


درباره کاال صنعتی
خدماتئهاراکیفیتبهبوددرتوجهیقابلرشدتااستشدهباعثاینترنتطریقازمحصوالتمعرفیواینترنتیهایفروشگاهتوسعهامروزه

کسیکمترزهامروطرفیاز.استمحصولبهترینانتخاببرایزماندرجوییصرفهاینترنتیهایفروشگاهمزیتبزرگترین.گیردشکلفروشگاهی
تنهاصنعتیالکا.بودخواهددسترسقابلمهمایناینترنتیهایفروشگاهدرونمایدخریدبهاقدامکاال،مشخصاتبررسیوتحقیقبدونکهاست
انتخابدرارآنهاراهنماکتبارائهوآموزشیسمینارهایبرگزاریطریقازمشتریانآموزشباداردسعیهموارهبلکهنیستاینترنتیفروشگاهیک

ازصنعتیهایکاالبامخاطبینبیشترچههرکردنآشناوکارشناسیخدماتارائه،آموزشیمتدهایترینجدیدازاستفاده.نمایدیاریکاالبهترین
فنیخدماتکیفیارتقاءوصنعتیکاالهایتامینهدفباومجربکادریبا1382سالازصنعتیکاالمجموعه.استمجموعهاینهایرسالتجمله
محصول،بهترینبانتخادرفنیمشاورهارائه.میآیدشماربهکشوردرصنعتیکاالیکنندگانتامینبزرگترینازیکیعنوانبهامروزهوشدنهادهبنا

درزاتتجهیاندازیراهونصبحمل،خارجی،وداخلیمعتبربرندهایازتجهیزاتتامینمشتریان،نیازارزیابیوتشخیصجهتمتخصصاعزام
االکمجموعهدرماهدف.استمجموعهاینخدماتازبخشییدکیقطعاتتامینوتعمیراتپیگیرانه،ومسئوالنهفروشازپسخدماتمحل،

وشگاهیفروپرسنلمستمرآموزشمنظم،زمانبندیبرنامهطبقبرخدماتارائهفروشگاهی،وآموزشیخدماتکیفیتافزونروزبهبودصنعتی
پرسنلگرفتنخدمتبهضمنراستا،ایندر.هستوبودهمشتریانرضایتمندیافزایشوشدهزمانبندیبرنامهطبقخدماتارائهاینترنتی،
دقیقابزارواختمانیسصنعتی،کاالهایبرایپیشرفتهفروشگاهیسایتایجادبامعتبر،هاینمایندگیگرفتنوفنیمتخصصانتربیتوکارآزموده

.استفروشگاهیمجموعهاینتوسعهوگروهاهدافتحققدنبالبه

لوگویونعتیصکاالنامازاستفادهسوءهرگونهواستفرداتجارتصنعتبهیابشرکتبهمتعلقسایتلوگویهمراهبهصنعتیکاالبرند:نکته
.شدخواهدپیگیریقانونیمراجعدرشرکت



دانش بنیانپرتو صنعت

کنترل کننده های دور موتور
خدمات و نوآوری



معرفی پرتو صنعت

حالدریخصوصبخشدردورکنترلکنندهتولیدشرکتیکبعنوانتجربه،قرنربعیکازبیشباآنتاسیسازسال28گذشتازپسپرتوصنعتشرکت
حالدربازار،نیازهایبهتوجهباوباشدمی6KVولتاژمدیومدرایوهایوولت400پایینولتاژهایدورکنترلشاملشرکتاینتولیدات.استفعالیت
ریاستفناوریوعلمیمعاونتازبنیاندانشتاییدیهدارایکهشرکتاین.کندمیتولید400KWتا0.75KWازتوانیرنجدرراخودمحصوالتحاضر

بهموفقرویکرد،اینباودادهقرارخوداهدافدرروزآوریفنودانشبهدستیابیاهدافباراR&Dبرتکیههمیشهبودهخودمحصوالتکلیهبرایجمهوری
تجربهباونخبهآموختگاندانشومهندسینازگیریبهرهباشرکتاین.استشدهگازونفتمانندحساسصنایعقبیلازکشورداخلصنایعنیازهایتأمین
رافناوریودانشبرمبتنیاقتصادعزیزمان،کشوردرزاییاشتغالنیزوافزودهارزشایجادضمنآنسازیتجاریسپسوفناوریبهدانشتبدیلدرخود،
بزرگترینهران،تپرندصنعتیشهرکدرمربعمترهزارچهاربربالغمساحتیدرسالدردستگاهعددهزاردهتولیدظرفیتباشرکتاین.استکردهگذاریپایه
شرکت.باشدنمیخارجیشرکتهیچلیسانستحتوشدهتولیدومهندسیوطراحیایراندرتمامامحصوالتاین.باشدمیخاورمیانهدردرایوکنندهتولید

جديدهاینسلیاوجدیدکنترلرهایمیکرووپروسسورهامثلقطعاتزمینهدرچهتکنولوژیک،دستاوردهایبامتناسبوسابقه،سال28ایندرپرتوصنعت
درحاضرحالدر.استنمودهتولیدوطراحیراخودمحصوالت،کنترلوقدرتالکترونیکدرعلمیهایدستاوردزمینهدرچهوالکترونیکیهایسوئیچتر

Vectorدستگاههای.گرددمیاستفادهپروسسورهاموجودتکنولوژیهایآخرینازشرکتاینتولیدیمحصوالت Control(برداریگشتاورکنترل)شرکتاین
از،شرکتیناساختمحصوالت.استدارارادقیقوباالداینامیکبابارهاییکنترلتواناییلذاداشتهرابارگشتاورتشخیصوگیریاندازهقابلیتدارای
دستگاهایننصببرایترکیهکشوردر.میگرددصادرافغانستانوقزاقستان،عراقارمنستان،امارات،وترکیهمانندکشورهاییبهخودOEMمشتریهایطریق
Certificateاستانداردداشتن of European CEاستاندارهایمحصوالتاینازییرنجهادلیلهمینبه.استاجباریIECهایشمارهبه

EN61800_5_2007وEN61800_3_2012گواهيگواهیصدوربراینیازموردکهCEاندکردهکسبراباشدمی.



مشخصات کلی کنترل کننده های دور ولتاژ پایین

LXهایسریشاملشرکتاینساختدورهایکنندهکنترل , MX , VX , EX , EZفازسههایدورکنترلسریکهبودهEXوعمومیهایکاربردجهت
بادورکنترلEZسریوبودهآسانسورصنعتجهتLXسریوفنوپمپهایکاربردجهتMXسریوصنعتیترتخصصیهایکاربردجهتVXسری

:استآمدهذیلشرحبههادرایواینکلیمشخصات،باشدمیولت22۰فازسهخروجیوتکفازورودی

سیستم حفاظتی قوی جهت حفاظت درایو و موتور و باال بردن قابلیت و ضریب اطمینان باال •

تست کامل تمامی قطعات و پردها و دستگاه مونتاژ شده با سیستم کنترل کیفی مستمر و پیشرفته•

15KWن دارای یونیت ترمز داخلی تاتوا•

 90KWا ت 15KEداخلی جهت کاهش هارمونیک از توان   DCدارای چوک•

و امکان نصب کارت های آپشن متنوع  I/Oسخت افزار قوی با قابلیت ترمینال های قابل برنامه ریزی •

