محصول جدید سانترنو برای کاربرد های عمومی و آسانسور
با قیمت مناسب
سینوس وگا ،درایوی با قابلیت استفاده در کاربردهای متفاوت که کارکرد صحیح و قابل

اعتماد را تضمین می نماید.

 دارای رنجهای مختلف از  0.4kwتا 160kw -بیشترین بازدهی انرژی و کمترین هزینه نگهداری

ســینوس وگا ،درایــو جدیــد و مقــرون بــه صرفــه ســانترنو بــرای تمامــی کاربــرد هــا،
بــا تضمیــن حداکثــر کارایــی و کنتــرل کامــل سیســتم

ســینوس وگا بــا عملکــرد کنتــرل بــرداری و کارایــی بــاال بــا اســتفاده از تکنولــوژی  flux controlامــکان
دسترســی بــه گشــتاور  180درصــدی در  0.5هرتــز بــا دقــت دور  0.5درصــد را ارائــه مــی دهــد.

اســتفاده از مــد کنترلــی خــاص باعــث کاهــش تنشــهای راه انــدازی و کاهــش صــدای موتــور شــده و
همچنیــن از بــاال رفتــن دمــای موتــور جلوگیــری کــرده کــه ایــن امــر باعــث افزایــش طــول عمــر موتــور
مــی گــردد.
ویژگــی هــای دینامیکــی و اســتاتیکی بســیار عالــی ســینوس وگا باعــث شــده تــا بطــور گســتر ده ای در
صنایــع مختلــف بــکار گرفتــه شــود.

افزایش  120درصدی جریان نامی به مدت یک دقیقه در مواردی که از موتورهای القائی دارای سیستم خود تهویه استفاده شده و جهت راه اندازی نیاز به اضافه بار ندارند (مانند فن ها ،پمپ ها و غیره).

 افزایــش  150درصــدی جریــان نامــی بــرای یــک دقیقــه ،افزایــش  180درصــدی جریــان نامــی بــرای ســه ثانیــه ،افزایــش  200درصــدی جریــان نامــی بــرای  0/5ثانیــه ،بــرای کاربردهائــی کــه در آن نیــاز بــه گشــتاور ثابــت مــی باشــد.(ماننــد چرثقیــل هــا ،باالبرهــا و غیــره)

محدوده توانی و ولتاژی موتورهای قابل اتصال:

توان 0.4 - 2.2 :کیلو وات  /ولتاژ 200-240 :ولت

توان 0.75-160 :کیلو وات  /ولتاژ 380-440 :ولت

ولتاژ و فرکانس شبکه:

 200-240 :2Sولت تکفاز  ، -15% ، +10%فرکانس  50-60هرتز
 380-440 :4Tولت سه فاز ، -15% ، +10%فرکانس  50-60هرتز

تجهیزات جانبی:

 -سلف های ورودی برای محدود کردن پرش های جریانی و کاهش هارمونیک

 سلف های  dv/dtبرای کاهش پالس های جریانی کارت اضافی برای ماشین های تزریق فیلتر سینوسی -کنترلر مولتی پمپ تا  5پمپ

سایر ویژگی ها:

 تکنولوژی منحصر به فرد محدودیت جریان تکنولوژی کنترل دینامیک DC-bus عملکرد سنجش سرعت به کمک سخت افزار دارای  plcداخلی برای کنترل موقعیت های مختلف کنترل بهینه closed-loop خروجی پالس سرعت باال عملکرد ثابت نگه داشتن فشار آب در کاربرد پمپ ها -عملکرد  ) FDTکاربرد در صنایع نساجی (

کاربرد ها:

 ماشینهای CNC ماشینهای تزریق ،ماشینهای خردکننده و ... اکسترودر فن ،پمپ تسمه نقاله کمپرسور آسانسور ،لیفت جرثقیل -بویلر

ویژگی های اصلی

 -سیستم خنک کننده هوشمند از طریق مونتاژ کانال های تفکیک شده

بصورت استاندارد دارای کیپد  LEDبا وضوح باال و آسان برای خواندن محافظت سریع دمای موتور از طریق تشخیص جریان موتور پتانسیومتر دیجیتال داخلی قابلیت کنترل چندین سرعت تنظیم فرکانس خروجی از  0تا  650هرتز – (تا  2000Hzنیز امکان پذیر می باشد) کاهش نویزهای حاصل از اتصال با موتور به وسیله مدوالسیون فرکانس کریر تا 15kHz اندازه گیری انرژی انتقال یافته به پمپ ((kwh اندازه گیری ساعات کارکرد پمپ قابلیت ذخیره پارامترها در کامپیوتر و انتقال به چندین درایو کالیبراسیون اتوماتیک پارامترهای موتور قابلیت پذیرش چندین برنامه به منظور افزایش و کاهش شیب سرعت حفظ دور موتور در زمان قطع ناگهانی برق سنجش دقیق سرعت (برای استارت مجدد بارهائی با اینرسی باال) کنترل حرکت موتور بر اساس متغیرهای طولی خروجی پالس با سرعت باال تا  / 50kHzدارای یازده مد خروجی مختلف با توجه به کارکرد با حداقل ولتاژ  ،285VDCبرای استفاده در شبکه های دارای نوسان مناسبمی باشد.
 قابلیت تشخیص بی باری ،مناسب جهت پمپ ها و جلوگیری از خشک کارکردن پمپ ها اعمال حداکثر گشتاور برای فرکانس صفر هرتز در مد کنترلی حلقه باز جهت ثابت نگه داشتن بار قابلیت  Auto Reversزمانی که خروجی  PIDمنفی می باشد.مناسب جهت سیستم های جمعکن و باز کن
  7ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی در مدل های سه فاز  6ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی در مدل های تک فاز  2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی  4خروجی قابل برنامه ریزی 2 (،خروجی رله با کنتاکت باز و بسته 2 ،خروجی کلکتور باز)  2خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی -پورت سریال  RS485با پروتکل Modbus RTU

