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خدمات + نوآوری



معرفی پرتوصنعت

ــده در بخــش  ــد کنن ــک رشکــت تولی ــوان ی ــه،  بعن ــرن تجرب ــع ق ــک رب ــش از ی ــا بی ــس از گذشــت 27  ســال از تاســیس آن ب رشکــت پرتوصنعــت پ

خصوصــی در حــال فعالیــت اســت. رشکــت پرتوصنعــت در زمینــه تولیــد درایوهــای  Low voltage  و Medium Voltage   فعالیــت کــرده و بــا توجــه 

بــه نیازهــای بــازار، در حــال حــارض محصــوالت خــود را در رنــج توانــی از2.2KW  تــا400KW  تولیــد مــی کنــد.

ایــن رشکــت کــه دارای تاییدیــه دانــش بنیــان از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای کلیــه محصــوالت خــود بــوده همیشــه تکیــه بــر 

R&D  را بــا اهــداف دســتیابی بــه دانــش و فــن آوری روز در اهــداف خــود قــرار داده و بــا ایــن رویکــرد،  موفــق بــه  تامیــن نیازهــای صنایــع داخــل 

کشــور از قبیــل صنایــع حســاس ماننــد نفــت و گاز شــده اســت.  ایــن رشکــت  بــا بهــره گیــری از مهندســین و دانــش آموختــگان نخبــه و بــا تجربــه  

خــود، در تبدیــل دانــش بــه فنــاوری و ســپس تجــاری ســازی آن ضمــن ایجــاد ارزش افــزوده و نیــز اشــتغالزایی در کشــور عزیزمــان،  اقتصــاد مبتنــی بــر 

دانــش و فنــاوری را پایــه گــذاری کــرده اســت . ایــن رشکــت بــا تولیــد  بیــش از هشــت هــزار عــدد درایــو  و ظرفیــت تولیــد چهــل هــزار عــدد دســتگاه 

در ســال در مســاحتی بالــغ بــر چهــار هــزار مرتمربــع در شــهرک صنعتــی پرنــد تهــران،   بزرگرتیــن تولیــد کننــده درایــو در خاورمیانــه مــی باشــد. 

ایــن محصــوالت متامــا در ایــران طراحــی ، مهندســی و تولیــد شــده و تحــت لیســانس هیــچ رشکــت خارجــی منــی باشــد.  رشکــت پرتوصنعــت در ایــن 

27 ســال ســابقه، و متناســب بــا دســتاوردهای تکنولوژیــک ، چــه در زمینــه قطعــات مثــل پروسســورها  و میکــرو کنرتلرهــای جدیــد و یــا نســل هــای 

جدیدتــر ســوئیچ هــای الکرتونیکــی و چــه در زمینــه دســتاورد هــای علمــی در الکرتونیــک قــدرت و کنــرتل ، محصــوالت خــود را طراحــی و تولیــد منوده 

اســت. در حــال حــارض در محصــوالت تولیــدی ایــن رشکــت از آخریــن تکنولوژیهــای موجــود پروسســورها اســتفاده مــی گــردد.

دســتگاههای  Vector Control ) کنــرتل گشــتاور بــرداری( ایــن رشکــت دارای قابلیــت انــدازه گیــری و تشــخیص گشــتاور بــار را داشــته لــذا توانایــی 

کنــرتل بارهایــی بــا  داینامیــک بــاال و  دقیــق را  دارا  اســت.

ــتان و  ــراق ، قزاقس ــتان، ع ــارات، ارمنس ــه و ام ــد ترکی ــورهایی مانن ــه کش ــود ب ــرتیهای OEM  خ ــق مش ــت ، از طری ــن رشک ــاخت ای ــوالت س محص

ــاری اســت . بــه  ــه بــرای نصــب ایــن دســتگاه داشــن اســتاندارد Certificate of European_ CE  اجب افغانســتان  صــادر میگــردد. در کشــور ترکی

همیــن دلیــل رنجهائــی از ایــن محصــوالت اســتاندارهای IEC بــه شــاره هــای EN-61800_5_2007 و EN61800_3_2012  کــه مــورد نیــاز بــرای 

صــدور گواهــی گواهــی CE مــی باشــد را کســب کــرده انــد. 



خدمات + نوآوری

رشکــت پرتوصنعــت بــه متامــی مشــرتیان خــود متعهــد اســت کــه بهرتیــن درایــو را بــا بهرتیــن خدمــات را ارائــه داده و همــراه بــا مشــرتیان خــود  بــه 

رشــد و پیرشفــت متقابــل دسرتســی یابــد لــذا  بــه متامــی صنعتگــران عزیــر کشــورمان توصیــه مــی شــود کــه بــه تولیــدات داخلــی بخصــوص بخشــهای 

تولیــدی بــا فنــاوری بــاال ) high Tech (  توجــه خاصــی داشــته و خــود را وابســته بــه رشکتهــای خارجــی نکننــد زیــرا هانگونــه کــه در دوران تحریــم 

و پســا تحریــم مشــاهده شــد بــا کوچکرتیــن اختــاف سیاســی ، از ورود ایــن گونــه کاالهــا بــه ایــران جلوگیــری بعمــل آورده  و دســتگاههای نصــب 

شــده و در حــال بهــره بــرداری نیــز جهــت تامیــن قطعــات یدکــی و نیــز پشــتیبانی دچــار مشــکل اساســی مــی شــود. در صورتیکــه رشکتهــای تولیــد 

داخــل و دارای تکنولــوژی بــه هیــچ وجــه ایــن مشــکل را ندارنــد. در ضمــن اســتفاده از تولیــد داخــل باعــث اشــتغال بــرای هــم وطنهــای خــود شــده 

کــه ایــن امــر مزایــای بســیاری بــرای کشــور عزیزمــان در بــر خواهــد داشــت. 