پانل کنترل با قابلیت کار ساده و نمایشی مقادیر پارامترها •

دارای سیستم تهویه قوی با تکنولوژی باال •



مشخصات کلی کنترل کننده های دور ولتاژ پایین

قابلیت نصب درایوها کنار یکدیگر •

در درایوهای توان باال قابلیت نصب بصورت ایستاده و یا نصب داخلی تابلو •

دارای دستورالعمل کار ساده به همراه کتاب راهنمای فارسی •

قابلیتهای نرم افزاری پیشرفته برای کاربردهای مختلف در صنعت •

برای کنترل سیستمهای مدار بسته نظير کنترل فشار یادمای پروسه  PIDسیستم کنترل•

دارند (tension Corro)و کنترل کششی برای سیستم هایی که نیاز به تنظیم گشتاور یا تنشن (Torque Control)سیستم کنترل گشتاور •

داخلی جهت تنظیم اتوماتیک سرعت های پله ای برای سیستم هایی که نیاز به چندین سرعت مختلف دارند PLCداراي مد•

دارای برنامه کاربردی پمپ جهت کنترل چندین پمپ بصورت همزمان در ایستگاه های پمپاژ یا بوستر پمپ ها •



مشخصات کلی کنترل کننده های دور ولتاژ پایین

برنامه کاربردی آسانسور و پله برقی با سیستم نجات اضطراری پیشرفته •

برنامه کاربردی جهت صرفه جویی انرژی در ماشین های تزریق پالستیک•

برنامه کاربردی جهت پمپ های شناور با داشتن چندین شتاب راه اندازی مختلف •

پانل کنترل در تمامی توان ها یکسان می باشد و پانل کنترل با قابلیت جدا شدن و نصب بر روی تابلو امکان تنظیم راحت پارامترها•

. دفرکانس را دارا می باش،صفحه نمایشگر نشان دهنده طالعات متنوع نظیر مقادیر جریان ولتاژ ، دور موتور. و نمایش مقادیر آنها را فراهم می سازد •
 doorده ازدر ضمن امکان استفا. همچنین پانل کنترل در حالت فعال می تواند جهت کنترل موتور و استارت و استپ و تنظیم سرعت آن استفاده گردد 

panel جهت نصب پانل روی درب تابلوها هم وجود دارد.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

.Frame H                 1400KW
.Frame G          2200-315KW
.Frame F          3110-160KW
.Frame E              475-90KW
.Frame D              537-55KW
.Frame C           618.5-30KW
.Frame B             77.5-15KW
.Frame A            82.2-5.5KW
.Frame Z                  90.5-2.2



مشخصات کلی کنترل کننده های دور مديوم ولتاژ 

Cascadedتکنولوژیازاستفادهباشرکتاینساختولتاژمدیومهایدرایو H-bridge Multilevel Inverterهایسلولتعدادیازدرایوهااینوبوده
درایوهااینراندمانوشدهاستفادهکمولتاژهایIGBTازدرایوهااینساختدراستشدهتشکیلاندگرفتهقرارهمباسریبصورتکهپایینولتاژقدرت
الزاماترعایتبادرایوهااین.باشدمی 5 %ازبیشقدرتضریباصالحخازنبهنیازبدوندرایوهایاینقدرتضریب.باشدمی96٪ازبیشتر

IEEE519_1992وجیخرولتاژموجشکلبودنلولمولتیبهتوجهبا.استسینوسیتقریباورودیجریانموجشکلوبوده% ازکمترهارمونیکدارای
دیگراتخصوصیاز.باشدمیداراراسیستمدرموجوداستانداردهایکابلوهاموتورروینصبامکانوبودهسینوسیموتوربهخروجیجریاندرایوهااین
ازقدرتایهسلولکلیههمچنینوکرداشارهآنهاتعویضبودنآسانوآنهاقدرتهایسلولبودنیکسانبعبارتییاومدوالریتیبهتوانميهادرایواین

.ودشمیمنتقلنوریکابلرشتهدوبامدولهبصورتهاسلولاینفرمانوکنترلسیگنالهایوبودهایزولهکنترلقسمتازنوریهایکابلطریق

شبکهرویدرایوتاثیر
هارمونیکIEEE519استانداردکاملکردنبرآورده
کمترین%1.2زیرجریانهارمونیک،%1زیرولتاژ

رتقدضریبکارخانهبرقشبکهدراختاللواعوجاج
.باشدمییکبهنزدیک

قابلیت اطمینان درایو 
قالتمقابلدروباالاطمینانضریبوراندماندارای
خیلیوبسهولتبودنماجوالربعلتوبودهمقاوم
.شودمیتعمیرسریع

تاثیر درایو روی موتور

(کیلوولت6.6برایلول13)خروجیوبودنلولمولتیبعلت
ابوسینوسيموتورمختلفدورهایدرموتورولتاژوجریان
رموتوبهعایقیهایتنشدرایو.باشدمیهارمونیکحداقل
مینالقاموتوربیرینگهایدرجریاندرایو.کندنمیتحمیل
.کندنمیایجادهارمونیکیتلقاتدرایو.نماید

تاثیر درایو روی بار
ساناتنوحداقلخروجیدرسینوسیتقریباجریانبعلتدرایو

Torque)گشتاور Pulsation)درایو.میکندایجادباررويرا
کندمیتامیندورتغييراترنجتمامدررابارگشتاور



PSMV(250KW~4000KW)درایو مدیوم ولتاژ سری
اژيوم ولتدمشخصات فنی درایو م

 6.6KV-6:ولتاژنامی•

4000KW-250:توان نامی•

 / 50HZ (%10+~%10-):فرکانس ورودی•
60HZ

80HZ~0:محدوده فرکانس خروجی•

0.01HZ:دقت فرکانس خروجی•

SPWM/SVPWM: مد کنترلی•

0.96<:بازده•

0.96<:ضریب توان ورودی•

C°45+~5-:دمای کاری•

امکانات

12: تعداد ورودی و خروجی های دیجیتال •
خروجی13/ورودي 

20mA)تا4:)ورودیهای آنالوگ•

20mA)تا4:)خروجی آنالوگ•

محافظت  %200:حفاظت جریان لحظه ای •
بالفاصله

% 15۰ثانیه، 12۰برای % 12۰:تحمل اضافه جریان•
ثانیه3برای 

 Modbus-RTU ,RS485رابط :ارتباط•
Profibus-DP,Ethernet,deviceNet:اختیاری

خنک کننده هوا تحت فشار:روش خنک کننده•

اضافه بار و اضافه جریان ، از :توابع حفاظت•

دست فاز ، اضافه ولتاژ ، گرمای بیش از حد 
حدودیت جریان ، بایپس سلول

رق ، تابع سوئیچ به شبکه ب:( اختياري)قدرت •
تابع قفل فاز

سهولت سروسی و )درایو مدوالر مديوم ولتاز •
(ارتقا 

ولتاژ پایین IGBTدرایو مديوم ولتاژ بر اساس•

ي درایو مديوم ولتاژ که بدون هیچ فیلتر اضاف•
را برآورده مي کند IEEE519الزامات

ار با درايو مديوم ولتاژ بدون فیلتر و کامال سازگ•
موتور های موجود

ل درایو مدیوم ولتاژ بدون محدودیت در طول کاب•
موتور



قدرتهایسلولازتعدادیازشدهتشکیلPSMVپرتوصنعتولتاژمدیوماینورتر
AC.DCحالتدرقدرتسلول.هستندمتصلسریبصورتکه ACیکمعادل

سام.ستافازتکخروجیوفازسهورودیباپایینولتاژباولتاژمنبعولتاژمبدل
بنابراین،هستندمشابهکامالمکانیکیوالکتریکیهایویژگیدرقدرتهایسلول

