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ELEKTROTECHNIKA V PRAXI

Frekvenãné meniãe VONSCH
- nad‰tandard vytvára rozdiel
15 rokov ‰pecializácie spoloãnosti VONSCH
na v˘voj, v˘robu, predaj a servis frekvenãn˘ch meniãov a softstartérov prispievajú
k jej rastúcemu úspechu na trhu elektrick˘ch
pohonov. Vlastn˘ v˘voj, sledovanie svetov˘ch trendov, spolupráca s akademickou
obcou na aplikovanom v˘skume a v˘konové komponenty svetov˘ch znaãiek tvoria
základ kvality v˘robkov VONSCH.
Aby spoloãnosÈ VONSCH vyhovela svojimi v˘robkami v‰etk˘m stupÀom nároãností
rôznych aplikácií, má vo svojom v˘robnom
programe frekvenãné meniãe v troch typov˘ch radoch, v˘konov do 1400 kW, pre napätie 230V, 400V, 500V a 690V. ·piãkové
vektorové meniãe rady VQFREM a VQFREM M (Mini) umoÏÀujú regulovaÈ tri základné veliãiny: moment, r˘chlosÈ a polohu
motora. V t˘chto meniãoch sú pripravené
tri základné modifikácie moderného systému vektorového riadenia HDDiS: vektorové
riadenie asynchrónneho motora so snímaãom otáãok v spätnej väzbe, vektorové riadenie asynchrónneho motora bez snímaãa
otáãok v spätnej väzbe, tzv. OPEN VECTOR
CONTROL, vektorové riadenie pre synchrónne motory s permanentn˘mi magnetmi
s absolútnym snímaãom otáãok v spätnej
väzbe. MoÏnosti a kvalitu riadenia v˘razne
zlep‰uje aj systém automatickej online
identifikácie parametrov pripojeného motora , tzv. online autotuning. Jednoduch‰ie
a cenovo veºmi v˘hodné skalárne meniãe
VQFREM rady E (Economy) sú urãené pre
aplikácie s men‰ou nároãnosÈou na presnosÈ regulácie, s moÏnosÈou pripojenia
viacer˘ch motorov. Frekvenãné meniãe
VQFREM M (minimálne rozmery) majú
vo svojej v˘bave odru‰ovací filter a brzdn˘
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modul. Vektorové meniãe frekvencie VQFREM majú okrem odru‰ovacieho filtra
a brzdného modulu (do 30kW) zabudovanú aj komutaãnú tlmivku (v cene meniãa).

stick, analógov˘ joystick ako aj viacr˘chlostné zadávacie prvky
• prevádzka v˘Èahu zo záloÏného zdroja
(napr. UPS) po v˘padku napájacej siete

Aplikaãné moÏnosti
a funkcie FM VONSCH

Energetika
• rie‰enia pre pohony veºk˘ch v˘konov
• potlaãenie vy‰‰ích harmonick˘ch prúdov
meniãa odoberan˘ch z napájacej sústavy
pomocou Trap resp. Matrix filtra v súlade
s STN EN 61000 – 3 - 12
• potlaãenia ru‰enia do okolia na v˘stupe
meniãa
• zamedzenie vzniku neÏiaducich loÏiskov˘ch
prúdov motora

Programová v˘bava meniãa ‰tandardne
obsahuje mnoÏstvo funkcií orientovan˘ch
na najãastej‰ie typy aplikácií. V skratke uvedieme aspoÀ niektoré z nich.
Vodárenská technika a vzduchotechnika
• vstavan˘ procesn˘ dvojzónov˘ PID regulátor,
ktor˘ umoÏÀuje reguláciu tlaku, tlakovej
diferencie, v˘‰ky hladiny, obsahu O2 v kalov˘ch vodách, prietok
• kaskádna regulácia aÏ 4 ãerpadiel bez
nutnosti pouÏiÈ nadraden˘ riadiaci systém
• striedanie ãerpadiel pripojen˘ch na jeden
meniã pre ich rovnomerné opotrebovanie
• kinetické zálohovanie krátkodobého v˘padku napájacej sústavy
• ‰tart meniãa pri roztoãenom motore
(funkcia nafázovanie)
• energetická optimalizácia príkonu meniãa
vzhºadom na pripojenú záÈaÏ
Îeriavová a v˘Èahová technika
• rozbehová a dobehová rampa po „S“ krivke
• tri brzdné reÏimy
• bezpeãnostn˘ momentov˘ preÈaÏovací vypínaã
• rôzne typy koncov˘ch spínaãov
• plne nastaviteºné ovládanie elektromagnetickej alebo elektrohydraulickej brzdy
pohonov
• programové vybavenie pre ‰peciálne ovládacie prvky ako joystick, pamäÈov˘ joy-

VONSCH – vÏdy nieão naviac
Technické poradenstvo, anal˘zy úspor
a návratnosti a dodávky „na kºúã“ presvedãili zákazníkov o kvalite technick˘ch rie‰ení
a v˘hodnosti cien v˘robkov VONSCH, ktoré
sa odráÏajú aj v krátkej návratnosti investície
a v úsporách nákladov na elektrickú energiu.
K dlhodobej cenovej efektívnosti v˘robkov
VONSCH prispieva i „zabudované“ príslu‰enstvo a ceny servisu, ktor˘ je platen˘ aÏ
po uplynutí 25 mesaãnej záruãnej lehoty!
Strategická sila VONSCH je v individuálnom prístupe k zákazníkovi. Na zákazku
dokáÏu inÏinieri VONSCH pridaÈ k ‰tandardnému softvéru FM ‰peciálne funkcie.
Vìaka ‰piãkovému inÏinieringu a spoºahliv˘m
vlastnostiam meniãov VQFREM, VONSCH
ãoraz ãastej‰ie nasadzuje frekvenãné meniãe
aj ako generátory umel˘ch napájacích sietí
(napr. 110V/60Hz), ãi ako regulátory vysokootáãkov˘ch motorov (aÏ do 3000Hz).
Viac info na www.vonsch.sk, +421 486
713 021-2.
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