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V súãasnej dobe predstavuje spoloãnosÈ VONSCH novú
generáciu frekvenãn˘ch meniãov, ktorú budú maÈ
zákazníci moÏnosÈ prv˘ krát vidieÈ na veºtrhu ELO SYS
14. – 17. 10. 2008 v Trenãíne. Nová generácia meniãov
VONSCH bude uvedená na trh v roku 2009, kedy prejde
k ich vyuÏívaniu v rie‰eniach elektrick˘ch pohonov 
aj v˘hradn˘ zástupca pre âeskú republiku, spoloãnosÈ
TESPO Engineering s.r.o.

Koncepcia meniãov je postavená na najmodernej‰ích hard-
vérov˘ch prvkoch a kon‰trukcii a softvérovom vybavení, ktoré
majú potvrdiÈ a vylep‰iÈ uÏ známe vlastnosti meniãov znaãky
VONSCH – maximálna spoºahlivosÈ vo v‰etk˘ch druhoch
prevádzky, jednoduchosÈ a komfort obsluhy, minimalizácia
energetick˘ch strát a ru‰ení. Meniãe budú ponúkané v dvoch
prevedeniach, v ‰tandardnom kryte s krytím IP20 a v rozvád-
zaãovom prevedení s krytím aÏ do IP55. 

Hardvérové vymoÏenosti
Nová rada frekvenãn˘ch meniãov má priamo na vstupe

vstavanú novo kon‰truovanú trojfázovú komutaãnú tlmivku,
ktorá obmedzí vy‰‰ie harmonické prúdy odoberané meniãom
z napájacej sústavy, zníÏi prúdové namáhanie vstupného
usmerÀovaãa a v˘konov˘ch kondenzátorov v DC medziob-
vode a potlaãí prepäÈové ‰piãky (prúdové rázy) prichádzajúce
na vstup meniãa z napájacej sústavy.

Nov˘ typ ventilátorov pouÏíva prevratnú novinku v oblasti
uloÏenia loÏísk vo ventilátoroch, ktor˘ je zaloÏen˘ na vyuÏití
magnetickej sily. Ak je motoru dodávaná energia, rotor priÈaho-
van˘ magnetick˘m poºom sa dokonale vycentruje. Otáãanie
rotora je udrÏiavané na kon‰tantnej dráhe okolo svojej osi,
a to v akejkoºvek polohe ventilátora. T˘m je zníÏená hluãnosÈ
ventilátora a predæÏená jeho ÏivotnosÈ.

V novej rade frekvenãn˘ch meniãov sú pouÏité nové typy
‰peciálnych lisovan˘ch chladiãov prispôsoben˘ch pre konkrét-
ny typ meniãa a ventilátorov. Nová generácia optimalizovan˘ch
chladiãov prinesie zmen‰enie rozmerov a hmotnosti frekvenã-
n˘ch meniãov.

Kapacitná banka DC medziobvodu je tvorená modernou
generáciou v˘konov˘ch kondenzátorov s vy‰‰ou dovolenou
pracovnou teplotou, ktor˘ch pouÏitím sa zv˘‰i spoºahlivosÈ
a doba Ïivotnosti  frekvenãn˘ch meniãov. 

Moderné inteligentné v˘konové moduly piatej generácie
IPM s oznaãením L disponujú  ãipom IGBT s nízkymi stratami
a technológiou Full-Gate CSTBT a úãinn˘mi ochrann˘mi
obvodmi. Spínacie straty pouÏitím tejto technológie sú zníÏe-
né o 15 % oproti doposiaº pouÏívan˘m technológiám. Vìaka
teplotn˘m a prúdov˘m ãidlám piamo na kaÏdom ãipe je zaiste-
ná presná a spoºahlivá ochrana pred prehriatim, preÈaÏením,

skratmi a podpätím. V prípade v˘skytu chyby je nadriaden˘
procesor informovan˘ o aktivácii ochrany a môÏe sa podºa toho
zachovaÈ. DôleÏit˘m technick˘m pokrokom je aj zníÏenie EMC
ru‰enia o cca 18 %, ão zniÏuje nároky na filtraãné komponen-
ty meniãa.

VONSCH ìalej predstavuje nov˘ odnímateºn˘ ovládací panel
pre v˘robky novej generácie, ktor˘ tieÏ obsahuje najnov‰í signál-
ny procesor Texas Instruments. Komfortné uÏívateºské rozhranie
zabezpeãuje grafick˘ LCD displej s rozlí‰ením 320x240 bodov.
Pripojenie k meniãom je zabezpeãené prostredníctvom rozhra-
nia CAN. Obrovskou v˘hodou nového panela bude moÏnosÈ
ãítania, prehrávania a programovania aj po odÀatí z meniãa,
ão poslúÏi najmä pri technologick˘ch aplikáciách. 

Nová rada meniãov frekvencie vyuÏíva novú riadiacu dosku,
ktorá je postavená na najnov‰ích procesoroch Texas Instruments.
Tento signálny procesor umoÏÀuje rapídny skok kvality riadenia
ako aj komfortu riadiacich dosiek vìaka vy‰‰ej taktovacej
frekvencii, väã‰ej vnútornej pamäti, jadru s podporou floating-
point v˘poãtov, vylep‰en˘m periférnym obvodom a mnoÏstvom
komunikaãn˘ch kanálov. SamozrejmosÈou sú aj obvody reálneho
ãasu, rozpojiteºnej ovládacej svorkovnice, 4 softverovo pogra-
movateºné analógové vstupy a v˘stupy U/I voºné sloty pre pe-
riférie pripojenie cez USB do PC,  rozhranie CAN a pod. 

Hardvérovo je riadiaca ãasÈ pripravená na pouÏitie riadiacich
a roz‰irovacích modulov Profibus, Ethernet, CAN bus, GSM,
modul IRC a ARC, ako aj moduly snímaãov rôznych prevádz-
kov˘ch stavov s komunikaãn˘m rozhraním. K dispozícii bude
aj PLC modul pre naprogramovanie ne‰tandardn˘ch poÏia-
daviek zákazníka.

Softvér „VONSCH Drive Studio”
S príchodom novej generácie v˘robkov VONSCH prichádza

aj nov˘ softvér pre nastavovanie, diagnostiku a archiváciu dát
do PC s nov˘m názvom „VONSCH Drive Studio“. Jedná sa o apli-
káciu zdruÏujúcu v‰etky obvyklé ãinnosti t˘kajúce sa v˘robkov
VONSCH. UmoÏÀuje nahrávanie firmvéru, nastavovanie, ãítanie
a archiváciu parametrov, spracovanie diagnostick˘ch dát z „ãiernej
skrinky“, priame pripojenie k meniãa frekvencie alebo ovlá-
dacieho panela prostredníctvom USB, zobrazovanie grafick˘ch
priebehov veliãín pripojeného zariadenia, ãítanie dokumentácie
a nápovedi k jednotliv˘m parametrom, spú‰Èanie sprievodcov
nastavením, diagnostiku ch˘b, porúch a navedenie obslu-
hy na ich odstránenie ako aj vzorové nastavenia meniãov
pre najãastej‰ie druhy aplikácií.

Koncepcia novej generácie bude vyuÏitá pre viaceré v˘robky
v˘konovej elektroniky VONSCH: dvoj- a ‰tvorkvadrantné
frekvenãné meniãe, aktívne filtre aj spú‰Èaãe.

Nová generácia frekvenãn˘ch
meniãov VONSCH

www.tespo-eng.cz www.vonsch.sk
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