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Pripojenie do sietí IP
� priemyselný/ procesný ethernet
Súèasný trend v priemysle je prepojova� vý-
robné zariadenia v záujme ich riadenia
a monitorovania sie�ovými systémami po-
mocou IP protokolov, ktoré sú èoraz viac
nasadzované a urèujú smer vývoja komuni-
kaèných protokolov do budúcnosti. Tento
protokol v blízkej dobe budú urèite podpo-
rova� v�etci významní výrobcovia riadia-
cich a monitorovacích systémov, ako
i ostatnej priemyselnej elektroniky. 

Vonsch pripravil a ponúka pre zákazníkov
modul RM�IP1, ktorý sprístupòuje v�etky
diagnostické a konfiguraèné dáta, ako aj
stavové velièiny menièa, poruchové a va-
rovné hlásenia, prostredníctvom sietí na
báze IP protokolov (HTTP, SMTP atï.,
podnikový LAN � priemyselný/procesný
ethernet, internet) do servisných a moni-

torovacích miest. Pracuje na báze integro-
vaných modulov firmy WIZnet. Operátor
priamo z PC prezerá stavy menièa a trendy
velièín formou www stránky.

Dia¾kové ovládanie menièa 
cez sie� GSM
Na ovládanie a monitorovanie menièov
VQFREM, ktoré sú nasadené v od¾ahlých
lokalitách bez miestnej obsluhy, ponúka
Vonsch  prídavné moduly GSM pracujúce
v sieti mobilného operátora.

Jednoduch�ia verzia prídavného modulu
GSM�1 umo�òuje obsluhe ovláda� VQF-
REM priamo z mobilu pomocou SMS
správ. Monitorovanie chodu je vyrie�ené
posielaním SMS správ na zadané èíslo mo-
bilného telefónu.

V roz�írenej verzii prídavný modul GSM�2
spolupracuje s riadiacim PC na dispeèingu.
V tomto prípade je umo�nené ovládanie
menièa, monitorovanie jeho chodu a hláse-
nie prevádzkových stavov bez budovania
technicky a legislatívne nároèných rádio-
staníc. 

Okrem pracovných stretnutí sa te�íme na
stretnutie s vami aj na MSV Nitra 2003
v pavilóne A � galérii, v stánku è. 8,
kde vám predvedieme riadenie synchrón-
neho motora a ovládanie menièa pomocou
IP protokolu.

Synchrónne stroje

Súèasný svetový trend presadzuje syn-
chrónne stroje s permanentnými mag-
netmi (SMPM) v rôznych odvetviach
priemyslu. Hlavnou výhodou oproti asyn-
chrónnym motorom je ich väè�ia úèinnos�,
z ktorej vyplýva men�ia energetická nároè-
nos� pohonu. V súlade s týmto trendom
Vonsch adaptoval menièe frekvencie typo-
vého radu VQFREM, ktorých mo�nosti sú
roz�írené aj na riadenie synchrónnych mo-
torov. Menièe teda v súèasnosti umo�òujú
riadenie otáèok od  jednoduch�ích a� po
najnároènej�ie aplikácie pohonov aj so syn-
chrónnymi strojmi. Zaujímavá a technicky
výhodná je skutoènos�, �e je mo�né per-
fektne a bez kmitov èi dynamických rázov
riadi� a� 32-pólové nízkootáèkové motory
aj na ve¾mi nízkych frekvenciách. Ak sú po-
malobe�né pohony bez prevodoviek rie�e-
né pomocou 32 pólových motorov s vyso-
kým krútiacim momentom, sú technicky
a cenovo výhodné. 

Menièe typového radu VQFREM sú po ino-
vácii univerzálne pou�ite¾né na asynchrón-
ne, aj na synchrónne motory. Na riadenie
synchrónnych motorov staèí obsluhe na-
stavi� na menièi frekvencie re�im �vektor
SMPM� a meniè sa automaticky prestaví.
Pri jednoduch�ích aplikáciách je mo�né
meniè prevádzkova� bez spätnej väzby.

