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·iroké vyuÏitie meniãov frekvencie VONSCH
Slovenská v˘robná spoloãnosÈ VONSCH® sa od svojho vzniku
v roku 1990 ‰pecializuje na riadenie striedav˘ch motorov. Nosn˘
v˘robn˘ program tvoria meniãe frekvencie pre motory do 1,4 MW
a soft‰tarty pre motory do 1 MW. V súãasnosti za spoloãnosÈou
stoja desaÈtisíce aplikácií meniãov frekvencie a soft‰tartov, mnohokrát s kompletn˘m inÏinieringom. VONSCH® kladie dôraz na kvalitu produktov a doplnkov˘ch sluÏieb. Okrem toho, Ïe spoloãnosÈ
vlastní certifikát ISO, v‰etky v˘robky spæÀajú normy ES ohºadne
EMC. VONSCH je povestná r˘chlym servisom, krátkymi dodacími
lehotami, komplexn˘m inÏinieringom a najmä rie‰eniami ‰it˘mi
na mieru poÏiadaviek zákazníka.

·peciálne aplikácie
V˘vojové oddelenie VONSCH® pruÏne reaguje na poÏiadavky
trhu a venuje sa aj ‰pecialitám, ktoré „veºkí“ v˘robcovia neradi zaraìujú do svojej ponuky z dôvodov malej sériovosti pri vysokej
prácnosti a zároveÀ vysok˘ch nárokoch na v˘voj.

potrebné ‰tandardné synchrónne riadenie roz‰íriÈ o moÏnosti vylievania chladiaceho média z rúr. Na základe povelu Ïeriavnika meniãe automaticky rozladia polohu hlavného aj podradeného zdvihu
v Ïelanom smere a rúra zostane stáÈ v Ïelanej naklonenej polohe.
Tento „‰peciál“ automatizuje Ïeriavnikovi ãinnosÈ pri vylievaní chladiaceho média z prehnut˘ch rúr. Pri ìal‰ích poveloch z riadiacej páky
sa definovan˘m spôsobom náklon ukonãí a zdvihy pracujú opäÈ
synchrónne.

Energetika
Nasadenie meniãov frekvencie na reguláciu ãerpadiel a ventilátorov v energetick˘ch zariadeniach priná‰a podstatné úspory elektrickej energie a podstatné technologické v˘hody hlavne v presnom
dodrÏiavaní optimálneho diferenãného tlaku v tepelnej sústave,
resp. v riadení ventilátorov. Vzhºadom na fyzikálne zákony pri otáãkovej regulácii ãerpadiel a ventilátorov je návratnosÈ investícií veºmi
krátka a nezriedka b˘va uÏ za jednu vykurovaciu sezónu. O úsporách
v energetike sme písali v minulom ãísle, viac na www.vonsch.sk.

Regulácia motorov Èahania prúdov v ÏeleziarÀach
Zaujímavou ‰peciálnou aplikáciou bola realizácia regulácie motorov Èahania roztaven˘ch prúdov ocele z taviacej pece v ÏeleziarÀach.
KeìÏe pohyb Ïerav˘ch prúdov sa nemôÏe zastaviÈ, lebo by do‰lo
k zatuhnutiu hmoty na odÈahu, od meniãov frekvencie a celej
elektrotechniky sa vyÏaduje vysoká spoºahlivosÈ. K zv˘‰eniu spoºahlivosti celého zariadenia prispel zálohov˘ meniã frekvencie rovnakého v˘konu, ktor˘ je neustále pripojen˘ k sieti a pomocou automatiky
vyhodnotenia prípadnej poruchy na niektorom meniãi, tento preberá jeho úlohu. V prípade v˘padku el. energie je nutné „dotiahnuÈ“
roztavené Ïelezo, preto bolo nutné rie‰iÈ zálohovania v˘padku el.
energie. PoÏiadavkou prevádzkovateºa bolo na zálohovanie vyuÏiÈ
akumulátorové batérie pouÏívané na núdzové osvetlenie. Automatické prepnutie do zálohového reÏimu vyÏaduje niekoºko softver.
a hardver. ‰pecialít, ktoré technici VONSCH® zvládli na v˘bornú.

Realizácia synchrónneho zdvihového pohonu
mostového Ïeriava s nakláÀaním bremena
Jednou z oblastí, na ktorú sa spoloãnosÈ VONSCH zameriava, je aj
regulácia pohonov zdvíhacích zariadení, hlavne Ïeriavov. V tejto
oblasti technici spoloãnosti vyrie‰ili mnoho ‰peciálnych úloh: synchronizáciu zdvihov, odstránenie kríÏenia Ïeriavov veºk˘ch rozchodov a pod. Pri rie‰ení dvoch zdvihov umiestnen˘ch na spoloãnej
maãke mostového Ïeriavu obsluhujúceho linku na v˘robu rúr, bolo

Vodárne a kanalizácie
Vo vodárÀach a kanalizáciách majú meniãe frekvencie ‰iroké
uplatnenie napr. pri riadení tlaku na v˘stupe ãerpadla, pri riadení
obsahu O2 v kalov˘ch vodách âOV. Pre tieto aplikácie meniãe frekvencie VONSCH ‰tandardne obsahujú bohatú softverovú v˘bavu,
napr.: kinetické zálohovanie v˘padku napájania, dvojzónov˘ PID
regulátor, vyhodnotenie tlakovej diferencie z dvoch snímaãov tlaku,
automatické „parkovanie“ meniãa, kaskádne riadenie ãerpadiel.

Komunikaãné moÏnosti
Na komunikaãné rozhranie typu RS 485 je moÏné pripojiÈ roz‰irovacie komunikaãné moduly pre priemyselné riadiace siete Profibus
a Ethernet, ale aj GSM modul. ·tandardne je k meniãom dodávan˘
program VQFREM Monitor, ktor˘ ich umoÏÀuje komplexne monitorovaÈ a ovládaÈ priamo z PC. Dobrou pomôckou pre zákazníka
je program, pomocou ktorého si môÏe vytypovaÈ typ zariadenia
pre svoju aplikáciu a je prístupn˘ na www.vonsch.sk.
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