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1.Giriş 

Bazı uygulamalarda motor, yavaşlama esnasında rejeneratif modda çalışır. Bunun nedeni, 

yavaşlama esnasında invertöre geri beslenen ek bir enerjidir (makinenin kinetik enerjisi). 

Bu, motorun jeneratör gibi çalışmasına ve DC bus voltajının yükselmesine neden olur. 

Frekans invertörü bu voltaj artışını çeşitli yöntemler ile (çıkış frekansını artırarak, ani 

kaymaları azaltarak vs.) telafi edebilir. Bu durumda, yavaşlama, invertördeki ve 

motordaki güç kayıplarına bağlıdır. Çoğu durumda, yükteki kinetik enerjinin az olduğu 

veya frenleme zamanının kritik olmadığı pompa, fan, konveyör vb. uygulamalar için 

genellikle yeterlidir.  

Geri besleme enerjisi çok fazla ise, inverter bir aşırı voltaj arızası (OV) ile açılabilir. 

Böyle bir durumda DC barada biriken enerjiyi ısı olarak harcamak için bir frenleme 

direnci veya frenleme direnci ile beraber bir frenleme ünitesi kullanılmalıdır. 

Fren direncinin kullanılması gereken tipik uygulamalar, vinçler ve asansörler gibi 

kaldırma uygulamaları ve yüksek ataletin olduğu açma/sarma, çamaşır makine 

uygulamalarıdır. 

2. Harici Frenleme Direnci (Dinamik Frenleme) Kullanımı 

İnvertörler frenlemeyi duty cycle (toplam zamana göre frenleme zamanı yüzdesi) 

metodu ile kontrol ederler. B090 parametresinden dinamik frenleme yüzdesi 

belirlenebilir. 

 

Yandaki tabloda 100 saniyelik periyotta 3 

frenleme anı süresi gösterilmiştir.  İnvertör  

bu süredeki ortalama frenleme kullanım 

yüzdesini  (T%) hesaplar. Bu frenleme 

kullanımı yüzdesi dönüştürülen ısı ile 

doğru orantılıdır. Eğer T% verisi B090 

parametresine girilen değerden yüksek ise 

invertör hata verir ve çıkışları keser. 
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Dinamik frenleme kullanırken aşağıdaki husulara dikkat edilmelidir: 

• B090 parametresi %0 olarak girildiğinde dinamik frenleme gerçekleşmez. 

• %T değeri B090’da belirlenen değeri aşarsa dinami frenleme sonlanır. 

• Eğer harici frenleme ünitesi takılacaksa, B090 parametresi %0 olarak 

ayarlanmalı ve dirençler çıkarılmalıdır. 

• Frenleme direnci ve invertör arasındaki kablo 5m’yi aşmamalıdır. 

• Resistörden invertöre giden kablolar birbirine sarılı halde olmamalıdır. 

3. Frenleme Direnci Boyutları ve Seçim Tablosu 

MX2 serisi invertörlerin dahili frenleme üniteleri (kıyıcı) vardır. Harici direnç eklenerek 

durma torku artırılabilir. Gereken frenleme torku, uygulamanıza bağlı olarak değişir.  

Aşağıdaki tabloda MX2 invertörlerde kullanılan frenleme direnci şekilleri ve boyutları 

mevcuttur: 
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Aşağıdaki tabloda ise, %10 frenleme uygulamaları için doğru direnci seçmenize 

yardımcı olur. Daha yüksek görev döngülerine ulaşmak için, harici frenleme üniteleri 

(daha yüksek kapasiteli harici kıyıcılar) gereklidir. 

 
3G3MX2A4040 kodlu ürün için minimum bağlanması gereken direnç 100ohm’dur.  
Bu değerler %140 frenleme torku ile 10s’de %10 görev döngüsünde geçerlidir.  
Belirtilen AX-REM00K6100-IE sipariş kodlu frenleme direnci 100ohm ve 600W’tır. 
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4. MX2’de Frenleme Direnci Bağlantıları 

MX2 invertörlerde frenleme direnci terminalleri “P/+” ve “RB”dir. Direnç uçları bu 

terminallere bağlanır. Daha sonra frenleme direnci için ilgili parametreler girilmelidir. 

Not 1 : Bağlantı yaparken enerji invertöre verilmediğinden emin olunuz. 

Not 2 : Frenleme direncinin yetersiz kaldığı durumlarda ise frenleme ünitesi ‘P/+’ ve ‘N/-‘ 

terminallerine bağlanabilir. Bu durumda frenleme direnci çıkarılmalıdır ve B090=0 

yapılmalıdır. 
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4. MX2’de Frenleme Direnci İçin Parametreler 

B095 : Rejeneratif Frenleme Foksiyonu Seçimi 

Bu parametreden rejeneratif frenleme aktif edilebilir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: 

00: OFF (KAPALI) 

01: RUN-ON : Frenleme direnci aktiftir ancak duruşlarda devre dışıdır. 

02: Always-ON: Frenleme direnci duruşlarda da aktiftir. 

B096: Rejeneratif Frenleme Fonksiyonu Başlama Voltaj Seviyesi 

Bu parametre ile DC bara voltajının ulaştığı değerden sonra rejeneratif frenleme 

fonksiyonu devreye girer. Fabrika ayarlarında 200V sınıfındaki invertörler için 360V; 

400V sınıfındaki invertörler için 720V rejeneratif frenleme başlama değeridir..  

B097: Frenleme Direnci Omaj Değeri (0~600 ohm) (Yalnızca MX2 invertörlerde vardır) 

Bu parametreden takılacak frenleme direncinin omaj değeri girilir.  

Not: Bu parametreye girilen değere göre B090 (Rejeneratif Frenleme Kullanım Oranı) 

maksimum değeri değişecektir. 

B090 : Rejeneratif Frenleme Kullanım Oranı 

Bu parametreden 100 saniyedeki rejeneratif frenleme %0.1 hassaslıkla girilebilir. 

Bu değer aşılırsa invertör E06 (Frenleme direnci aşırı yük koruması) hatası verir. 

 

Not: Bu parametreye girilen maksimum değer B090 (Rejeneratif Frenleme Kullanım 

Oranı) parametresine göre sınırlandırılır.  Daha yüksek değerler girilebilmesi için B090 

parametresi artırılmalıdır. 

D103 : Frenleme Direnci Yük Oranı 

Bu parametreden rejeneratif frenleme yük oranı (%)  izlenebilir. İzlenen değer B090 

(Rejeneratif Frenleme Kullanım Oranı) değerini aşarsa invertör E06 (Frenleme direnci 

aşırı yük koruması) hatası verir. 