V nároènej�ích aplikácie meniè pracuje
s absolútnym snímaèom polohy. VQFREM
v tomto prípade zabezpeèuje presné dyna-
mické momentové, rýchlostné a polohové
riadenie. Ako spätná väzba sa vyu�íva ab-
solútny snímaè polohy (ARC) so sínusovou
inkrementálnou stopou. V núdzovom re�i-
me aj v týchto prípadoch doká�e meniè
pracova� bez spätnej väzby.

Prepojenie snímaèa ARC s menièom za-
bezpeèuje nadstavbový modul menièa RM-
ARC1 na báze signálneho procesora, ktorý
poèíta polohu s rozlí�ením 24 bitov na otáè-
ku. Prvotná kalibrácia polohy sa vykonáva
automaticky � softvérovo prostredníctvom
povelu, a to na základe h¾adania stredu
magnetického pólu SMPM.

Najèastej�ie a komerène najúspe�nej�ie
aplikácie menièov VQFREM v re�ime vek-
tor SMPM sú pohony vý�ahov.

Vysokoobrátkové motory 
� vysokofrekvenèné vretená

Vonsch vychádza v ústrety výrobcom i po-
u�ívate¾om vysokootáèkových motorov
a zariadení.  Vyvinul pre nich �peciálne ver-
zie menièov VQFREM, kde sa softvérovou
úpravou dosiahla výstupná frekvencia me-
nièa, nastavite¾ná a� do 3000 Hz. Z dôvodov
presného modulovania sínusového signálu

pri takých vysokých výstupných frekvenci-
ách meniè pracuje so spínacou frekvenciou
nad 20 kHz. Pre prípad takých vysokootáè-
kových motorov, ktoré nie sú kon�truova-
né na napájanie z polovodièového menièa,
ale z menièa rotaèného, ponúka Vonsch
k menièom aj �peciálne sínusové filtre. Tie
filtráciou výstupného napätia menièa za-
bezpeèia, �e motor je napájaný sínusovým
napätím.

Hlavnými aplikáciami týchto menièov sú
pohony vysokofrekvenèných vretien.

Prídavné komunikaèné moduly

Vonsch zároveò reaguje na prudký rozvoj
komunikaèných prostriedkov a svoje vý-
robky vybavuje komunikaèným modulmi,
ktoré umo�òujú komunikáciu s riadiacimi
systémami najmodernej�ími spôsobmi.

Profibus DP
Modul RM�PBDP odovzdáva nadradené-
mu systému v reálnom èase v�etky riadia-
ce a stavové informácie a velièiny, ako i pa-
rametre menièa, a to prostredníctvom
protokolu PROFIBUS�DP. Modul podpo-
ruje medzinárodný �tandard PROFI�
�DRIVE. Modul RM�PBDP je dodávaný
ako nad�tandardná výbava. Organizáciou
Profibus bolo pre VONSCH pridelené
vlastné identifikaèné èíslo zariadenia.

Menièe frekvencie
VONSCH roz�írili oblas�
svojho nasadenia Ivan Vonkomer

Roz�irovanie poètu zákazníkov a rekordný obrat spoloènosti za minulý rok svedèí o rastúcich aktivitách

spoloènosti Vonsch. Aktivita vývojového pracoviska spôsobila podstatné roz�írenie mo�ností nasadenia výrobkov

Vonsch, a to zameraním sa aj na synchrónne stroje, na riadenie vysokofrekvenèných vretien s nosnou frekvenciou

a� do 3000 Hz, ako aj na riadenie menièov pomocou IP protokolov na ¾ahké zaradenie do podnikových sietí.
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Frekvenèný meniè typového radu
VQFREM mo�no ovláda� aj pomocou
mobilnej siete

Modul RM�PBDP

Najèastej�ie a komerène najúspe�nej�ie aplikácie menièov VQFREM v re�ime vektor SMPM sú pohony vý�ahov


