRR’nin bir kez 
olsun el ile çevrilmesi gerekir. Sistem revizyon modundan 
çıktıktan sonra KRR çevrilinceye kadar ekranda bu mesaj çıkar. 
KRR kapılar kapalı iken anahtarlamalıdır. 

88 KL1 KISA DEVRE 
A kapısı kapama limit girişi kapı açılsa da sürekli aktif [KL1=1]. 
KL1 bağlantıları, tanımı ve kontağını kontrol edin. 

91 HIZ HATASI  Motor cihazın sürdüğü hızı yakalayamıyor. 

92 
Yavaşlama Zaman 
Aşımı 

Sürüklenme hızını referans alındığında yavaşlama rampasında 
geçen süre [T31] de tanımlanmış süreyi geçti. 

93 Grup Trafik Sistemi 
Trafik Sistemi parametresi [A02] grup asansörlerinin hepsinde 
aynı değil. 
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KOD HATA AÇIKLAMA 

101 ASIRI AKIM 

Motor Akım değerinin 2 katından fazla akım algılandı (2.5 sn 
boyunca).  
Karşı ağırlık yanlış ayarlanmış olabilir. 
Dişlisiz motorda enkoder offset açısı yanlış olabilir. Tuning 
işleminin tekrar yapılması gerekir. 
Motor freni tam açmıyor olabilir. 

102 AKIM HATASI 

Motor akımı okunamıyor. 
Hata Bekleme Modunda Çıkıyorsa: Cihazın akım okuma 
devresinde arıza olabilir. Akım okuma kablo bağlantısında 
temassızlık olabilir. 
Hata Hareket Halinde Çıkıyorsa: Motor sürme sırasında oluşan 
parazit akım okuma devresine etki ediyor olabilir. Motor ve 
cihaz topraklama bağlantısının kontrol edilmesi gerekir. 

103 IPM HATASI 

IPM modülü hata sinyali gönderiyor. 
Kalkışta: [T08]-FREN BEKLEME SÜRESİ motor freninin mekanik 
açılma süresinden daha düşük ayarlanmış olabilir. [T08] 
değerinin kontrol edilmesi ve gerekiyorsa artırılması gereklidir. 
Seyir Halinde: IPM modülü anlık yüksek akım algılamıştır. 
Motor parametre değerlerinin sisteme doğru girildiğinden ve 
karşı ağırlık dengesinin doğru şekilde yapıldığı kontrol 
edilmelidir. 
Duruşta: [T13]-FREN GECİKME SÜRESİ motor freninin mekanik 
olarak kapanma süresinden daha düşük ayarlanmış olabilir. 
[T13] değerinin kontrol edilmesi ve gerekiyorsa değerin 
artırılması gereklidir. 
[S17]-DURMA HIZI parametresi yüksek ayarlanmış olabilir. 
Senkron motorda 0.001; senkron motorda ise 0.002 
ayarlanmalıdır. 
Tuning İşlemi Sırasında: IPM modülü anlık yüksek akım 
algılamıştır. Sistemin topraklama bağlantısının kontrol edilmesi 
gereklidir. 
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KOD HATA AÇIKLAMA 

104 ENKODER HATASI  

Enkoderden veri alınamıyor 
Beklemede: Mutlak enkoderden veri alınamıyor, enkoder 
bağlantısı kontrol edilmelidir. 
Hareket Halinde: Hareket komutu olmasına rağmen hareket 
algılanmadı. Motorda hareket oluşuyorsa enkoder bağlantısı ve 
topraklaması kontrol edilmelidir. Motorda hareket 
oluşmamışsa senkron motorda tuning işleminin tekrarlanması 
gereklidir, asenkron motorda P5-KONTROL PARAMETRELERİ 
parametre değerleri kontrol edilmelidir. 
Dönerek Tuning Esnasında: Beklenenden daha fazla dönme 
hareketi algılanmıştır. Hareketli tuning işlem gücünü artırmak 
için [C20]-TUNING AKIMI değeri artırılmalıdır. 
Durarak Tuning Esnasında: Motorda dönme hareketi algılandı. 
Motor freninin kapalı olduğu ve motoru hareket ettirmeden 
tutabildiği kontrol edilmelidir. [C20]-TUNING AKIMI değeri 
azaltılmalıdır. 

105 MOTOR YÖN HATASI 

Komut yönü ile enkoder yönü ters. 
Senkron motorda: tuning işlemi doğru tamamlanmamış 
olabilir, tekrarı gereklidir.  
Asenkron motorda: [M17]-ENKODER YÖNÜ parametresi değeri 
değiştirilmelidir. 

106 MOTOR KABLO HATASI 
Cihaz ile motor arasındaki motor kablo bağlantısı yok veya 
hatalı. 
Motor kablo bağlantılarının kontrol edilmesi gereklidir. 

107 
ENKODER KART 
HATASI 

Mutlak enkoder kartı ile haberleşme yok. 
Bekleme Modu: Mutlak enkoder arayüz kartı ile 
haberleşilemiyor. Mutlak enkoder kartının (ICA) bozuk 
olabileceği gibi enkoder ile arasındaki kablo bağlantıları da 
yanlış olabilir. 
Hareket veya Tuning Esnasında: Motor sürme sırasında oluşan 
elektromanyetik parazit enkoder-cihaz arası veri ve sinyal 
aktarımını etkiliyor olabilir. Motor ve cihaz topraklama 
bağlantısının kontrol edilmesi gerekir. 