.استآسانبسیارآنهاجایگزینیونگهداری

توپولوژی سلول های قدرت



EZ(0.75KW~2.2KW)درایو تکفاز سری

ورودی و خروجی دستگاه 

220V±15%: محدوده ولتاژ ورودی•

63HZ~47: محدوده فرکانس ورودی•

صفر تا ولتاژ نامی ورودی: محدوده ولتاژ خروجی•

400HZ~0: محدوده فرکانس خروجی•

کنترلI/Oمشخصه 

ON/OFFورودی دیجیتال بصورت4: کنترل و ورودیهای دیجیتال قابل برنامه ریزی•

(20mA~0)یا AI2 (10V~0)و ورودی آنالوگ AI1 (10V~0)ورودی آنالوگ :ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی•

یک رله خروجی قابل برنامه ریزی :خروجی رله ای•

 open collectorیک خروجی ترانزیستوری: خروجی دیجیتال•

(20mA~0.4)یا (10v~0)یک خروجی آنالوگ : خروجی آنالوگ•

Ezمشخصات فنی درایوهای سری



اصلیکنترلتوابع

وV/Fکنترلمدو(SVC)فیدبکبدونبرداریکنترلبصورت:کنترلمد•
گشتاورکنترل

180%باثانیه10وياجریاناضافه0 1%باثانیه00 :جریاناضافهظرفیت•
جریاناضافه

1:100نسبتباSVCمد:سرعتتنظیممحدوده•

SVCمدحداکثرسرعتدر%0.5±دوردقت•

:15.0kHz~0.5فرکانس• Carrier

وپلهچندسرعتسریال،ارتباطآنالوگ،ورودیپد،کی:سرعترفرنس•
PIDسرعتمختلفرفرنسهایبینسوئیچنیزومدهاترکیباحتیو

TorqueگشتاورکنترلتابعوPIDکنترلتابع• control

سرعتايپله8کنترلتابع•

تراورسکنترلتابع•

چرخشحالدربارهایجهتاستارتابتدایدرسرعتتعقیبتابع•

ریزیبرنامهقابلپانلرویکلید•

)ولتاژتنظيمتابع• AVR)ورودیولتاژتغييراتهنگامبه

تاژ،ولکاهشولتاژ،اضافهبار،اضافهجریان،اضافهشاملکاملحفاظتهای•
وغيرهکوتاهاتصالفاز،خطایدما،اضافه

EZ(0.75KW~2.2KW)درایو تکفاز سری



EZ(0.75KW~2.2KW)درایو تکفاز سری

توان دستگاه جریان ورودی دستگاه جریان خروجی دستگاه طول عرض عمق
(KW) (A) (A) (mm) (mm) (mm)

EZ-0K75-N-00 0.75 8.2 4.5 Z 204 121.4 134.5

EZ-1K5-N-00 1.5 14.2 7.0 Z 204 121.4 134.5

EZ-2K2-N-00 2.2 23.0 10.0 Z 204 121.4 134.5

دستگاه تک فاز 220ولت AC 1PH 220V±15%

مدل فریم



EZکاربرد درایو های 

غذاییصنایعتولیدخطها،فنساختمانی،هایپمپدرEZفازتکدرایوهای
واپچ،چرم،پالستیکسبکهایسازیماشینکشاورزی،تکفازهایپمپ،
ازدقیقادهاستفبرایوکنندمیاستفادهصنعتیاتوماسیونتجهیزاتازکه...
تفادهاسقابلباشندمیتکفازدرایونیازمندگشتاورشوسرعتکنترلوآن

.است



EX(2.2KW~15KW)درایو های کنترل برداری جنرال سری

ورودی و خروجی دستگاه 

380V±15%: محدوده ولتاژ ورودی•

36HZ~47: محدوده فرکانس ورودي•

صفر تا ولتاژ نامی ورودی: محدوده ولتاژ خروجی•

400HZ~0: محدوده فرکانس خروجی•

کنترل I/Oهمشخص

هفت ورودی دیجیتال و یک ورودی دیجیتال پالسی سرعت باال•
یا رورودی های دیجیتال دو جهته میباشد و امکان مشترک کردن صف) 
(ولت میباشد24

یا 10V~0و یک ورودی آنالوگ  10V~0یک ورودی آنالوگ•
0~20mA

دو رله خروجی•

یا پالسی سرعت باال open collectorیک خروجی ترانزیستوری•

20mA~0.4یا 10V~0دو خروجی آنالوگ•

– Modbusسریال با پروتکل مدباس RS485ورودی• RTU

EXمشخصات فنی درایوهای سری



اصلیکنترلتوابع

V/Fکنترلمدسه• Control, Sensor
less Vector Control, Torque

Control

%15۰باثانیه6۰:ولتاژاضافهظرفیت•
اضافه%18۰ثانیه1۰باجریاناضافه
جریان

1:1۰۰:تسرعتنظیمرنج•

0.5KHZفرکانس• ~15.0,KHZ: Carrier

آنالوگ،ورودیپدکی:سرعترفرنس•
HDI(باالسرعتپالسورودی)،ارتباط

وPIDوPLCپله،چندسرعتسریال،
ترکیبحتی

هامد•

اصلیکنترلتابع•

V/Fکنترلمدسه• Contorol , Sensor
less Vector Control , torque

contorol

اضافه%0 1باثانیه00 :ولتاژاضافهظرفیت•
جریاناضافه%180ثانیه10یاجریان

1:100:سرعتتنظیمرنج•

0.5kHz~15.0kHz:فرکانس•

ورودیپد،کی:سرعترفرنس•
سرعتپالسورودی)HDIآنالوگ،

وPLCپله،چندسرعتسریال،،ارتباط(باال
PIDهامدترکیبحتیو

PIDکنترلتابع•

•PLC،سرعتایپله16کنترلتابعساده

تراورسکنترلتابع•

طولکنترلوزمانکنترلتابعو•

استارتابتدایدرسرعتتعقیبتابع•
چرخشحالدربارهایجهت

پروگرامقابلپانلشاسی•

)ولتاژرگولهتابع• AVR)تغييراتهنگامبه
ورودیولتاژ

روشچندازفرکانسباالیحدانتخاب•

گشتاوراضافهتشخيصتابع•

سرعتنوسانبرنظارت•

SLEEPمددرشدنروشنتاخیرتنظیم•

ژولتاوجریاناضافهشاملفالتنوع23•
غیرهوفازخطایوکم

EX(2.2KW~15KW)درایو های کنترل برداری جنرال سری



EX(2.2KW~15KW)درایو های کنترل برداری جنرال سری
EXجدول مشخصات توان و جریان درایوهای سری 

High Low High Low High Low
EX-2K2-N-00 2.2 4.0 7 10 5 9 A

EX-4K0-N-00 4.0 5.5 10 15 9 13 A

EX-5K5-N-00 5.5 7.5 15 20 13 17 A

EX-7K5-N-00 7.5 11 20 26 17 25 B

EX-11K0-N-00 11 15 26 35 25 32 B

EX-15K0-N-00 15 18.5 35 38 32 37 B

EX-18K5-N-00 18.5 22 38 46 37 45 C

EX-22K0-N-00 22 30 46 62 45 60 C

EX-30K0-N-00 30 37 62 76 60 75 C

EX-37K0-N-00 37 45 76 90 75 90 D

EX-45K0-N-00 45 55 90 105 90 110 D

EX-55K0-N-00 55 75 105 140 110 150 D

EX-75K0-N-00 75 90 140 160 150 176 E

EX-90K0-N-00 90 110 160 210 176 210 E

EX-110K0-N-00 110 132 210 240 210 250 F

EX-132K0-N-00 132 160 240 290 250 300 F

EX-160K0-N-00 160 185 290 330 300 340 F

EX-200K0-N-00 200 220 370 410 380 415 G

EX-250K0-N-00 250 280 460 500 470 520 G

EX-315K0-N-00 315 350 580 620 600 640 G

جریان خروجی 
دستگاه

(A)
فریم

دستگاه های سه فاز 380ولت AC 3PH 380V ±15%

مدل
توان دستگاه

(kw)