درایوهــای پرتوصنعــت در مدلهــای بــا کاربــرد عــام و بــر پایــه کنــرتل بــرداری حلقــه بســته تولیــد مــی شــوند کــه در صنایــع ســیان، نفــت و گاز، 

پرتوشــیمی، پاســتیک، نســاجی، متالــوژی، چــاپ ، ماشــین ابــزار و غیــره اســتفاده مــی شــوند. همچنیــن درایوهــای پرتوصنعــت بــرای کاربردهــای 

خــاص ماننــد سیســتمهای کنــرتل پمــپ ، سیســتم رصفــه جویــی انــرژی بــرای ماشــینهای تزریــق پاســتیک و  نیــز درایــو مخصــوص جهــت کاربــرد 

آسانســور تولیــد مــی شــوند.

درایوهــا بــر اســاس اصــول طراحــی مــدوالر ســاخته شــده انــد. قســمت قــدرت از پیرشفتــه تریــن تکنولــوژی نیمــه هــادی هــا بهــره گرفتــه اســت و بــا 

ســاختار مــدوالر، قابلیــت بــرآورده کــردن اکــر نیازهــای مشــرتی را دارد. واحــد کنــرتل مجــزا از واحــد قــدرت مــی باشــد و بــر اســاس سیســتم پیرشفتــه 

 CPU   کنــرتل بــرداری فیدبــک دار بصــورت حلقــه بســته و حلقــه بــاز عمــل مــی منایــد. بردهــای کنــرتل ایــن دســتگاهها شــامل دو عــدد پردازنــده

مــی باشــد کــه یکــی پردازنــده ۱۶ بیتــی DSP جهــت محاســبات کنــرتل بــرداری جریــان و دیگــری پردازنــده ۳۲ بیتــی ARM جهــت کنــرتل برنامــه 

 هــای کاربــردی مــی باشــد. مــد کنــرتل ایــن دســتگاه بصــورت کنــرتل بــرداری حلقــه بســته )Closed loop vector control( و کنــرتل بــرداری حلقــه بــاز

 )Sensor less vector control( مــی باشــد. کنــرتل بــرداری فیدبــک دار حلقــه بســته بــا قابلیــت هــای بــاال جهــت کاربردهــای پیچیــده شــامل مــواردی 

چــون جرثقیــل هــا، آسانســورها و یــا سیســتم هایــی کــه نیــاز بــه کنــرتل گشــتاور و رسعــت نزدیــک بــه صفــر دارنــد اســتفاده مــی شــود. بردهــای 

کنــرتل دارای ورودی و خروجــی هــای I/O قابــل برنامــه ریــزی بــا قابلیــت اضافــه منــودن کارت هــای آپشــن مختلــف مــی باشــد. کــه جهــت تطبیــق 

دادن بــا اکــر نیازهــای مشــرتیان در صنعــت مــی باشــد. در تولیــد بردهــای ایــن درایوهــا از آخریــن تکنولوژیهــای مــدرن ماشــینهای SMD اســتفاده 

شــده اســت. و متامــی بردهــا بصــورت کامــل در مرحلــه ســاخت کنــرتل و تســت نهایــی مــی گردنــد. متامــی بردهــا جهــت محافظــت در برابــر رطوبــت، 

گــرد و خــاک و آلودگــی قبــل از مونتــاژ بــا یــک الیــه وارنیــش پوشــیده مــی شــوند. درایوهــای مونتاژشــده طبــق اســتاندارد بصــورت کامــل توســط 

تســرتهای اتوماتیــک و کامپیوتــر تســت مــی گردنــد و قبــل از تحویــل بــه مشــرتی تحــت رشایــط نامــی و بــار حداکــر کار مــی کننــد.

داریوهــای تــا تــوان ۱5KW دارای یونیــت ترمــز داخلــی مــی باشــند و در کاربردهایــی نظیــر آسانســور و جرثقیــل بــه راحتــی مــی تــوان مقاومــت 

ترمــز نصــب منــود. همچنیــن متامــی درایوهــای بــاالی ۱5KW تــا 90KW دارای فیلــرت و چــوک DC داخلــی مــی باشــد کــه باعــث کاهــش هارمونیــک 

جریــان تــا %۳5 مــی شــود. و در تــوان هــای باالتــر قابلیــت نصــب فیلــرت بــا ورودی هــای متناســب پیــش بینــی شــده اســت.

