
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omron Frekans İnvertörlerinde  
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1.Giriş 

İnvertörlerde bulunan şifreleme fonksiyonu istenmeyen parametre değişikliğine engel 

olmak veya parametreleri korumak için kullanılır. Bu fonksiyonlar değişime engel olduğu 

gibi bazı parametleri gizlemek için de kullanılabilir. Bu dökümanda bu işlemler bütün 

modeller için anlatılacaktır.  

2. MX2  İnvertörlerde Şifreleme  

MX2 invertörlerde iki çeşit şifreleme vardır. b037 (Display Selection/Parametre 

Görüntüleme) [ŞİFRELEME A] erişim parametresi değerine göre belirlenen şifre ile bazı 

parametrelerin erişimi ve gözlenmesi kısıtlanabilir. Ayrıca b031 (Soft Lock Selection/ 

Parametre Kilitleme) [ŞİFRELEME B] erişim parametresi değerine göre belirlenen şifre 

ile de parametrelerin hepsinin veya bir kısmının değişimi engellenebilir. 

Hedef Şifreleme Yöntemi Fonksiyon Açıklaması Şifre Parametreleri 

Parametre Görüntüleme             

b037 [ŞİFRELEME A] 

b037 parametresine göre bazı 

parametrelerin görüntülenmesi 

engellenir. Fakat görüntülenen 

paramatreler değiştirilebilir. 

b190, b191 

Parametre Kilitleme                                 

b031 [ŞİFRELEME B] 

b031 parametresine göre 

parametrelerin bir kısmının veya 

tamamının değiştirilmesi engellenir. 

Fakat tüm parametreler görüntülenir. 

b192, b193 

 

b037 Parametre Görüntüleme [ŞİFRELEME A] 

0 (varsayılan) Tam görüntüleme 

1 Yalnızca belirli fonksiyonlar 

2 Kullanıcı ayarları gerektiren 

3 Karşılaştırmalı parametreler 

4 Basit parametreler 

5 Monitor parametreleri 
 

b031 Parametre Kilitleme [ŞİFRELEME B] 

0 SFT** terminali aktif iken b031 haricindeki parametreler değiştirilemez. 

1 

(varsayılan)SFT** terminali aktif iken b031 ve belirlenen frekans parametreleri 

haricindeki parametreler değiştirilemez. 

2 b031 haricindeki hiçbir parametre değiştirilemez. 

3 b031 ve belirli frekans parametreleri haricindeki parametreler değiştirilemez. 

10 Run sırasında değiştirilebilen parametreler haricindeki parametreler değiştirilemez. 

**SFT fonksiyonu, dijital girişler olan 1~7 terminallerine, C001~C007 parametrelerinden birine 15 atanarak sağlanır. 
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- Şifre Koyma Adımları 

Eğer şifre unutulursa, şifreyi silmek/değiştirmek için bir yol yoktur; bu sebeple dikkatli 

olunmalıdır. Omron bu sebeple bir sorumluluk kabul etmeyecektir. 

1.Adım:  Şifre koymak için öncelikle b037 ve/veya b031 parametrelerinden yapılacak 

kısıtlanmalar belirlenmelidir. 

2.Adım:  b190 ve/veya b192 parametlerinden şifre girilir.(“0000” kullanım dışıdır)  

 

 

3.Adım:  Şifre belirlenmiş ve invertör erişimi kilitlenmiştir. Parametre b037 ve/veya 

b031 değiştirilemez. 

 

- Şifre ile Giriş Yapma 

1.Adım:  b191 ve/veya b193 parametrelerinden önceden ayarlanan şifre ile giriş yapılır. 

2.Adım:  Eğer girilen şifre doğru ise ekranda “  (Good)” yazısı görülür ve şifre 

koruması geçici olarak kaldırılmış olur. Eğer 10 dakika boyunca işlem yapılmazsa veya 

güç kapatılıp açılırsa tekrar kilitli konuma geçer. 

3.Adım:  Eğer girilen şifre hatalı ise ekranda “  (Error)” yazısı görülür ve şifre 

koruması devam eder. 

 

- Şifre Değiştirme İşlemi 

1.Adım:  Yukarıda anlatıldığı gibi şifre ile giriş yapılır. 

2.Adım:  b190 ve/veya b192 parametresinde yeni şifre girilir. 

 

- Şifre Silme İşlemi 

        1.Adım:   Şifre ile giriş yapılır. 

         2.Adım:   b190 ve/veya b192 parametresine “0000” girilir. 

        3.Adım:   Şifreleme ortadan kalkmıştır ve şifre bilgileri silinmiştir.  
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3. RX İnvertörlerde Şifreleme 

RX invertörlerde şifreleme için ayrıca bir parametre yoktur ancak b031 parametresi ve 

bir input sayesinde değişim kısıtlaması konulabilir. 

 

SFT girişi C001 ile C008 arasındaki parametrelerden birine atanarak kullanılabilir ve bu 

sayede SFT girişi ile b031 parametresi birlikte istenen kısıtlamalarda uygulanabilir. 