جریان ورودی 
دستگاه

(A)



توان دستگاهEXابعاد درایو های سری  طول عرض عمق
(KW) (mm) (mm) (mm)

EX-2K2-N-00 2.2/4.0 A 290 163 194

EX-4K0-N-00 4.0/5.5 A 290 163 194

EX-5K5-N-00 5.5/7.5 A 290 163 194

EX-7K5-N-00 7.5/11 B 370 230 206

EX-11K0-N-00 11/15 B 370 230 206

EX-15K0-N-00 15/18.5 B 370 230 206

EX-18K5-N-00 18.5/22 C 469.5 290.5 228.5

EX-22K0-N-00 22/30 C 469.5 290.5 228.5

EX-30K0-N-00 30/37 C 469.5 290.5 228.5

EX-37K0-N-00 37/45 D 581.5 375 279

EX-45K0-N-00 45/55 D 581.5 375 279

EX-55K0-N-00 55/75 D 581.5 375 279

EX-75K0-N-00 75/90 E 755 460 344

EX-90K0-N-00 90/110 E 755 460 344

EX-110K0-N-00 110/132 F 1490 490 391

EX-132K0-N-00 132/160 F 1490 490 391

EX-160K0-N-00 160/185 F 1490 490 391

EX-200K0-N-00 200/220 G 1670 750 402

EX-250K0-N-00 250/280 G 1670 750 402

EX-315K0-N-00 315/350 G 1670 750 402

مدل فریم



نقشه ابعاد دستگاه ها جهت نصب



صنعتدرEXهایدرایوکاربرد

نترلکگشتاورسیستمبهنیازکهکشورمهمصنایعاکثردرEXدرایوهای
openبصورت loop(بازحلفه)رویبرهادستگاهاین.داردکاربردودارند

شینمابرش،ماشیننساجی،ماشینکاغذماشینرنگرزی،وچاپماشینهای
وفنوپمپفوالد،رولینگماشینمفتول،وسیمکششماشینابزار،

.شوندمینصبپالستیکتزریقماشینوکمپرسور



2.2KW~400KW     VXدرایو های کنترل برداری حلقه بسته سری 
VXمشخصات فنی درایورهای سری

ورودی و خروجی دستگاه 

± 380V: محدوده ولتاژ ورودی• 15%

63HZ~47: محدوده فرکانس ورودی •

محدوده ولتاژ خروجی صفر تا ولتاژ نامی ورودی•
:400Hz-0محدوده فرکانس خروجی

کنترلI/Oمشخصه

 ON/OFFورودی دیجیتال بصورت5: ورودیهای دیجیتال قابل برنامه ریزی•

(HDI1)و یک ورودی دیجیتال پالسی سرعت باال

 2و یک ورودی آنالوگ (10V~0)1یک ورودی آنالوگ: ورودیهای آنالوگ•

0~10V  20~0یاMa

دو رله خروجی قابل برنامه ریزی : خروجی رله•

یا پالسی  open collectorیک خروجی ترانزیستوری :خروجی دیجیتال•
سرعت باال 

20Ma~0.4یا  10V~0یک خروجی آنالوگ: خروجی آنالوگ•

امکان نصب کارت آپشن برای افزایش ورودی و خروجیها•



توابع کنترل اصلی

و بدون فيدبک (VC)بصورت کنترل برداری با فیدبک انکودر: مد کنترل•
(SVC) و مد کنترلV/F

کنترل توتیونینگ پارامترهای موتور بصورت استاتیک و دینامیک جهتا•
برداری بهتر

کنترل سرعت و گشتاور حلقه بسته با دقت باال•

٪18۰ثانیه با 1۰اضافه جریان ویا ٪15۰ثانیه با 6۰: ظرفیت اضافه جریان•
اضافه جریان

ودر 0.5Hzاضافه گشتاور در فرکانس 15۰٪با  SVCمد: گشتاور راه اندازی•
اضافه گشتاور در فرکانس صفر 18۰با  VCمد

با نسبت   VCودر مد1:100با نسبت  SVCسرعت مد: تنظیمدوده مح•
1:1۰۰۰

VCدر مد%0.02±و دقت   SVCدر سرعت حداکثر مد± ۰.5%دقت دور•

1kHz .16.0kHz: Carrierرکانس ف•

، (ورودی پالس سرعت باال) HDIکی پد، ورودی آنالوگ، : رفرنس سرعت•

و حتی PIDساده و  PLCارتباط سریال، سرعت چند پله، 

ترکیبی از ورودیهای مختلف که می توانند انتخاب شوند•

 PIDتابع کنترل•

تابع کنترل گشتاور •

•PLC  پله ای سرعت16ساده، نابع کنترل

تابع کنترل تراورس •

تابع کنترل زمان و کنترل طول •

تابع تعقیب سرعت در ابتدای استارت جهت بارهای در حال چرخش•

کلید            روی پانل قابل برنامه ریزی •

به هنگام تغييرات ولتاژ ورودی و ثابت  (AVR)تابع تنظیم اتوماتیک ولتاژ•
نگه داشتن ولتاژ خروجی 

اژ نوع فالت شامل اضافه جریان اضافه بار، اضافه ولتاژ کاهش ولت29•
اضافه دما، خطای فاز اتصال کوتاه وغيره



VX  (2.2KW~400KW)درایو های کنترل برداری حلقه بسته سری 

High Low High Low High Low
VX-4K0-N-00 4.0 5.5 10 15 9 13 A

VX-5K5-N-00 5.5 7.5 15 20 13 17 A

VX-7K5-N-00 7.5 11 20 26 17 25 B

VX-11K0-N-00 11 15 26 35 25 32 B

VX-15K0-N-00 15 18.5 35 38 32 37 B

VX-18K5-N-00 18.5 22 38 46 37 45 C

VX-22K0-N-00 22 30 46 62 45 60 C

VX-30K0-N-00 30 37 62 76 60 75 C

VX-37K0-N-00 37 45 76 90 75 90 D

VX-45K0-N-00 45 55 90 105 90 110 D

VX-55K0-N-00 55 75 105 140 110 150 D

VX-75K0-N-00 75 90 140 160 150 176 E

VX-90K0-N-00 90 110 160 210 176 210 E

VX-110K0-N-00 110 132 210 240 210 250 F

VX-132K0-N-00 132 160 240 290 250 300 F

VX-160K0-N-00 160 185 290 330 300 340 F

VX-200K0-N-00 200 220 370 410 380 415 G

VX-250K0-N-00 250 280 460 500 470 520 G

VX-315K0-N-00 315 350 580 620 600 640 G

دستگاه های سه فاز 380ولت AC 3PH 380V ±15%

مدل
توان دستگاه جریان ورودی  جریان خروجی 

(kw)فریم (A) (A)

VXصات توان و جریان درایوهای سری خجدول مش



VXابعاد درایو های سری 

توان دستگاه طول عرض عمق
(KW) (mm) (mm) (mm)