ویژگی های پیرشفته



پانــل کنــرتل در متامــی تــوان هــا یکســان مــی باشــد و پانــل کنــرتل بــا قابلیــت جــدا شــدن و 

نصــب بــر روی تابلــو امــکان تنظیــم راحــت پارامرتهــا و منایــش مقادیــر آنهــا را فراهــم مــی 

ســازد . صفحــه منایشــگر نشــان دهنــده اطاعــات متنــوع نظیــر مقادیــر جریــان ،ولتــاژ ، دور 

موتــور، فرکانــس را دارا مــی باشــد . همچنیــن پانــل کنــرتل در حالــت فعــال مــی توانــد جهــت 

ــکان  ــن ام ــردد . در ضم ــم رسعــت آن اســتفاده گ ــور و اســتارت و اســتپ و تنظی ــرتل موت کن

اســتفاده از door panel جهــت نصــب پانــل روی درب تابلوهــا هــم وجــود دارد .

مشخصات کلی

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

• تست کامل متامی قطعات و بردها و دستگاه مونتاژ شده با سیستم کنرتل کیفی مستمر و پیرشفته 	

• 	15KW دارای یونیت ترمز داخلی تاتوان

• 	 90KW 15 تاKW داخلی جهت کاهش هارمونیک از توان DC دارای چوک 

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

•  پانل کنرتل با قابلیت کار ساده و منایشی مقادیر پارامرتها	

• دارای سيستم تهويه قوی با تکنولوژی باال	

• 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 راهنای فارسی	

•  قابلیتهای نرم افزاری پیرشفته برای کاربردهای مختلف در صنعت 	

• سیستم کنرتل PID برای کنرتل سیستمهای مدار بسته نظیر کنرتل فشار یادمای پروسه 	

•  سیستم کنرتل گشتاور )torque Control( و کنرتل کششی برای سیستم هایی که نیاز به تنظیم گشتاور یا تنشن )tension Control( دارند. 	

• دارای مد PLC داخلی جهت تنظیم اتوماتیک رسعت های پله ای برای سیستم هایی که نیاز به چندین رسعت مختلف دارند.	

•  دارای برنامه کاربردی پمپ جهت کنرتل چندین پمپ بصورت همزمان در ایستگاه های پمپاژ یا بوسرت پمپ ها 	

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

• برنامه کاربردی جهت رصفه جویی انرژی در ماشین های تزریق پاستیک	

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



درایو های کنرتل برداری حلقه بسته

2.2KW ~ 400 KW

 Vx مشخصات فنی درایوهای رسی

ورودی و خروجی دستگاه
• 	 380V ± 15% :محدوده ولتاژ ورودی

• 	63Hz~47:محدوده فرکانس ورودی

• محدوده ولتاژ خروجی: صفر تا ولتاژ نامی ورودی	

• 	  400Hz~0 :محدوده فرکانس خروجی

مشخصه I/O   کنرتل
• 	)HDI1( و یک ورودی دیجیتال پالسی رسعت باال ON/OFF ورودیهای دیجیتال قابل برنامه ریزی: 5 ورودی دیجیتال بصورت

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

• خروجی رله: دو رله خروجی  قابل برنامه ریزی	

• خروجی دیجیتال: یک خروجی ترانزیستوری open collector یا پالسی رسعت باال 	

• 	10V~0 20  یاmA~0/4 خروجی آنالوگ: یک خروجی آنالوگ

• امکان نصب کارت آپشن برای افزایش ورودی و خروجیها	

توابع کنرتل اصلی

• 	V/Fو مد کنرتل )SVC(و بدون فیدبک )VC(مد کنرتل: بصورت کنرتل برداری با فیدبک انکودر

• اتوتیونینگ پارامرتهای موتور بصورت استاتیک و دینامیک جهت کنرتل برداری بهرت	

• کنرتل رسعت و گشتاور حلقه بسته با دقت باال	

• ظرفیت اضافه جریان: ۶0 ثانیه با ۱50% اضافه جریان ویا ۱0 ثانیه با ۱80% اضافه جریان 	

• گشتاور راه اندازی: مد SVC با ۱50% اضافه گشتاور در فرکانس 0.5Hz ودر مد VC با ۱80% اضافه گشتاور در فرکانس صفر 	

• محدوده تنظیم رسعت: مد SVC با نسبت ۱:۱00 ودر مد VC با نسبت ۱:۱000	

• 	VC و دقت %0.02±  در مد SVC دقت دور %0.5± در رسعت حداکر مد

• 	1kHz ~ 16.0kHz : Carrier فرکانس

• رفرنس رسعت: کی پد، ورودی آنالوگ، HDI)ورودی پالس رسعت باال(، ارتباط رسیال، رسعت چند پله، PLC  ساده و PID  و حتی	

       ترکیبی از ورودیهای مختلف که می توانند انتخاب شوند.

• 	PID تابع کنرتل

• تابع کنرتل گشتاور	

• PLC ساده،  تابع کنرتل ۱۶ پله ای رسعت 	

• تابع کنرتل تراورس	

• تابع کنرتل زمان و کنرتل طول	

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

• کلید              روی پانل قابل برنامه ریزی	

• تابع تنظیم اتوماتیک ولتاژ) AVR( به هنگام تغییرات ولتاژ ورودی و ثابت نگه داشن ولتاژ خروجی	

• ۲9 نوع فالت شامل اضافه جریان، اضافه بار، اضافه ولتاژ، کاهش ولتاژ،اضافه دما، خطای فاز، اتصال کوتاه وغیره	

