
Úvod

V�eobecné roz�irovanie automatizácie vedie i v technike pohonov
k inteligentným decentralizovaným pohonom, ktoré mô�u komu-
nikova� po najrôznej�ích komunikaèných zberniciach. Klasické
spôsoby nastavenia otáèok, napríklad prevodovkami alebo prepí-
naním pólov u asynchrónnych motorov strácajú dnes význam.
Rie�enie pohonov s frekvenènými menièmi charakterizujú vo v�et-
kých oblastiach inováciu techniky pohonov. Firma Moeller v súla-
de s novými trendmi v elektronike prichádza na európsky trh s no-
vými radmi výrobkov výkonovej elektroniky. V oblasti pohonov
inovovala rad frekvenèných menièov. Nové typové rady nesú ozna-
èenia DF5, DV5, DF6 a DV6.

Výhodou frekvenèných menièov je to, �e nie je nutné pou�íva� ex-
terné komponenty pre bezpeènos� motora. Na strane siete je nut-
né len istenie na ochranu vedení a ochranu pred skratom. Vstupy
a výstupy frekvenèných menièov sa sledujú vnútorne meracími
a regulaènými obvodmi, ide napr. o ochranu pred prehriatím, zem-
ným skratom, pre�a�ením motora, zablokovaním motora. I mera-
nie teploty vo vinutí motora mô�e by� cez termistorový vstup za-
pojené do strá�iaceho obvodu frekvenèného menièa. Frekvenèné
menièe odoberajú z napájacej siete len èinný výkon � jalový výkon
nutný pre magnetický obvod motora dodáva ich jednosmerný me-
dziobvod. Tým je mo�né vzda� sa kompenzaèných zariadení na
strane napájacej siete.

Frekvenèné menièe radov DF5, DF6 a DV5, DV6 sú z výroby na-
stavené na menovitý výkon. Tak mô�e ka�dý u�ívate¾ po in�talácii
pohon hneï na�tartova�. Neskor�ie individuálne nastavenia mô�u
by� realizované pomocou internej ovládacej jednotky, ktorou je
ka�dý meniè �tandardne vybavený alebo pomocou poèítaèa.
Potrebné parametre je mo�né nastavova� aj pokia¾ je meniè v cho-
de. Vo viacúrovòovom menu mô�u by� volené a parametrizované
rôzne druhy èinnosti menièa. Napríklad riadenie frekvencie cez
charakteristiku U/f (pre jednoduché aplikácie s lineárnou a kvad-
ratickou charakteristikou zá�a�e) alebo synchrónny chod pri para-
lelnom chode viacerých motorov na výstupe. Vektorové frekven-
èné menièe DV5 a DV6 je mo�né pou�i� pre frekvenènú reguláciu
alebo reguláciu toèivého momentu pre dynamicky nároèné poho-
ny so zá�a�ou. Pre aplikácie s reguláciou tlaku alebo prietoku je
u v�etkých prístrojov k dispozícii interný regulátor PID, ktorý mô-
�e by� nastavený presne pod¾a chovania zá�a�e. K ïal�iemu �tan-
dardnému vybaveniu patrí komunikaèné rozhranie RS-422 a po-
tenciometer pre nastavenie otáèok.

Moeller ponúka tie� ucelený rad silových doplnkov ako sú istièe,
stýkaèe, poistky, brzdné moduly a odpory, tlmivky a RFI filtre.

Základné charakteristiky
jednotlivých radov menièov

DF5 � najjednoduch�ie skalárne frekvenèné menièe
� Regulácia charakteristiky U/f od 0,5 do 360 Hz s kontrolou prú-

du a napätia (AVR)

� prúdová pre�a�ite¾nos� � 150 % po dobu 60 s
� rozbehový moment viac ako 100 %
� parametrizovate¾né digitálne a analógové vstupy a výstupy
� výstupný reléový kontakt

DV5 � vektorové frekvenèné menièe
� vektorové riadenie bez snímania otáèok
� autotuning � naèítanie parametrov motora
� plný toèivý moment od 0,5 do 360 Hz
� prúdová pre�a�ite¾nos� � 150 % po dobu 60 s
� rozbehový moment viac ako 200 % od 1 Hz
� integrovaná brzdná jednotka � tranzistor
� parametrizovate¾né digitálne a analógové

vstupy a výstupy
� výstupný reléový kontakt
� 2 prepínate¾né sady parametrov
� ekonomický re�im s vypínaním ventilátoru
� história porúch