VX-4K0-N-00 4.0/5.5 A 290 163 194

VX-5K5-N-00 5.5/7.5 A 290 163 194

VX-7K5-N-00 7.5/11 B 370 230 206

VX-11K0-N-00 11/15 B 370 230 206

VX-15K0-N-00 15/18.5 B 370 230 206

VX-18K5-N-00 18.5/22 C 469.5 290.5 228.5

VX-22K0-N-00 22/30 C 469.5 290.5 228.5

VX-30K0-N-00 30/37 C 469.5 290.5 228.5

VX-37K0-N-00 37/45 D 581.5 375 279

VX-45K0-N-00 45/55 D 581.5 375 279

VX-55K0-N-00 55/75 D 581.5 375 279

VX-75K0-N-00 75/90 E 755 460 344

VX-90K0-N-00 90/110 E 755 460 344

VX-110K0-N-00 110/132 F 1490 490 391

VX-132K0-N-00 132/160 F 1490 490 391

VX-160K0-N-00 160/185 F 1490 490 391

VX-200K0-N-00 200/220 G 1670 750 402

VX-250K0-N-00 250/280 G 1670 750 402

VX-315K0-N-00 315/350 G 1670 750 402

مدل فریم



VXابعاد درایو های سری 



نایعص،فوالدصنایع:ماننددارندکاربردکشورمهمصنایعاکثردرVXدرایوهای
رثقیل،حکابل،وسیمتولید،سیمانصنعتفاضالبوآبپتروشیمی،ونفت

ویربرهادستگاهاینقطعاتوخودروصنعتپالستیک،والستیکصنایع
نماشیبرش،ماشیننساجی،ماشینکاغذ،ماشینرنگرزی،وچاپماشینهای

وورکمپرسوپمپفوالد،رولینگماشینمفتول،وسیمکششماشینابزار،
شوندمینصبپالستیکتزريقماشین

کاربرد درایو های VX در صنعت



MX(2.2KW~132KW)درایو های مخصوص کنترل سیستم های پمپ و فن سری
MXسریدرایوهایفنیمشخصات

دستگاهخروجیوورودی

380V:ورودیولتاژمحدوده• ± 15%

63Hz~47:وروديفرکانسمحدوده•

ورودینامیولتاژتاصفر:خروجیولتاژمحدوده•

400Hz~0:خروجیفرکانسمحدوده•

پمپکنترلمخصوصمشخصات•

ارمقدداشتننگهثابتوهمزمانبصورتموازی،پمپچندینکنترل•
سیستمدبيیافشار

پمپ9تاآپشنکارتباوشودميكنترلآپشنکارتبدونپمپسهتا•
باشدمیکنترلقابل

وزماناساسبرفشارکنترلامکانتاباشدمیداخلیساعتدارای•
باشدداشتهوجودباالقابلیت

بصورتمسیستباشدالزمحدازکمتردبیوقتی:انرژیجوییصرفهتابع•
پمپکنترلماندمیبکارآمادهحالتدروشودمیمتوقفاتوماتیک

بصورتمختلفپمپ8تا،کشلجنپمپودورمنپمپنرمال،
فشارفیدیکاساسبراتوماتیک

هایحفاظتتاشودمیذخیرهجداگانهبصورتپمپهرنامیجریان•
گیردانجامالزم

مپپکارکردزمانشودمیباعثکهزماناساسبرهاپمپجابجاییتابع•
.باشدیکسانها

چرخشحالدرکهموتوریاستارتجهتسرعتتعقیبتابعدارای•
.است

wakeوsleepتابع• upهنگامبهموتورشدنروشنوخاموشجهت
پمپسیستمپارکلقطع



كنترل I/Oمشخصه

ورودی دیجیتال 8: ورودیهای دیجیتال قابل برنامه ریزی•
 ON/OFFبصورت

2و یک ورودی آنالوگ  10V~10یک ورودی آنالوگ: ورودیهای آنالوگ•
0~10V  20~0یاMa

سه رله خروجی قابل برنامه ریزی :خروجی رله•

20mA~0.4یا  10V~0خروجی آنالوگ، دو خروجی آنالوگ •

امکان نصب کارت آپشن مخصوص پمپ جهت افزایش ورودی و •
خروجیها 

جهت ارتباط مدباس RS485ترمینال•

توابع کنترل اصلی 

 V/Fمد کنترلی بصورت کنترل •

٪15۰ثانیه با 1۰اضافه جریان ویا ٪12۰ثانیه با 6۰: ظرفیت اضافه جریان•
اضافه جریان

1:100نسبت : محدوده تنظیم سرعت•

1kHz~16.0kHz : Carrierفرکانس •

کی پد، ورودی آنالوگ، ارتباط سریال: رفرنس سرعت•

از روی پانل و یا ترمینال های دیجیتالی و یا دریافت: فرمان حرکت •
فرمان از طریق مدباس 

جهت ترمز دینامیکی در استارت و استپDCقابلیت تزریق جریان•

  PIDتابع کنترل•

روی پانل قابل برنامه ریزی لید  ک•

به هنگام تغييرات ولتاژ ورودی و  ( AVR )تابع تنظیم اتوماتیک ولتاژ•
ثابت نگه داشتن ولتاژ خروجی

تاژ کاهش ول. نوع فالت شامل اضافه جریان، اضافه بار اضافه ولتاژ29•
اتصال کوتاه وغيره-اضافه شما، خطای فاز 



سیستم کنترل پمپ
.شودیمکنترلهمزمانبصورتپمپچندین،درایویکازاستفادهباسیستمایندر
تناسبمدرایو.گرددمیتعيينآبمصرفمقداریہدیافشارسنسوریکازاستفادهبا
یکدررادبییافشارها،پمپتکتکسرعتکنترلواندازیراهباآبمصرفبا

نیازبدونواتوماتیکبصورتکامالسیستماین.داردمینگهشدهتعيينثابتمقدار
.نمایدمیکاردیگریکنترلسیستمهیچبه

باشدمیاستفادهقابلروشچندبهسیستماین
یکی. شدنخاموشوروشنفرمانوباشدمتصلدرایوبههمیشههاپمپاز1

.کندصادردرایورادیگرپمپهای
درایو. ظیمتنباودهدشبکهتحویلونمودهاندازیراهراهاپمپازیکهربتواند2

.داردنگهثابترادبییافشاروخودبهمتصلپمپاسرعت
تسرعکنترلبادرایوهاو.شودگرفتهنظردردرایوهاپکپمپازکدامهربرای3.