خدمات + نوآوری

VX



مدل 
توان 

دستگاه 
)kW(

جریان 
ورودی 

)A(

جریان 
خروجی 

)A(
فریم  طول عرض عمق

3AC 380V ±15%         دستگاه های سه فاز 380 ولت                          
VX -2K2-N-00 2.2 7 5 A 290 163 194

VX -4K0-N-00 4.0 10 9 A 290 163 194

VX -5K5-N-00 5.5 15 13 A 290 163 194

VX -7K5-N-00 7.5 20 17 B 370 230 206

VX -11K0-N-00 11 26 25 B 370 230 206

VX -15K0-N-00 15 35 32 B 370 230 206

VX -18K5-N-00 18 38 37 C 469.5 290.5 228.5

VX -22K0-N-00 22 46 45 C 469.5 290.5 228.5

VX -30K0-N-00 30 62 60 C 469.5 290.5 228.5

VX -37K0-N-00 37 76 75 D 581.5 375 279

VX -45K0-N-00 45 90 90 D 581.5 375 279

VX -55K0-N-00 55 105 105 D 581.5 375 279

VX -75K0-N-00 75 140 150 E 755 460 344

VX -90K0-N-00 90 160 176 E 755 460 344

VX -110K0-N-00 110 210 210 F 1490 490 391

VX -132K0-N-00 132 240 250 F 1490 490 391

VX -160K0-N-00 160 290 300 F 1490 490 391

VX -200K0-N-00 200 370 380 G 1358 750 402

VX -250K0-N-00 250 460 470 G 1358 750 402

VX -315K0-N-00 315 580 600 G 1358 750 402

VX -400K0-N-00 400 670 690 H 1950 1200 500

کاربرد درایو های VX در صنعت

درایوهــای VX در اکــر صنایــع مهــم کشــور کاربــرد دارنــد ماننــد : صنایــع فــوالد ، صنایــع نفــت و پرتوشــیمی، آب و فاضــاب، صنعــت ســیان ، تولیــد 

ســیم و کابــل، جرثقیــل، صنایــع الســتیک و پاســتیک، صنعــت خــودرو و قطعــات ایــن دســتگاه هــا بــر روی ماشــینهای  چــاپ و رنگــرزی، ماشــین 

کاغــذ، ماشــین نســاجی، ماشــین بــرش، ماشــین ابــزار، ماشــین کشــش ســیم و مفتــول، ماشــین رولینــگ فــوالد، پمــپ و کمپرســور و ماشــین تزریــق 

پاســتیک نصــب مــی شــوند. 
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خدمات + نوآوری

Sensor less Vector Control درایوهای مدل کنرتل

2.2KW ~ 15 KW

EX مشخصات فنی درایوهای رسی

ورودی و خروجی دستگاه
• 	 380V±15% :محدوده ولتاژ ورودی

• 	63Hz~47  :محدوده فرکانس ورودی

• محدوده ولتاژ خروجی: صفر تا ولتاژ نامی ورودی	

• 	  400Hz~0 :محدوده فرکانس خروجی

مشخصه I/O   کنرتل
• هفــت ورودی دیجیتــال و یــک ورودی دیجیتــال پالســی رسعــت بــاال ) ورودی هــای دیجیتــال دو جهتــه میباشــد و  امــکان مشــرتک کــردن صفــر 	

یــا 24 ولــت میباشــد(

• 	 20mA~0 10 یاV~0 10 و یک ورودی آنالوگV~0 یک ورودی آنالوگ

• دو رله خروجی	

• یک خروجی ترانزیستوری open collector یا پالسی رسعت باال	

• 	10V~0 20  یاmA~4/0 دو خروجی آنالوگ

• 	Modbus-RTU  رسیال با پروتکل مدباس RS485 ورودی

• 	 

توابع کنرتل اصلی
• 	  V/F Control , Sensor less Vector Control,  Torque Control سه مد کنرتل

• ظرفیت اضافه ولتاژ: ۶0 ثانیه با ۱50% اضافه جریان یا ۱0 ثانیه ۱80% اضافه جریان	

• رنج تنظیم رسعت: ۱:۱00 	

• 	0.5kHz ~ 15.0kHz : Carrier فرکانس

• رفرنــس رسعــت: کــی پــد، ورودی آنالــوگ، HDI)ورودی پالــس رسعــت بــاال(، ارتبــاط رسیــال، رسعــت چنــد پلــه، PLC  و PID  و حتــی ترکیــب 	

ها مد

• 	PID تابع کنرتل

• PLC ساده،  تابع کنرتل ۱۶ پله ای رسعت 	

• تابع کنرتل تراورس	

• تابع کنرتل زمان و کنرتل طول	

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

• شاسی پانل                 قابل پروگرام	

• تابع رگوله ولتاژ) AVR( به هنگام تغییرات ولتاژ ورودی	

• انتخاب حد باالی فرکانس از چند روش 	

• تابع تشخیص اضافه گشتاور 	

• نظارت بر نوسان رسعت 	

• 	SLEEP تنظیم تاخیر روشن شدن در مد

• ۲۳ نوع فالت شامل اضافه جریان و ولتاژ کم و خطای فاز وغیره	

EX



مدل 
توان 

دستگاه 
)kW(

جریان 
ورودی 

)A(
جریان  فریم  طول عرض

3AC 380V ±15%         دستگاه های سه فاز 380 ولت                          
EX -2K2-N-00 2.2 7 5 A 290 163 194