DF6 � výkonné skalárne frekvenèné menièe
� regulácia charakteristiky U/f od 0,1 do 360 Hz s kontrolou prú-

du a AVR
� prúdová pre�a�ite¾nos� � 150 % po dobu 0,5 s; 120 % po dobu 60 s
� integrovaný brzdný tranzistor (menièe do 15 kW)
� parametrizovate¾né digitálne a analógové vstupy a výstupy
� 3 výstupné relé
� vstup pre termistor (PTC/NTC)
� príslu�enstvo integrované vnútri menièa
� komunikácia RS-485
� synchronizácia na toèiaci sa motor (letmý �tart)
� ekonomický re�im s vypínaním ventilátoru
� ukladanie u�ívate¾ských makier

DV6 � najsofistikovanej�ie vektorové frekvenèné menièe
� vektorová regulácia (otvorená/uzavretá regulaèná sluèka)
� autotuning � naèítanie parametrov motoru
� 32 bitový procesor
� plný toèivý moment pri takmer 0 Hz (otvorená regulaèná sluèka)
� prúdová pre�a�ite¾nos� � 150 % po dobu 0,5 s; 120 % po dobu 60 s
� rozbehový moment viac ako 200 % od 0,5 Hz (a� 150 % pri 0 Hz

pri uzavretej regulaènej sluèke)
� integrovaný brzdný modul � tranzistor (menièe do 11 kW)
� parametrizovate¾né digitálne a analógové vstupy a výstupy
� výstupné relé
� vstup pre termistor (PTC)
� príslu�enstvo integrované vnútri menièa
� dekóder snímaèa otáèok pre presnú reguláciu (volite¾né)
� ukladanie u�ívate¾ských makier

Drives-Soft � software pre nastavenie a monitoring
Nastavovanie parametrov menièov pre konkrétnu aplikáciu ve¾mi
spríjemòuje software, který je dodávaný �tandardne s ka�dým me-
nièom. Software Drives-Soft je programovací nástroj pracujúci ako
v re�ime on-line tak i off-line pod operaèným systémom Windows. 
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Najdôle�itej�ie funkcie Drives-Soft:
� Kompletné off-line programovanie frekvenèných menièov radov

DF5, DV5, DF6 a DV6.
� Programovanie je ve¾mi príjemné preto�e sa nepracuje so �iad-

nymi kódmi, ale v�etko je v zrozumite¾nej textovej forme.
� U v�etkých parametrov je mo�né zobrazi� ich kódové oznaèenia,

ktoré sú pou�ite priamo v menièi.
� Pri tlaèi/ulo�ení parametrov sú tieto usporiadané do preh¾ad-

ných skupín.
� Aktívne textové nápovedy.
� Virtuálny meniè pre kontrolu a simuláciu nastavenia.
� Jednoduchý sprievodca nastavením, ktorý sám volí hodnoty pa-

rametrov pod¾a charakteru aplikácie.

Virtuálny meniè
Po vytvorení nastavenia je mo�né vidie�, ako bude reagova� (ako sa
bude chova�) meniè a to i bez pripojenia PC k reálnemu menièu.
Virtuálny meniè bude pracova� presne tak, ako jeho reálny ekvi-
valent, ale bez rizika �kody, ktorá by mohla vzniknú� chybným na-
stavením a bez nutnosti meni� akúko¾vek kabelá�. Hlavnou pred-
nos�ou je, �e pokia¾ meniè nepracuje pod¾a Va�ich po�iadaviek, tak
jednoducho meníte parametre do tej doby ne� bude meniè praco-
va� tak, ako vy potrebujete.

Zobrazenie zmenených parametrov
Software zobrazuje odli�nou farbou v�etky parametre, ktoré boli
zmenené z pôvodného továrenského nastavenia od výrobcu.
Zmenené parametre sú potom oznaèené aj v tlaèovej zostave.

Analýza trendov
Drives-Soft (V1.02+) umo�òuje tie� monitorova� tzv. trendy. Jedná
sa o on-line monitoring a záznam, ktorý je urèený pre analýzu
in�talácie a nájdenie mo�ných príèin porúch. Sledujú sa tieto veli-
èiny:

� výstupná frekvencia (Hz)
� výstupný prúd (A aj %)
� napätie DC medziobvodu menièa
� smer otáèok
� stav menièa (stop/run)
� stav vstupných a výstupných riadiacich svoriek

Záver
V�etky funkcie frekvenèných menièov Moeller ponúkajú �iroké
mo�nosti pre ich vyu�itie i v najnároènej�ích prevádzkových pod-
mienkach. Ich najväè�ou prednos�ou je jednoduché nastavovanie
vïaka prednastaveným hodnotám. Podrobnej�ie informácie o po-
písanom zariadení, ako aj katalóg v èeskom jazyku poskytne firma
na vy�iadanie.
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