دارندنگهثابترادبییاافشارهاپمپ

توان دستگاه
جریان ورودی 

دستگاه
جریان خروجی 

دستگاه

(kw) (A) (A)
MX-2K2-N-00 2.2 7 5 A

MX-4K0-N-00 4.0 10 9 A

MX-5K5-N-00 5.5 15 13 A

MX-7K5-N-00 7.5 20 17 A

MX-11K0-N-00 11 26 25 B

MX-15K0-N-00 15 35 32 B

MX-18K5-N-00 18.5 38 37 B

MX-22K0-N-00 22 46 45 C

MX-30K0-N-00 30 62 60 C

MX-37K0-N-00 37 76 75 C

MX-45K0-N-00 45 90 90 D

MX-55K0-N-00 55 105 110 D

MX-75K0-N-00 75 140 150 D

MX-90K0-N-00 90 160 176 E

MX-110K0-N-00 110 210 210 E

MX-132K0-N-00 132 240 250 F

دستگاه های سه فاز 380ولت 3AC 380V±15%

مدل فریم



MXابعاد درایو های سری 

توان دستگاه طول عرض عمق
(KW) (mm) (mm) (mm)

MX-2K2-N-00 2.2 A 290 163 194

MX-4K0-N-00 4.0 A 290 163 194

MX-5K5-N-00 5.5 A 290 163 194

MX-7K5-N-00 7.5 A 290 163 194

MX-11K0-N-00 11 B 370 230 206

MX-15K0-N-00 15 B 370 230 206

MX-18K5-N-00 18.5 B 370 230 206

MX-22K0-N-00 22 C 469.5 290.5 228.5

MX-30K0-N-00 30 C 469.5 290.5 228.5

MX-37K0-N-00 37 C 469.5 290.5 228.5

MX-45K0-N-00 45 D 581.5 375 279

MX-55K0-N-00 55 D 581.5 375 279

MX-75K0-N-00 75 D 581.5 375 279

MX-90K0-N-00 90 E 755 460 344

MX-110K0-N-00 110 E 755 460 344

MX-132K0-N-00 132 F 1490 490 391

مدل فریم



MXابعاد درایو های سری 



LX   (4.0KW~30KW)درایو های مخصوص کنترل آسانسور سری

ورودی و خروجی دستگاه 

380V:ورودیولتاژمحدوده• ± 15%

63HZ~47:ورودیفرکانسمحدوده•

وروديناميولتاژتاصفر:خروجیولتاژمحدوده•

400Hz~0:خروجیفرکانسمحدوده•

15KWتاداخلیترمزسوئیچداراي•

نجاتسیستمجهت60VباطریولتاژوDCولتاژباتغذیهامکان•
15KW,11KW,7.5KWتوانهایدراضطراری

کنترلI/Oصهمشخ

بصورتدیجیتالورودی6:ریزیبرنامهقابلدیجیتالیورودیهای•
ON/OFF،4شوداضافهتواندمیآپشنکارتتوسطدیگرورودی

(AI1)1آنالوگورودییکآنالوگ،ورودیهای• (0~10V)ورودییکو
(AI2)2آنالوگ 0~10V20~0یاmA

.شودمياضافهرلهیکآپشنکارتباوخروجیرلهدو:رلهخروجی•

openترانزیستوریخروجییک:دیجیتالخروجی• collectorپالسییا
.شودمیاضافهدیگرخروجییکآپشنکارتباوباالمدرعت

کارتباو20mA~0.4یا10V~0آنالوگخروجییک:آنالوگخروجی•
میشوداضافهدیگرخروجییکیآپشن

آپشنکارتباRS485سبامدخروجی•

LXمشخصات فنی درایورهای سری



توابع کنترل اصلی

فیدبکبدونو(VC)انکودرفیدبکبابرداریکنترلبصورت:كنترلمد•
(SVC)کنترلدموV/F

%180باهثاني1۰یاوجریاناضافه%0 1باثانیه6۰:جرياناضائهظرفیت•
جریاناضافه

0.5HZفرکانسدرگشتاوراضافه%15۰باSVCمداندازیراهگشتاور•
صفرفرکانسدرگشتاوراضافه٪18۰باVCمدودر

1:1۰۰۰نسبتباVCمدودر1:1۰۰نسبتاباSVCمدسرعتتنظیممحدوده•
VCمددر%0.02±دقتوSVCماحداکثرسرعتدر%0.5±دوردقت•
1kHzفرکانس• ~ 16.0KHz: Carrier
ایپلهچندسرعتریال،سارتباطآنالوگورودیپد،کی:سرعترفرنس•

نجاترلکنتروزیون،باسرویسکنترلنرمال،کنترل:آسانسورکنترلمد
سریعکاهشيشتابووEvacuationیااضطراری

شکلSشتابمنحنی•
دیجیتالبهایورودبامختلفسرعتحالتهشتتنظيمامکان•
رایبکاهندهوافزایندهمستقلهایشتابوروزیونسرعتتنظیمامکان•

سرعتاین

Evacuationبااضطرارینجاتمدمستقلپارامترهایدارای•
ندهافزایمجملهايشتابواضطرارینجاتمستقلسرعتتنظیمامکان•

سرعتاینبرایکاهندهو
ایطشربرایکاهندهوافزایندهمستقلسریعهایشتابتنظیمامکان•

پائینوباالحفاظتیهایسوئیچبهبرخورد
موتورالکتریکیپارامترهايمشخصاتاتوماتیکتنظیمواتوتيونينگ•

موتوروچرخشسکونحالتدودربرداریکنترلمدجهت
مکانیکیترمزکنتاکتورکنترلوموتورکنتاکتورکنترل•
آسانسورکابینوزنبامتناسباندازیراهگشتاورجبرانسازي•
ریزیبرنامهقابلپانلرویکلید•
ورودیولتاژتغييراتهنگامبهولتاژAVRتنظيمتابع•
رونسنکوآسنکرونموتورهایجهتانکودرکارتبابستهحلقهکنترل•
اژولتکاهشولتاژ،اضافهبار،اضافهجریان،اضافهشاملفالتنوع3۰•

وغيرهکوتاهاتصالفاز،خطایدما،اضافه



LXمخصوص کنترل آسانسور سریصات توان و جریان درایوهای خجدول مش

توان دستگاه
جریان ورودی 

دستگاه
جریان خروجی 

دستگاه

(kw) (A) (A)
LX - 4K0-N-00 4 10 9 A

LX - 5K5-N-00 5.5 15 13 A

LX - 7K5-N-00 7.5 20 17 B

LX - 11K0-N-00 11 26 25 B

LX - 15K0-N-00 15 35 32 B

LX - 18K0-N-00 18 38 37 C

LX - 22K0-N-00 22 46 45 C

LX - 30K0-N-00 30 62 60 C

دستگاه های سه فاز 380ولت 3AC 380V±15%

مدل فریم

LX   (4.0KW~30KW)درایو های مخصوص کنترل آسانسور سری



توان دستگاه طول عرض عمق
(KW) (mm) (mm) (mm)

LX - 4K0-N-00 4 A 290 163 194

LX - 5K5-N-00 5.5 A 290 163 194

LX - 7K5-N-00 7.5 B 370 230 206

LX - 11K0-N-00 11 B 370 230 206

LX - 15K0-N-00 15 B 370 230 206

LX - 18K0-N-00 18 C 469.5 290.5 228.5

LX - 22K0-N-00 22 C 469.5 290.5 228.5

LX - 30K0-N-00 30 C 469.5 290.5 2285

مدل فریم

LXابعاد درایو های سری 

LXکاربرد درایو های 
استفاده مي گردند  Closed loopو Ooen loopو بصورت . بر روی انواع سیستمهای آسانسور و پله برفی قابل نصب می باشندLXدرایوهای •
مناسب می باشند 2m/sاین درایور برای آسانسورهای تا سرعت •
با انواع موتورهای آسانسور موجود در بازار سازگار می باشد و محدودیت حامی در نوع موتور وجود ندارد LXدرایو •
کار می کند و هنگام قطع برق بصورت اتوماتیک کابین آسایوز را تا سر طبقه حرکت می دهد60Vبا ولتاژ باطری LXسیستم نجات اضطراری درایو •