EX -4K0-N-00 4.0 10 9 A 290 163 194

EX -5K5-N-00 5.5 15 13 A 290 163 194

EX -7K5-N-00 7.5 20 17 B 370 230 206

EX -11K0-N-00 11 26 25 B 370 230 206

EX -15K0-N-00 15 35 32 B 370 230 206

کاربرد درایو های EX در صنعت
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درایوهــای EX  در اکــر صنایــع مهــم کشــور کــه نیــاز بــه سیســتم گشــتاور کنــرتل بصــورت open loop )حلقــه بــاز( دارنــد ، کاربــرد دارد. ایــن دســتگاه 

ــول، ماشــین  ــزار، ماشــین کشــش ســیم و مفت ــر روی ماشــینهای  چــاپ و رنگــرزی، ماشــین کاغــذ، ماشــین نســاجی، ماشــین بــرش، ماشــین اب هــا ب

رولینــگ فــوالد، پمــپ و فــن و کمپرســور و ماشــین تزریــق پاســتیک نصــب مــی شــوند. 



خدمات + نوآوری

درایو های مخصوص کنرتل سیستم های پمپ و فن

2.2KW ~ 132 KW

 MX مشخصات فنی درایوهای رسی

ورودی و خروجی دستگاه
• 	 380V ± 15% :محدوده ولتاژ ورودی

• 	63Hz~47  :محدوده فرکانس ورودی

• محدوده ولتاژ خروجی: صفر تا ولتاژ نامی ورودی	

• 	  400Hz~0 :محدوده فرکانس خروجی

مشحصات مخصوص کنرتل پمپ 
• کنترنل چندین پمپ موازی، بصورت همزمان و ثابت نگه داشن مقدار فشار یا دبی سیستم	

• تا سه پمپ بدون کارت آپشن کنرتل می شود و با کارت آپشن تا 9 پمپ قابل کنرتل می باشد.	

• دارای ساعت داخلی می باشد تا امکان کنرتل فشار بر اساس زمان و قابلیت باال وجود داشته باشد	

• تابع رصفه جویی انرژی: وقتی دبی کمرت از حد الزم باشد سیستم بصورت اتوماتیک متوقف می شود و در حالت آماده بکار می ماند	

• کنرتل پمپ نرمال، پمپ دورمن و پمپ لجن کش ، تا 8 پمپ مختلف بصورت اتوماتیک بر اساس فیدبک فشار	

• جریان نامی هر پمپ بصورت جداگانه ذخیره می شود تا حفاظت های الزم انجام گیرد.	

• تابع جابجایی پمپ ها بر اساس زمان که باعث می شود زمان کارکرد پمپ ها یکسان باشد.	

• دارای تابع تعقیب رسعت جهت استارت موتوری که در حال چرخش است.	

• تابع sleep و wake up جهت خاموش و روشن شدن موتور به هنگام قطع کل بار سیستم پمپ	

مشخصه I/O   کنرتل
• 	ON/OFF ورودیهای دیجیتال قابل برنامه ریزی: 8 ورودی دیجیتال بصورت

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

• خروجی رله: سه رله خروجی  قابل برنامه ریزی	

• 	 10V~0 20  یاmA~0/4 خروجی آنالوگ: دو خروجی آنالوگ

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

• ترمینال RS485 جهت ارتباط مدباس	

توابع کنرتل اصلی
• 	V/Fمد کنرتل: بصورت کنرتل

• ظرفیت اضافه جریان: ۶0 ثانیه با ۱۲0% اضافه جریان ویا ۱0 ثانیه با ۱50% اضافه جریان 	

• محدوده تنظیم رسعت:  نسبت ۱:۱00	

• 	1kHz ~ 16.0kHz : Carrier فرکانس

• رفرنس رسعت: کی پد، ورودی آنالوگ،  ارتباط رسیال	

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

• قابلیت تزریق جریان   DC جهت ترمز دینامیکی در استارت و استپ 	

• 	PID تابع کنرتل

• کلید                روی پانل قابل برنامه ریزی	

• تابع تنظیم اتوماتیک ولتاژ) AVR( به هنگام تغییرات ولتاژ ورودی و ثابت نگه داشن ولتاژ خروجی	

• ۲9 نوع فالت شامل اضافه جریان، اضافه بار، اضافه ولتاژ، کاهش ولتاژ،اضافه دما، خطای فاز، اتصال کوتاه وغیره	



در این سیستم با استفاده از یک درایو ، چندین پمپ بصورت همزمان کنرتل می شود.

بــا اســتفاده از یــک سنســور فشــار یــا دبــی مقــدار مــرف آب تعییــن مــی گــردد. درایــو متناســب بــا مــرف آب بــا راه انــدازی و کنــرتل رسعــت تــک 

تــک پمــپ هــا ، فشــار یــا دبــی را در یــک مقــدار ثابــت تعییــن شــده نگــه مــی دارد.

این سیستم کاما بصورت اتوماتیک و بدون نیاز به هیچ سیستم کنرتل دیگری کار می مناید.

