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DesaÈtisíce aplikácií frekvenãn˘ch meniãov a softstartérov,
od jednoduch˘ch aÏ po najnároãnej‰ie, robia z VONSCH
znaãku, pod ktorou sa skr˘va tím ‰piãkov˘ch odborníkov.
Praktické v˘sledky nároãn˘ch aplikácií ak˘mi sú regulácia
motorov veºk˘ch v˘konov, ‰peciálne softvérové úpravy, ãi
extrémne prevádzkové podmienky zvládnuté pomocou me-
niãov frekvencie VONSCH veºk˘ch v˘konov opí‰eme v nasle-
dovn˘ch riadkoch. 

Veºké v˘kony VONSCH v teplárÀach 
– vysoká návratnosÈ investícií

SpoloãnosÈ VONSCH realizovala do teplární komplexné
dodávky na kºúã, kde zabezpeãovala nielen dodávky elektro-
nickej ãasti, ale aj strojnú ãasÈ. Pri komplexnej dodávke za-
riadení na kºúã, boli okrem iného dodané 3 kusy meniãov
frekvencie VQFREM s napájaním 690V a v˘konom 800 kW
s v˘stupn˘mi tlmivkami a TRAP filtrom vy‰‰ích harmonick˘ch.
ZaujímavosÈou v tomto konkrétnom prípade bola regulácia
otáãok ãerpadla nad nominálnu frekvenciu 4-pólového motora
(aÏ do1784 ot/min motora a ãerpadla) a pouÏitie TRAP filtra u me-
niãa frekvencie, ãím sa podarilo udrÏaÈ skreslenie el. siete
vy‰‰ími harmonick˘mi prúdu tzv. THD do 12%. V meniãi
frekvencie boli realizované aj obvody eliminujúce prepäÈové
‰piãky vznikajúce pri odpojovaní VN strany zniÏovacieho
transformátora za chodu meniãa a softvér zabezpeãujúci
preklenutie krátkodobého v˘padku VN strany v ãase cca
do 1,5 s pomocou kinetickej energie motora a ãerpadla s ná-
sledn˘m prifázovaním meniãa po obnove energie. NávratnosÈ
v‰etk˘ch t˘chto 3 ks meniãov bola pribliÏne rovnaká, cca 2 vy-
kurovacie sezóny. 

Obdobne predmetom dodávky do inej teplárne bol asynch-
rónny motor k stávajúcemu ãerpadlu, zniÏovací transformátor
6kV/690V, VN ochrany transformátora, VN kabeláÏ, NN tienená
kabeláÏ, meniã frekvencie VQFREM s napájaním 690V a v˘konom
500 kW s v˘stupn˘mi tlmivkami a TRAP filtrom vy‰‰ích harmo-
nick˘ch. Aj v tomto prípade sa dosiahli v˘borné v˘sledky, ão sa
t˘ka úrovne skreslenia vy‰‰ími harmonick˘mi prúdu (THD do
12 %) a návratnosÈ investície do 2 vykurovacích sezón.

·peciálne poÏiadavky pri aplikáciách 
meniãov frekvencie veºk˘ch v˘konov

Jednou zo ‰peciálnych aplikácií bola regulácia motorov mie-
‰adiel meniãmi VONSCH v˘konu 160 kW vo farmaceutickej
spoloãnosti v poãte 21 ks. PouÏívan˘ ‰tandard Profidrive bol
na prianie uÏívateºa doplnen˘ o ‰peciálne príkazy.

ëal‰ou ‰peciálnou aplikáciou veºkého v˘konu bola regulá-
cia motora ãerpadla popolãekovej zmesi meniãom VONSCH
v˘konu 250 kW v papierenskej v˘robe. Pred dodávkou meniãa
frekvencie pracovalo ãerpadlo systémom vypni – zapni a z toh-
to dôvodu dochádzalo k usadeninám vo v˘stupnom potrubí,
ktorého dæÏka bola cca 3000 m. Po realizácii regulácie s meniãom
frekvencie sme nastavili riadiace podmienky tak, aby k usádza-

niu zmesi popolãeka nedochádzalo. Celá prevádzka je automati-
zovaná a zálohov˘ reÏim zabezpeãuje softstartér VONSCH.

Meniãe frekvencie VONSCH veºk˘ch v˘konov
nasadené v extrémnych podmienkach

Niektoré prevádzky sa vyznaãujú extrémnymi podmienka-
mi. V hutníckej spoloãnosti sme regulovali trakãné motory
Ïelezniãného ru‰Àa v˘konu 160 kW. SpoloãnosÈ pouÏíva
k dopravovaniu uhlia do zbern˘ch síl vagóny, ktoré sú na
miesto vykládky dopravované pomocou elektrick˘ch ru‰Àov po-
háÀan˘ch 10 pólov˘mi trakãn˘mi asynchrónnymi motormi.
V aplikácii sa vyÏadovala vysoká preÈaÏiteºnosÈ pohonov, automa-
tické navádzanie s vyuÏitím povelov po napájacích trolejoch NN
a automatick˘m zniÏovaním r˘chlosti po priblíÏení k objektu.
ëal‰ou poÏiadavkou bola nízka emisia ru‰enia v napájacom
troleji vzhºadom k blízkosti civilného letiska a bezproblémová
ãinnosÈ ru‰Àa pri teplotách okolia od –25 do + 40 °C. Dodané
meniãe typu VQFREM 400 v samostatnom klimatizovanom
rozvádzaãi plne pokryli poÏiadavky investora a v takto nároãn˘ch
podmienkach pracujú uÏ 6 rokov. Ing. ·perka Pavol

Odborné dopyty radi privítame na 00421/48 671 30 21-2.
O ìal‰ích na‰ich aplikáciách sa doãítate na www.vonsch.sk.

Praktické v˘sledky regulácie motorov
veºk˘ch v˘konov pomocou meniãov
frekvencie VONSCH