(37KW~55KW)درایو مدل فلنچ دار 

مزیت های مدل فلنج دار

حالت های نصب چندگانه•

نصب دیوار1•

نصب با فلنج •

اندازه کوچکتر •

مشخصات فنی ورودی و خروجی دستگاه•

± 380V: محدوده ولتاژ ورودی• 15%

63HZ~47: محدوده فرکانس ورودی •

صفر تا ولتاژ نامی ورودی :محدوده ولتاژ خروجی•

400HZ~0:محدوده فرکانس خروجی•

کنترل I/Oمشخصه 

و یک ON/OFFورودی دیجیتال بصورت :ورودیهای دیجیتال قابل برنامه ریزی •
(HDI)ورودی  دیجیتال پالسی سرعت باال 

و یک ورودی (0~10V) (AI1)1یک ورودی آنالوگ : ورودیهای آنالوگ•
20mA~0یا 0~10V  (AI2)2آنالوگ

دو رله خروجی قابل برنامه ریزی: رلهخروجی•

یا پالسی سرعت   open collectorیک خروجی ترانزیستوری : خروجی دیجیتال•
باال 

20mA~0.4یا 10v~0یک خروجی آنالوگ : خروجی آنالوگ•

امکان نصب کارت اپل برای افزایش ورودی و خروجیها•

(MXو سریVXسری)



توابع کنترل اصلي

و(SVC)فیدبکبدونو(VC)كودرنافیدبکبابرداریکنترلیبصورت:کنترلیمد•
V/Fکنترلمد

برداریکنترلجهتدینامیکواستاتیکبصورتموتورپارامترهایاتوتیونینگ•
بهتر

باالدقتبابستهحلقهگشتاوروسرعتکنترل•

%۱8۰باثانیة۱۰ویاجریاناضافه%۱۵۰باثانیه۶۰:جریاناضافهظرفیت•
جریاناضافه

درو0.5Hzفرکانسدرگشتاوراضافه%۱۵۰باSVCمد:اندازیراهگشتاور•
SVGمد:سرعتتنظیممحدودصفرفرکانسدرگشتاوراضافه%۱8۰باVCمدل
۱:۱۰۰۰نسبتباVCمددرو۱:۱۰۰نسبتبا

VCمددر%0.02±دقتوSVCمدحداکثرسرعتدر%0.5±دوردقت•

1kHz:فرکانس• - 16.0kHz: Carrier

ارتباط،(باالسرعتپالسورودی)HDIآنالوگ،ورودیپد،کيسرعترفرنس•
کهمختلفهایورودیازترکیبیوحتيPIDوسادهPLCپله،چندسرعتسلایر،

.شوندانتخابتوانندمی

PIDکنترلتابع•

گشتاوركنترلتابع•

•PLC،سرعتایپله۱۶کنترلتابعساده

تراورسکنترلتابع•

طولکنترلوزمانکنترلتابع•

چرخشحالدربارهایجهتاستارتابتدایدرسرعتتعقیبتابع•

ریزیبرنامهقابلپانلرویکلید•

)ولتاژاتوماتیکتنظیمتابع• AVR)تنداشنگهثابتوورودیولتاژتغییراتهنگامبه
خروجیولتاژ

افهاض.ولتاژکاهشولتاژ،اضافهبار،اضافهجریان،اضافهشاملفالتنوع29•
وغیرهکوتاهاتصالفاز،خطایدما،



صات توان و جریان و ابعاد درایو مدل فلنچ دارخجدول مش

توان دستگاه جریان ورودی دستگاه جریان خروجی دستگاه طول عرض عمق
(KW) (A) (A) (mm) (mm) (mm)

EZ-0K75-N-00 0.75 8.2 4.5 204 121.4 134.5

EZ-1K5-N-00 1.5 14.2 7.0 204 121.4 134.5

EZ-2K2-N-00 2.2 23.0 10.0 204 121.4 134.5

دستگاه های سه فاز 380ولت

مدل

3AC 380V ±15%

کارت های آپشن درایو ها
I/Oکارت آپشن

برای افزودن ورودی و خروجیهای اضافی برای  LXو VXمخصوص درایوهای•

سازگاری با کاربرد مورد نیاز

 I/Oمشخصات کارت

زیریبرنامهقابلدیجیتالییاورودسه•

باالسرعتدیجیتالیورودییک•

جریانوولتاژآنالوگورودیدو•

ترانزیستوریدیجیتالخروجییک•

جریانیاولتاژآنالوگخروجییک•

رلهخروجییک•

RS485ارتباطیپورت•



کارت های آپشن درایو ها
ارتباطی مدباستكار

 MXو LX،VXقابل استفاده برای درایوهای •

اس مدبمشخصات کارت 

جهت ارتباط سریال با درایو براساس پروتکل مدباس•

RS485دارای ترمینالي•

برای ارتباط سریالی با دستگاه RS232دارای پورت•

کارت مخصوص ماشینهای تزریق پالستیک

چه استفاده از درایو بر روی ماشینهای تزریق پالستیک VXقابل استفاده بر روی رایوهای

ی گردنداین مدل دستگاهها جهت صرفه جویی در مصرف انرژی بر روی ماشینهای تزریق پالستیک نصب م

مشخصات کارت تزریق پالستیک 

(0A~1A)دارای دو ترمينال ورودی آنالوگ جریان •

جهت ورود وضعیت شیر دبي و فشار ماشین تزریق پالستیک•



کارت انکودر
جهت راه  LXو VXقابل استفاده بر روی دستگاههای مدلي

اندازی سیستمهای حلقه بسته
  Incrementialكودرهای از نوع افزايشينمخصوض ا

ترمینال های کارت انکودر 

توضیحات عملکرد ترمینال نام ترمینال
خروجی 12V تغذیه انکودر 12V

V0 ترمینال زمین COM1
ترمینال های ورودی کانال های انکودر ورودی کانال A+ انکودر TERA+

ورودی کانال A- انکودر TERA-
ورودی کانال B+ انکودر TERB+

محدوده فرکانس KHz 80 _ 0 می باشد. ورودی کانال B- انکودر TERA-

جهت تغذیه انکودر استفاده می شود. ماکزیمم جریان خروجی 300 
mA می باشد.

دامنه ولتاژ بین V 15 _ 12 می باشد.

+



کارت مخصوص کنترل پمپ

MXجهت استفاده بر روی درایوهای مدل•

برای کنترل چندين پمپ با هم•

مشخصات کارت پمپ

دارای سه ورودی دیجیتال قبل برنامه ریزی•

دارای یک خروجی دیجیتال ترانزيستوری•

داراي دو ورودی آنالوگ، ولتاژ و جریان•

دارای یک خروجی آنالوگ ولتاژ یا جریان•

عدد رله خروجی 8دارای •

RS232دارای پورت ارتباطی سریالی•



یونیت ترمز

OPDBدینامیکیترمزیونیت

ترمزیونیتازبایدترمزمقاومتنصبجهت15KWازباالترتوانهایدر•
نموداستفادهOPDBخارجیدینامیکی

OPDBترمزيوئيتهايقابليت

%0 رمزتمیزانحالیکهدرپیوستهبطورکاملبارترمزباالترمزقابلیت•
باشد

باشد%1۰۰ترمزمیزانحالیکهدردقیقه5مدتبهکاملبارترمز•

ولتاژسطحششتاوسیعولتاژرنج•

قاومتمکهزمانیاینورتربهصدمهازجلوگیریبرایکاملحفاظتیتوابع•
.باشدشدهکوتاهاتصالترمز

مدل توان اینورتر طول عرض عمق
OPDB - 055 18.5 - 55 KW 180 110 120

OPDB - 315 132 - 315 KW 285 180 164



 OPRBیونیت ترمز بازخور 

ترمزبهنیازکههاییسیستمبرایونمایدمیعملregenerativeدرایوبصورت
دارایمسیستاین.گرددمیاستفادهباشد،ميترمزمقاومتازاستفادهبدونسریع
انتوموتورهايبرایویابدمیکاهشهارمونیکمقداروباشدميباالتوانضریب