سیستم کنرتل پمپ

این سیستم به چند روش قابل استفاده می باشد:

1-یکــی از پمــپ هــا همیشــه بــه درایــو متصــل باشــد 

ــر را  ــای دیگ ــدن پمپه ــوش ش ــن و خام ــان روش و فرم

ــد. ــو صــادر کن درای

ــدازی  ــک از پمــپ هــا را راه ان ــد هــر ی ــو بتوان 2-درای

ــت  ــم رسع ــا تنظی ــد و ب ــبکه ده ــل ش ــوده و تحوی من

پمــپ متصــل بــه خــود ، فشــار یــا دبــی را ثابــت نگــه 

دارد.

ــو در نظــر  ــک درای ــدام از پمــپ هــا ی ــرای هــر ک 3-ب

گرفتــه شــود. و درایوهــا بــا کنــرتل رسعــت پمــپ هــا ، 

ــا دبــی را ثابــت نگــه دارنــد. فشــار ی

مدل 
توان 

دستگاه 
)kW(

جریان 
ورودی 

)A(

جریان 
خروجی 

)A(
فریم  طول عرض عمق

3AC 380V ±15%         دستگاه های سه فاز 380 ولت                          
MX-2K2-N-00 2.2 7 5 A 290 163 194

MX-4K0-N-00 4.0 10 9 A 290 163 194

MX-5K5-N-00 5.5 15 13 A 290 163 194

MX-7K5-N-00 7.5 20 17 B 370 230 206

MX-11K0-N-00 11 26 25 B 370 230 206

MX-15K0-N-00 15 35 32 B 370 230 206

MX-22K0-N-00 22 46 45 C 469.5 290.5 228.5

MX-30K0-N-00 30 62 60 C 469.5 290.5 228.5

MX-45K0-N-00 45 90 90 D 581.5 375 279

MX-55K0-N-00 55 105 105 D 581.5 375 279

MX-90K0-N-00 90 160 176 E 755 460 344

MX-132K0-N-00 132 240 250 F 1490 490 391

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سنسور فشار

 



خدمات + نوآوری

درایو های مخصوص کنرتل آسانسور

4.0KW ~ 30KW

  LX  مشخصات فنی درایوهای رسی

ورودی و خروجی دستگاه
• 	 380V ± 15% :محدوده ولتاژ ورودی

• 	63Hz~47  :محدوده فرکانس ورودی

• محدوده ولتاژ خروجی: صفر تا ولتاژ نامی ورودی	

• 	  400Hz~0 :محدوده فرکانس خروجی

• 	 15kw دارای سوئیچ ترمز داخلی تا

• 	15KW 11 وKW ، 7.5KW 60 جهت سیستم نجات اضطراری در توانهایV و ولتاژ باطری DC امکان تغذیه با ولتاژ

مشخصه I/O   کنرتل

• ورودیهــای دیجیتــال قابــل برنامــه ریــزی: ۶ ورودی دیجیتــال بصــورت ON/OFF ، 4 ورودی دیگــر توســط کارت آپشــن مــی توانــد اضافــه مــی 	

شــود.

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

• خروجی رله: دو رله خروجی و با کارت آپشن یک رله اضافه می شود.	

• خروجی دیجیتال: یک خروجی ترانزیستوری open collector یا پالسی رسعت باال و با کارت آپشن یک خروجی دیگر اضافه می شود.	

• خروجی آنالوگ: یک خروجی آنالوگ 20mA~0/4  یا 10V~0 و با کارت آپشن یکی خروجی دیگر اضافه میشود	

• خروجی مد باس RS485  با کارت آپشن	

توابع کنرتل اصلی

• 	V/Fو مد کنرتل )SVC(و بدون فیدبک )VC(مد کنرتل: بصورت کنرتل برداری با فیدبک انکودر

• ظرفیت اضافه جریان: ۶0 ثانیه با ۱50% اضافه جریان ویا ۱0 ثانیه با ۱80% اضافه جریان 	

• گشتاور راه اندازی: مد SVC با ۱50% اضافه گشتاور در فرکانس 0.5Hz ودر مد VC با ۱80% اضافه گشتاور در فرکانس صفر 	

• محدوده تنظیم رسعت: مد SVC با نسبت ۱:۱00 ودر مد VC با نسبت ۱:۱000	

• 	VC و دقت%0.02±  در مد SVC دقت دور %0.5± در رسعت حداکر مد

• 	1kHz ~ 16.0kHz : Carrierفرکانس

• رفرنس رسعت: کی پد، ورودی آنالوگ، ارتباط رسیال، رسعت چند پله ای 	

• مد کنرتل آسانسور: کنرتل نرمال، کنرتل رسویس یا روزیون، کنرتل نجات اضطراری یا Evacuation و و شتاب کاهشی رسیع	

• منحنی شتاب S شکل 	

• امکان تنظیم هشت حالت رسعت مختلف با ورودیهای دیجیتال	

• امکان تنظیم رسعت روزیون و شتاب های مستقل افزاینده و کاهنده برای این رسعت	

• 	Evacuation دارای پارامرتهای مستقل مد نجات اضطراری یا

• امکان تنظیم رسعت مستقل نجات اضطراری و شتاب های مستقل افزاینده و کاهنده برای این رسعت	

• امکان تنظیم شتاب های رسیع مستقل افزاینده و کاهنده برای رشایط برخورد به سوئیچ های حفاظتی باال و پائین 	

• اتوتیونینگ وتنظیم اتوماتیک مشخصات پارامرتهای الکرتیکی موتورجهت مد کنرتل برداری در دو حالت  سکون وچرخش موتور	

