Falowniki wektorowe

Goodrive 100
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INVT Goodrive100 to seria ekonomicznych falowników wektorowych.
Urządzenia posiadają zwartą budowę oraz aktywny system chłodzenia.
W standardzie panel sterowania z możliwością odłączenia,
port komunikacyjny, wbudowana jednostka hamująca oraz filtr EMC.

Zalety Produktu

Zapewnia precyzyjne sterowanie

Spełnia Wymagania EMC

Posiada Certyfikat TUV SUD
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Właściwości Produktu
1. Rodzaje autokonfiguracji silnika

Statyczna konfiguracja

Dynamiczna konfiguracja
Obciążenie musi być odłączone od napędu.
Stosuje się w aplikacjach gdzie wymagana
jest duża precyzja sterowania.

Nie wymaga odłączenia obciążenia.
Stosuje sie w aplikacjach gdzie
nie wymagana jest duża precyzja.

2. Doskonałe osiągi
AM Sterowanie wektorowe bezczujnikowe zapewnia:
Początkowy moment

Czas reakcji

Przebieg prądu w trybie SVC podczas zmiany kierunku obrotów
przy pełnym obciążeniu.

Zakres prędkości

Dokładność regulacji

Przebieg prądu w trybie SVC podczas zmiany obciążenia.
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Przebieg prądu w trybie SVC częstotliwość 200 Hz

Przebieg prądu hamowania w trybie SVC
częstotliwość 50 Hz czas hamowania 0.5 s

3. System chłodzenia

4. Wbudowany filtr C3 (opcja C2)

Falowniki GD100 są wyposażone w system wymuszonego
chłodzenia w odseparowanym kanale wentylacyjnym.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwy jest montaż
książkowy falowników (jeden obok drugiego).
Dodatkowo obwody elektroniczne zostały pokryte warstwą ochronną
dzięki czemu falowniki mogą pracować w środowisku agresywnym.

Wbudowane filtry EMC klasy C2 zapewniają optymalną
eliminację zakłóceń. Istnieje możliwość zastosowania
dodatkowych zewnętrznych filtrów oraz dławików
ograniczających do minimum zakłócenia
generowane przez falownik podczas pracy.

5. Zewnętrzny panel sterowania

Uwagi:
Przewód połączniowy nie jest częścią zestawu.

2. Certyfikaty

3. Warunki pracy
Parametr

Opis

Temperatura

-10°C ~+40°C, przy czym szybkość zmian temperatury nie może być większa niż 0,5°C / minutę.

otoczenia

Jeśli temperatura otoczenia przekroczy 40°C należy obniżyć moc znamionową o 3 % na każdy 1°C.
Nie zalecane jest stosowanie falownika gdy temperatura otoczenia wynosi powyżej 60°C.
Szafa sterownicza powinna być wyposażona w wentylator wraz z wyłącznikiem termicznym

Wilgotność

RH90%(bez kondensacji), w środowisku żrącym wilgotność powietrza powinna być <60%.

Temperatura
transportu

-40°C~+70°C

Wysokość

Poniżej 1000 m.n.p.m, Jeżeli falownik jest zainstalowany powyżej tej wysokości
nalezy obniżyć moc znamionową o 1% na każde 100 metrów powyżej tej wysokości

Wibracje

Poniżej 5,8 m/s2 (0,6g)

Dodatkowe warunki Falownik należy instalowaćw miejscu wolnym od:
pracy
mgły olejowej i kurzu
wiór metalowych, oleju, wody i innych materiałów pochodnych
materiałów radioaktywnych
materiałów łatwopalnych (np. drewna)
szkodliwych gazów i cieczy
nadmiernych drgań
silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego
bezpośredniego nasłonecznienia
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Dane Techniczne
Wartość

Parametr
Napięcie zasilania (V)
Częst. wejściowa (Hz)
Napięcie wyjściowe (V)

0~ Napięcie wejściowe

Częst. wyjściowa (Hz)
Moc wyjściowa (kW)
Tryb sterowania

U/F, wektorowy SVC

Rodzaj silnika

Asynchroniczny

Współczynnik prędkości
Dokładność kontroli
Wahania prędkości
Czas reakcji
Kontrola momentu
Moment rozruchowy
Prąd przeciążeniowy

150% 1 minuta, 180% 10 sekund, 200% 1 sekunda

Metody zadawania
częstotliwości

Wejścia analogowe, wbudowany potencjometr, wejścia dyskretne,

Zabezpieczenia

Ponad 30 rodzajów błędów, rozbudowane procedury ochrony

Wejście analogowe

1 kanał (AI2) 0~10V/0~20mA oraz 1 kanał (AI3) -10~10V

Wyjście analogowe

2 kanały ( AO1, AO2) 0~10V/ 0~20mA

wejście HDI, klawiatura, regulator PID, komunikacja MODBUS, tryb wielobiegowy.

2 programowalne wyjścia przekaźnikowe
Wyjście przekaźnikowe
Obciążalność styków: 3A/230 V
Sposób montażu

Montaż ścienny, kołnierzowy

Temperatura otoczenia

-10~50`C, optymalna poniżej 40`C

Stopień ochrony

IP 20

Chłodzenie

Wentylator

Zakres Mocy
Model

Moc Wyjściowa Prąd Wejściowy Prąd Wyjściowy Częstotliwość kluczowania

Uwagi:
1. Prąd wejściowy przy napięciu zasilania 380 V.
2. Prąd wyjściowy przy napięciu wyjściowym 380 V.

Wymiary (mm)
1. Wymiary klawiatury
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2. Wymiary - montaż ścienny

Otwory
montażowe

3. Wymiary - montaż kołnierzowy

Otwory
montażowe

Schematy
1. Schemat obwodu głównego

Rezystor hamujący

Filtr
wej.

Filtr
wyj.

2. Schemat obwodu sterowania

Zacisk wielofunkcyjny 1
Zacisk wielofunkcyjny 2

Wyjście analogowe 1

Zacisk wielofunkcyjny 3
Zacisk wielofunkcyjny 4

Wyjście analogowe 2

Wejście HDI / Otwarty kolektor

Wyjście przekaźnikowe 1

Wyjście przekaźnikowe 2
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Sieć Sprzedaży
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