108 ASIRI HIZ HATASI 

Enkoder hızı komut hızından %20 fazla. 
P5-KONTROL PARAMETRELERİ parametrelerinden PID dğerleri 
kontrol edilmelidir. Aşırı hız algılanan bölgenin Kp değeri 
motorda vibrasyona yol açmadığı değere kadar artırılmalıdır. 

109 DUSUK HIZ HATASI 

Motor komut hızına ulaşamıyor.  
P5-KONTROL PARAMETRELERİ parametrelerinden PID dğerleri 
kontrol edilmelidir. Düşük hız algılanan bölgenin Kp değeri 
motorda vibrasyona yol açmadığı değere kadar artırılmalıdır.  
Senkron motorda tuning işleminin tekrarlanması; asenkron 
motorda ise enkoder bağlantı ve sinyalleri kontrol edilmelidir. 
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110 MOTOR ASIRI HIZ 

Motor dönüş hızı motor etiket hızından %50 fazla. 
Referans hız motor nominal hızından daha yüksek ayarlanmış 
olabilir.  
Hızlanma ivme değeri S10 çok yüksek ayarlanmış olabilir. 

112 KALICI IPM HATASI 
IPM modülü süreli olarak hata sinyali gönderiyor. 
Cihazın IPM modülü arıza görmüştür, değiştirilmesi gereklidir. 

113 
CİHAZ İÇİ HABERLEŞME 
HATASI 

Cihaz içindeki mikroişlemciler arasında haberleşme hatası. 
Hata sadece motor sürme anında çıkıyor ise oluşan 
elektromanyetik parazit haberleşme devresine etki ediyor 
olabilir. 
Motor ve cihaz topraklama bağlantısının kontrol edilmesi 
gerekir. 
Hareket yokken hata veriyorsa cihaz arızalıdır. 

115 
DC-BUS OKUMA 
HATASI 

Motor hareketsiz olmasına rağmen bara gerilimi dinamik 
frenleme gerilim değerlerinden daha yüksek okunuyor. 
U03-DİNAMİK FREN AÇMA ya da U07-ŞEBEKE GERİLİMİ 
parametre ayarları yanlış ayarlanmış olabilir, kontrol 
edilmelidir. 

116 STO GERİLİM HATASI 

Hareket komuttu olmamasına rağmen STO devresinde besleme 
gerilimi algılandı. 
Kalkışta: STO sürme devresinin (SER kartı ya da kontaktörler) 
bağlantısı kontrol edilmelidir.  
Duruşta: [S17] parametresini kontrol ediniz. 

117 SIFIR HIZ HATASI 

Sistem motoru sıfır hızda tutamıyor. 
İlkönce karşı ağırlık dengesi kontrol edilmelidir. 
Motorda hareket olmadığı halde hata varsa enkoderden yanlış 
veri gelmiştir, topraklamanın kontrol edilmesi gereklidir. 
Kalkışta: Senkron motorda pre-tork fonksiyonunun aktif 
edilmesi gereklidir.  
Duruşta: Karşı ağırlık dengesi kontrol edilmelidir. [S16]-DURMA 
ŞEKLİ parametre değeri kontrol edilmesi gereklidir.  

118 
KALAN MESAFE 
HATASI 

Kalan mesafe hesaplamada hata algılandı.  
Enkoderden yanlış veri gelmiştir, topraklamanın kontrol 
edilmesi gereklidir. 

119 STO ENABLE YOK 
Motor sürme devresi besleme gerilimi yok. 
STO sürme devresinin (SER kartı ya da kontaktörler) bağlantısı 
kontrol edilmelidir. 

120 HAREKETSİZ AKIM VAR 

Hareket komutu olmamasına rağmen motordan akım 
okunuyor. 
Akım Okuma devresinde arıza olabilir.  
Motorda şaseye kısa devre olabilir. 

122 
KABİN POZİSYON 
HATASI 

Kuyu tanıma işleminde okunan kuyu bilgilerinde hata algılandı. 
Kuyu tanıma işlemi doğru yapılmamış olabilir.  
Mıknatısları ve şalterleri kontrol edip kuyu okuma verilerini 
sildikten sonra kuyu tanıma işleminin tekrarlanması gereklidir. 
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123 TUNING HATASI 

Dönerek Enkoder Tuning işlemi sırasında hata algılandı. 
Tuning işleminde dönme hareketi algılanmadı. Motor tanıma 
işleminin boşta yapıldığını kontrol ediniz.  
Motor freninin açık olduğunu kontrol ediniz. 
Motor boşta ise hareketli tuning işlem gücünü artırmak için 
[C17]-TUNING AKIMI değeri artırılmalıdır. 

124 GERİLİM YÜKSEK 

Bara gerilim değeri sistemin gerilim üst limitinden daha yüksek. 
Frenleme direnci ve bağlantısı kontrol edilmelidir. Ayrıca 
kullanım kılavuzundan frenleme direnç değerinin uygulamaya 
uygun seçilip seçilmediğini kontrol edilmelidir. 

125 
STATOR DİRENCİ 
DENGESİZ 

Motor sargılarının direnç değerleri arasında dengesizlik var. 
Motor pano arası bağlantılar sökülüp motor sargıları 
ölçülmelidir. 
Sargılardan motor gövdesine kaçak olup olmadığı ölçülmelidir.  
Eğer üç sargı değeri de eşit değilse veya sargılardan motor 
gövdesine kaçak varsa motor üreticisine danışılmalıdır. 
Motor üzerinde sargı değerleri dengeli ise motor – pano arası 
kablolar kontrol edilmelidir. 

 
 


