
ATV11ATV31مشخصات

  KW ~ 2.2 KW   0.18 KW ~ 7.5 KW 0.18  ولت220تکفاز به سه فاز 

  KW ~ 15 KW 0.37 _ ولت380سه فاز به سه فاز 

Hz0 ~ 500 Hz 200 ~ 0دامنه تغييرات فرکانس خروجی

√√امکان افزايش گشتاور به صورت دستی يا اتوماتيک

√√Built-inپتانسيومتر به صورت 

 عدد6-  √ عدد4-  √ورودی ديجيتال

 ولتاژی و جريانی ولتاژی و جريانیورودی آنالوگ

 عدد2-  √√خروجی رله

 عدد1-  √ عدد1-  √خروجی ديجيتال

√√خروجی رله خطا
 عدد2-  √ عدد1-  √خروجی آنالوگ

√√منبع تغذيه جهت اتصال ولوم

√_امکان اتصال نمايشگر دوم

امکان نصب نمايشگر بر روی درب تابلو
_

RJ45با استفاده از پورت -  √

Modbus - CANopen  _امکان شبکه شدن

√√يونيت ترمز داخلی

√√مقاوت ترمز داخلی

√_امکان اتصال يونيت ترمز خارجی

√√ - (اختياری)  امکان اتصال مقاومت ترمز خارجی

√√( DCترمز  ) DCتزريق ولتاژ 

امکان کنترل روشن يا خاموش بودن فن اينورتر
                     به صورت اتوماتيک                    

2.2KW و 1.5KW      در دو رنج 
 به صورت اتوماتيک     

VFDVFDکنترل موتور به روش

√√قابليت نمايش و علت بروز خطا

__امکان اتصال انکودر

 موتور2 – √_قابليت کنترل چند موتور

قابليت اندازه گيری پارامترهای موتور به صورت 

√√اتوماتيک

__امکان افزايش تعداد ورودی و خروجی ها

قابليت مانيتورينگ از طريق کامپيوتر توسط نرم 

Drive Viewافزار 

_
√

ساير مشخصات

                                        PIسيستم کنترلی 

                           IP20 درجه حفاظتی 

 ثانيه         60 برای 150%تحمل اضافه بار تا 

درجه  + 50تا - 10محدوده عملکرد در دمای 

سانتی گراد بدون کاهش جريان دهی

                                        PIسيستم کنترلی 

                          IP20 درجه حفاظتی 

 ثانيه       60 برای 150%تحمل اضافه بار تا 

درجه  + 50تا - 10محدوده عملکرد در دمای 

سانتی گراد بدون کاهش جريان دهی

schneider



کاربرد

:                                   کاربری سبک همچون

دستگاه های تهويه و فن ، پمپ ها ، نوار نقاله 

...ها ، نانوايی ، درب های اتوماتيک و 

:                              کاربری سنگين پيشرفته 

              دستگاه های تهويه و فن ، پمپ ها ، 

دستگاه های بسته بندی ، نوار نقاله ها ، 

ميکسر ها ، درب های اتوماتيک ، صنايع 

...نساجی ، صنايع غذايی ، ماشين سازی و 