• کنرتل کنتاکتور موتور و کنرتل کنتاکتور ترمز مکانیکی	

• جربانسازی گشتاور راه اندازی متناسب با وزن کابین آسانسور	

• کلید                 روی پانل قابل برنامه ریزی	

• تابع تنظیم ولتاژ) AVR( به هنگام تغییرات ولتاژ ورودی	

• کنرتل حلقه بسته با کارت انکودر جهت موتورهای آسنکرون و سنکرون	

• ۳0 نوع فالت شامل اضافه جریان، اضافه بار، اضافه ولتاژ، کاهش ولتاژ،اضافه دما، خطای فاز، اتصال کوتاه وغیره	



مدل 
توان 

دستگاه 
)kW(

جریان 
ورودی 

)A(

جریان 
خروجی 

)A(
فریم  طول عرض عمق

3AC 380V ±15%         دستگاه های سه فاز 380 ولت                          
LX - 4K0-N-00 4.0 10 9 A 290 163 194

LX - 5K5-N-00 5.5 15 13 A 290 163 194

LX - 7K5-N-00 7.5 20 17 B 370 230 206

LX - 11K0-N-00 11 26 25 B 370 230 206

LX -15K0-N-00 15 35 32 B 370 230 206

LX - 18K5-N-00 18 38 37 C 469.5 290.5 228.5

LX - 22K0-N-00 22 46 45 C 469.5 290.5 228.5

LX - 30K0-N-00 30 62 60 C 469.5 290.5 228.5

 LX کاربرد درایو های

درایوهــای LX  بــر روی انــواع سیســتمهای آسانســور و پلــه برقــی قابــل نصــب مــی باشــند. و بصــورت Open loop  و Closed loop اســتفاده مــی 

گردنــد.

این درایو برای آسانسورهای تا رسعت 2m/s مناسب می باشند.

درایوLX  با انواع موتورهای آسانسور موجود در بازار سازگار می باشد و محدودیت خاصی در نوع موتور وجود ندارد.

سیســتم نجــات اضطــراری درایــو LX  بــا ولتــاژ باطــری 60V کارمــی کنــد و هنــگام قطــع بــرق بصــورت اتوماتیــک کابیــن آسانســور را تــا رس طبقــه 

حرکــت مــی دهــد.
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خدمات + نوآوری

درایو مدل فلنج دار

37KW ~ 55 KW
)MX و رسی VX رسی(

مزیت های مدل فلنج دار 
• حالت های نصب چندگانه 	

نصب دیوار  

نصب با فلنج  

• اندازه کوچکرت	

مشخصات فنی 
ورودی و خروجی دستگاه

• 	 380V ± 15% :محدوده ولتاژ ورودی

• 	63Hz~47  :محدوده فرکانس ورودی

• محدوده ولتاژ خروجی: صفر تا ولتاژ نامی ورودی	

• 	  400Hz~0 :محدوده فرکانس خروجی

مشخصه I/O   کنرتل
• 	)HDI1( و یک ورودی دیجیتال پالسی رسعت باال ON/OFF ورودیهای دیجیتال قابل برنامه ریزی: 5 ورودی دیجیتال بصورت

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

• خروجی رله: دو رله خروجی  قابل برنامه ریزی	

• خروجی دیجیتال: یک خروجی ترانزیستوری open collector یا پالسی رسعت باال 	

• 	 10V~0 20  یاmA~0/4 خروجی آنالوگ: یک خروجی آنالوگ

• امکان نصب کارت آپشن برای افزایش ورودی و خروجیها	

توابع کنرتل اصلی

• 	V/Fو مد کنرتل )SVC(و بدون فیدبک )VC(مد کنرتل: بصورت کنرتل برداری با فیدبک انکودر

• اتوتیونینگ پارامرتهای موتور بصورت استاتیک و دینامیک جهت کنرتل برداری بهرت	

• کنرتل رسعت و گشتاور حلقه بسته با دقت باال	

• ظرفیت اضافه جریان: ۶0 ثانیه با ۱50% اضافه جریان ویا ۱0 ثانیه با ۱80% اضافه جریان 	

• گشتاور راه اندازی: مد SVC با ۱50% اضافه گشتاور در فرکانس 0.5Hz ودر مد VC با ۱80% اضافه گشتاور در فرکانس صفر 	

• محدوده تنظیم رسعت: 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 رسعت حداکر مد

• 	1kHz ~ 16.0kHz : Carrier فرکانس

• رفرنس رسعت: کی پد، ورودی آنالوگ، HDI)ورودی پالس رسعت باال(، ارتباط رسیال، رسعت چند پله، PLC  ساده و PID  و حتی	

       ترکیبی از ورودیهای مختلف که می توانند انتخاب شوند.