سیستماین.باشدمیمناسببسیارباشد،میمشکلترمزمقاومتازاستفادهکهباال
دارندیباالیبرگشتیانرژیموتورتوقفهنگامکهقندوجرثقیلمانندصنایعیدر

باشدمیمناسب

توان دستگاه )A(جریان نامی )A(جریان نامی

(kw) (AC) (AC)

OPRB - 7K5 - N 7.5 13 10

OPRB - 011 - N 11 19 15

OPRB - 015 - N 15 26 20

OPRB - 018 - N 18 32 25

OPRB - 022 - N 22 37 30

OPRB - 030 - N 30 51 40

OPRB - 037 - N 37 64 50

OPRB - 045 - N 45 77 60

OPRB - 055 - N 55 96 75

OPRB - 075 - N 75 128 100

OPRB - 090 - N 90 150 120

OPRB - 110 - N 110 183 145

OPRB - 132 - N 132 220 176

OPRB - 160 - N 160 276 213

OPRB - 200 - N 200 333 266

OPRB - 250 - N 250 416 332

دستگاه های سه فاز 380ولت 3AC 380V±15%

مدل



متقابلپیشرفتورشدبهخودمشتریانباهمراهودادهارائهراخدماتبهترینبارادرایوبهترینکهاستمتعهدخودمشتریانتمامیبهپرتوصنعتشرکت

)باالفناوریباتولیدیبخشهایبخصوصداخلیتولیداتبهکهشودمیتوصیهکشورمانعزیرصنعتگرانتمامیبهلذایابددسترسی high Tech خاصیتوجه(

کاالهاگونهایندورواز،سیاسیاختالفکوچکترینباشدمشاهدهتحریمپساوتحریمدوراندرکههمانگونهزیرانکنندخارجیشرکتهایبهوابستهراخودوداشته

در.شودمیاساسیمشکلدچارپشتیبانینیزویدکیقطعاتتامینجهتنیزبرداریبهرهحالدروشدهنصبدستگاههایوآوردهبعملجلوگیریایرانبه

اینکهشدهودخوطنهایهمبرایاشتغالباعثداخلتولیدازاستفادهضمندر.ندارندرامشکلاینوجههیچبهتکنولوژیدارایوداخلتولیدشرکتهایصورتیکه

درکهشوندیمتولیدبستهحلقهبرداریکنترلپایهبروعامکاربردبامدلهایدرپرتوصنعتدرایوهای.داشتخواهدبردرعزیزمانکشوربرایبسیاریمزایایامر

کاربردهایرایبپرتوصنعتدرایوهایهمچنین.شوندمیاستفادهغیرهوابزارماشین،چاپمتالوژی،نساجی،پالستیک،پتروشیمی،گاز،ونفتسیمان،صنایع

.شوندمیلیدتوآسانسورکاربردجهتمخصوصدرایونیزوپالستیکتزریقماشینهایبرایانرژیجوییصرفهسیستم،پمپکنترلسیستمهایمانندخاص

پیشرفتههایویژگی

برآوردهبلیتقامدوالر،ساختارباواستگرفتهبهرههاهادینیمهتکنولوژیترینپیشرفتهازقدرتقسمت.اندشدهساختهمدوالرطراحیاصولاساسبردرایوها

بازحلقهوتهبسحلقهبصورتدارفیدبکبرداریکنترلپیشرفتهسیستماساسبروباشدمیقدرتواحدازمجزاکنترلواحد.داردرامشترینیازهایاکثرکردن

دیگریوجریانبرداریکنترلمحاسباتجهتDSPبیتی16پردازندهیکیکهباشدمیCPUپردازندهعدددوشاملدستگاههااینکنترلبردهای.نمایدمیعمل

.باشدمیکاربردیهایبرنامهکنترلجهتARMبیتی32پردازنده



هایورودیبافیلترنصبقابلیتباالترهایتواندرو.شودمی35٪تاجریانهارمونیککاهشباعثکهباشدمیداخلیDCچوکوفیلتردارای

Closed)بستهحلقهبرداریکنترلبصورتدستگاهاینکنترلمد.استشدهبینیپیشمتناسب loop vector contorol)حلقهبرداریکنترلو

Sensor)باز less vector control)نچومواردیشاملپیچیدهکاربردهایجهتباالهایقابلیتبابستهحلقهدارفیدبکبرداریکنترل.باشدمی

خروجیورودیودارایکنترلبردهایشود،میاستفادهدارندصفربهنزدیکسرعتوگشتاورکنترلبهنیازکههاییسیستمیاوآسانسورهاها،جرثقیل

.باشدمیعتصندرمشتریاننیازهایاکثربادادنتطبيقجهتکه.باشدمیمختلفآپشنهایکارتنمودناضافهقابلیتباریزیبرنامهقابلI/Oهای

وکنترلساختمرحلهدرکاملبصورتبردهاتمامیو.استشدهاستفادهSMDماشینهایمدرنتکنولوژیهایآخرینازدرایوهااینبردهایتولیددر

درایوهای.شوندمیپوشیدهوارنیشالیهیکبامونتاژازقبلآلودگیوخاکوگردرطوبت،برابردرمحافظتجهتبردهاتمامی.گردندمینهاییتست

حداکثربارونامیشرایطتحتمشتریبهتحویلازقبلوگردندمیتستکامپیوترواتوماتیکتسترهایتوسطکاملبصورتاستانداردطبقشدهمونتاژ

نصبترمزمقاومتتوان15kwمیراحتیبهجرثقیلوآسانسورنظیرکاربردهاییدروباشندمیداخلیقرمزیونیتدارایناتوانداریوهای.کنندمیکار

درو.شودمی35٪تاجریانهارمونیککاهشباعثکهباشدمیداخلیDCچوکوفیلتردارای90kwتا15kwباالیدرایوهایتمامیهمچنین.نمود

.استشدهبینیپیشمتناسبهایورودیبافیلترنصبقابلیتباالترهایتوان



ارتباط با کاال صنعتی
های تماستلفن

(دفتر تهران)۰21 -23۰44885
(دفتر مشهد)99334-۰51 1۰۰

ساعات پاسخگویی تلفنی
17:3۰تا 8:3۰شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
14تا 8:3۰پنجشنبه از ساعت 

پست الکترونیک
info@kalasanati.com

ارتباط مستقیم با بخش های کاال صنعتی
09046638363الکتروموتور•
09338200113گیربکس     •
09358363111پمپ صنعتی•
09394482953پمپ خانگی •
09397009036ابزار دقیق  •
09931476531کاالی اتوماسیون•
09038262111سایر تجهیزات•

کاال صنعتی ه از نامدریافت پیام از هر شماره ای دیگری در پیام رسان های شبکه های مجازی و یا به صورت پیامک به منزله تخلف و سوء استفادخاطرنشان مینماید :توجه
.اطالع رسانی بفرمایید۰218854423۰ بنابراین خواهشمندیم در صورت مشاهده چنین رخدادی به شماره تماس . تلقی خواهد شد

می باشدکاال صنعتیبرندمالک رسمی مادی و معنویبهیاب صنعت تجارت فرداشرکتبا سپاس

tel:02188544230
tel:05133499100