 

4. RX2 İnvertörlerde Şifreleme 

RX2 invertörlerde yazılım kilidi işlevi [UA-16] ve ekran seçimi işlevi [UA-10] şifreleme 

yapabilir ve parametrelere erişilmesi ve değiştirilmesini koruyabilirsiniz. 

 

Ayarlanan şifreyi unutursanız, şifre kilidini açmanın bir yolu yoktur, bu nedenle     

bir şifre belirlenirken dikkatli olunmalıdır. Omron bu sebeple bir sorumluluk kabul 

etmeyecektir. 

 

Ekran Seçimi [UA-10] Kısıtlaması 

1.Adım:  [UA-01] paremetresinden şifre girilmelidir. 

2.Adım: Invertör [UA-01] parametresi giriliyken [UA-10] parametresinin 

değiştirilmesine izin vermez.( Parametre bölümünde ekranda LKP ikonu görülür.) 

3.Adım: [UA-01] parametresine daha önce konulan şifre ile girerek görüntü kısıtlaması 

parametresi [UA-10]  değiştirilebilir hale getirilir (10 dakika boyunca işlem yapılmazsa 

veya güç kapatılıp açılırsa tekrar kilitli konuma geçer.) 

4.Adım: Şifre kaldırılmak istenirse önce [UA-01] parametresinden konulan şifre girilir. 

Şifre girilip kilit kaldırılmış durumdayken [UA-01] parametresine “0000” girilirse şifre 

kaldırılmış olur. 
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Yazılım Koruma Kilidi [UA-16] 

1.Adım: [UA-02] paremetresinden şifre girilmelidir. 

2.Adım: Invertör [UA-02] parametresi giriliyken [UA-16] parametresinin 

değiştirilmesine izin vermez.( Parametre bölümünde ekranda LKP ikonu görülür.) 

3.Adım: [UA-02] parametresine daha önce konulan şifre ile girerek [UA-16] parametresi 

değiştirilebilir hale getirilir.(10 dakika boyunca işlem yapılmazsa veya güç kapatılıp 

açılırsa tekrar kilitli konuma geçer.) 

4.Adım: Şifre kaldırılmak istenirse önce [UA-02] parametresinden konulan şifre girilir. 

Şifre girilip kilit kaldırılmış durumdayken [UA-02] parametresine “0000” girilirse şifre 

kaldırılmış olur. 

 

5. A1000/V1000/J1000/Q2A/Q2V İnvertörlerde Şifreleme 

A1000/V1000/J1000 serisi invertörlerde şifre A1-05 parametresinden ayarlanır. 

Ayarlanan şifre A1-04 parametresinden girilene kadar bazı parametrelere erişim 

engellenmiş olur. Bu parametreler şunlardır: A1-01, A1-02*, A1-03, A1-06* ve A2-01*-

A2-33* arasındaki parametreler.  (*J1000 için geçerli değildir.) 

Not.1: A1-05 parametresi normalde de gizli bir parametre olduğundan görüntülemek ve 

değiştirmek için A1-04 parametresine gelinir ve  ile  butonlarına aynı anda 

basılır. 

Not.2: Eğer şifre unutlursa ve A1-04 ile erişim kilidi kaldırılamazsa yukarıda bulunan 

Not.1’deki işlemler yapılarak A1-05 parametresine gidilmelidir ve yeni şifre girilmelidir. 

Not.3: İnvertörün 2 veya 3 yollu bağlantısı (2-wire or 3-wire) parametresi değiştirilir ya 

da resetlenirse şifre varsayılan değer olan “0000” olarak değişir. Bu işlemden sonra 

gerekliyse tekrardan yeni bir şifre ayarlanmalıdır. 

Not.4: Eğer A1-04 parametresinden doğru şifre girilemezse Modbus Haberleşmesi ile 

A1-05 parametresi okunamaz ve değiştirilemez. 

Not.5: Bir parametreyi açmak ve değiştirmek için şifre kullanıldığında, tekrar kilitlemek 

için A1-04'te şifre dışında başka bir değer girilmelidir. 

 

 

 



[Omron Teknik Destek]                                 Omron Frekans İnvertörlerinde Şifreleme Fonksiyonu 

To improve lives and contribute to a better society 
5 

6. SX İnvertörlerde Şifreleme 

SX invertörlerde parametre değişimlerini korumak ve kullanımını kısıtlamak amacıyla 

klavye koruma kilidi vardır. 

“Lock Code[218]” menüsü klavyeyi kilitlemek ya da kilidi açmak için kullanılır. Klayve 

fonksiyonlarını açıp kapatmak için şifre olan “291” girilmelidir. Eğer klavye kilitli 

değilse (varsayılan durum) ekranda “Lock Code?” görülecektir buna karşın eğer klavye 

kilitliyse ekranda “Unlock Code?” görülecektir. 

Klavye kilitli durumdayken parametreler görülebilir ancak değiştirilemez. Referans 

değeri, start/stop ve geri komutları da eğer daha önceden parametre ile klavyeden 

girilmek için ayarlandıysa değiştirilebilir. 

 