• 	PID تابع کنرتل

• تابع کنرتل گشتاور	

• PLC ساده،  تابع کنرتل ۱۶ پله ای رسعت 	

• تابع کنرتل تراورس	

• تابع کنرتل زمان و کنرتل طول	

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

• کلید                روی پانل قابل برنامه ریزی	

• تابع تنظیم اتوماتیک ولتاژ) AVR( به هنگام تغییرات ولتاژ ورودی و ثابت نگه داشن ولتاژ خروجی	

• ۲9 نوع فالت شامل اضافه جریان، اضافه بار، اضافه ولتاژ، کاهش ولتاژ،اضافه دما، خطای فاز، اتصال کوتاه وغیره	

مدل 
توان 

دستگاه 
)kW(

جریان 
ورودی 

)A(

جریان 
خروجی 

)A(
طول عرض عمق

3AC 380V ±15%         دستگاه های سه فاز 380 ولت                          
MX-37K0-N-00 37 62 60 555 273.5 343.7

MX-45K0-N-00 45 90 90 555 273.5 343.7

MX-55K0-N-00 55 105 105 555 273.5 343.7



کارت های آپشن درایو ها
 I/O کارت آپشن

مخصوص درایوهای VX و LX برای افزودن ورودی و خروجیهای اضافی برای سازگاری با کاربرد مورد نیاز

 I/O مشخصات کارت
• سه ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی	

• یک ورودی دیجیتال رسعت باال	

• دو وردی آنالوگ ولتاژ و جریان	

• یک خروجی دیجیتال ترانزیستوری	

کارت ارتباطی مدباس 
 MX و VX ، LX قابل استفاده برای درایوهای

مشخصات کارت مدباس 
• جهت ارتباط رسیال با درایو بر اساس  پروتکل مدباس	

• 	 RS485 دارای ترمینال

• دارای پورت RS232 برای ارتباط رسیالی با دستگاه	

کارت مخصوص ماشینهای تزریق پاستیک
قابل استفاده بر روی درایوهای VX جهت استفاده از درایو بر روی ماشینهای تزریق پاستیک.

این مدل دستگاهها جهت رصفه جویی در مرف انرژی بر روی ماشینهای تزریق پاستیک نصب می گردند.

مشخصات کارت تزریق پاستیک
• 	 ) A 1 ~ 0 ( دارای دو ترمینال ورودی آنالوگ جریان

• جهت ورودی وضعیت شیر دبی و فشار ماشین تزریق پاستیک	

کارت انکودر 
قابل استفاده بر روی دستگاههای مدل VX و LX جهت راه اندازی سیستمهای حلقه بسته

 Incremental مخصوص انکودرهای از نوع افزایشی

ترمینال های کارت انکودر

کارت مخصوص کنرتل پمپ
 MX جهت استفاده بر روی درایوهای مدل

برای کنرتل چندین پمپ با هم

مشخصات کارت پمپ
• دارای سه ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی	

• دارای یک خروجی دیجیتال ترانزیستوری	

• دارای دو ورودی آنالوگ ولتاژ و جریان	

• دارای یک خروجی آنالوگ ولتاژ یا جریان	

• دارای 8 عدد رله خروجی	

• 	 RS232 دارای پورت ارتباطی رسیال

• یک خروجی آنالوگ ولتاژ یا جریان	

• یک خروجی رله 	

• 	RS485 پورت ارتباطی

توضیحاتعملکرد ترمینالنام ترمینال
+12V12 تغذیه انکودرV جهت تغذیه انکودر استفاده می شود. ماکزیمم خروجی

جریان خروجی 300mA می باشد. COM1V 0 ترمینال زمین
TERA+انکودر +A ترمینالهای ورودی کانالهای انکودر ورودی کانال

دامنه ولتاژ بین V 15 – 12 می باشد.

محدوده فرکانس KHz 80 – 0 می باشد.

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



خدمات + نوآوری

OPDB یونیت ترمز دینامیکی
در توانهای باالتر از 15KW جهت نصب مقاومت ترمز باید از یونیت ترمز دینامیکی خارجی OPDB استفاده منود.

 OPDB قابلیت های یونیت ترمز
• قابلیت ترمز باال ترمز بار کامل بطور پیوسته در حالیکه میزان ترمز 50 % باشد. 	

• ترمز بار کامل به مدت 5 دقیقه در حالیکه میزان ترمز  ۱00% باشد. 	

• رنج ولتاژ وسیع تا شش سطح ولتاژ 	

• توابع حفاظتی کامل برای جلوگیری از صدمه به اینورتر زمانی که مقاومت ترمز اتصال کوتاه شده باشد.	

OPRB یونیت ترمز بازخور
یونیــت OPRB بصــورت درایــو regenerative عمــل مــی منایــد و بــرای سیســتم هایــی کــه نیــاز بــه ترمــز رسیــع بــدون اســتفاده از مقاومــت ترمــز   

مــی باشــد، اســتفاده مــی گــردد. ایــن سیســتم دارای رضیــب تــوان بــاال مــی باشــد و مقــدار هارمونیــک کاهــش مــی یابــد و بــرای موتورهــای تــوان 

بــاال کــه اســتفاده از مقاومــت ترمــز مشــکل مــی باشــد ، بســیار مناســب مــی باشــد.این سیســتم در صنایعــی ماننــد جرثقیــل و قنــد کــه هنــگام توقــف 

موتــور انــرژی برگشــتی باالیــی دارنــد مناســب مــی باشــد.

یونیت ترمز

مدلتوان اینورترطولعرضعمق

12011018018.5 - 55 KWOPDB-055

164180285132 - 315 KWOPDB-315

 مدل
 توان دستگاه

)KW(

)A( جریان نامی

)DC(

)A( جریان نامی

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

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
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