
VX مشخصات فنى درايوهاى سرى

       ورودي و خروجي دستگاه
 380V±15% :محدوده ولتاژ ورودى  

63Hz~47  :محدوده فركانس ورودى  
محدوده ولتاژ خروجى: صفر تا ولتاژ نامى ورودى  

 400Hz~0 :محدوده فركانس خروجى  

       مشخصه  I/O  کنترل
HDI1 و يك ورودى ديجيتال پالسى سرعت باال ON/OFF وروديهاى ديجيتال قابل برنامه ريزى: 5 ورودى ديجيتال بصورت  

20mA~0 10 ياV~0 (AI2)210 و يك ورودى آنالوگV~0 (AI1)1وروديهاى آنالوگ: يك ورودى آنالوگ  
خروجى رله: دو رله خروجى قابل برنامه ريزى  

خروجى ديجيتال: يك خروجى ترانزيستورى open collector يا پالسى سرعت باال   
10V~0 20 ياmA ~0/4 خروجى آنالوگ: يك خروجى آنالوگ  

امكان نصب كارت آپشن براى افزايش ورودى و خروجيها  

       توابع کنترل اصلي
V/Fو مد كنترل (SVC)و بدون فيدبك (VC)مد كنترل: بصورت كنترل بردارى با فيدبك انكودر  

اتوتيونينگ پارامترهاى موتور بصورت استاتيك و ديناميك جهت كنترل بردارى بهتر  
كنترل سرعت و گشتاور حلقه بسته با دقت باال  

ظرفيت اضافه جريان: 60 ثانيه با % 150 اضافه جريان ويا 10 ثانيه با % 180 اضافه جريان   
گشتاور راه اندازى: مد SVC با 150% اضافه گشتاور در فركانس 0.5Hz ودر مد VC با % 180 اضافه گشتاور در فركانس صفر   

محدوده تنظيم سرعت: مد SVC با نسبت 1:100 ودر مد VC با نسبت 1:1000  
VC و دقت %0.02± در مد SVC دقت دور %0.5± در سرعت حداكثر مد  

1kHz ~ 16.0kHz : Carrier فركانس  
رفرنس سرعت: كى پد، ورودى آنالوگ، HDI(ورودى پالس سرعت باال)، ارتباط سريال، سرعت چند پله،  PLC ساده و  PID كنترل   

تابع كنترل گشتاور  
PLC ساده،  تابع كنترل 16 پله اى سرعت   

تابع كنترل تراورس  
تابع كنترل زمان و كنترل طول  

تابع تعقيب سرعت در ابتداى استارت جهت بارهاى در حال چرخش  
كليد Quick/Jog   روى پانل قابل برنامه ريزى  

تابع تنظيم اتوماتيك ولتاژ( AVR) به هنگام تغييرات ولتاژ ورودى و ثابت نگه داشتن ولتاژ خروجى  
29 نوع فالت شامل اضافه جريان، اضافه بار، اضافه ولتاژ، كاهش ولتاژ،اضافه دما، خطاى فاز، اتصال كوتاه وغيره  

درايوهاى كنترل بردارى  VX (كنترل گشتاور)

4KW ~ 400 KW



خدمات و نوآورى




