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Ekonomiczny, wysoko wydajny
Falownik wektorowy

Falowniki serii PI160 s¹ wysoko wydajnymi, kompaktowymi, trwa³ymi,
niezawodnymi falownikami wektorowymi. Pozwalaj¹ uzyskaæ wysoki
moment przy niskich prêdkoœciach obrotowych. S¹ wyposa¿one w
szereg funkcji zabezpieczaj¹cyh, które gwarantuj¹ niezawodnoœæ w
d³ugim okresie. Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ wejœæ i wyjœæ sygna³owych
znakomicie nadaj¹ siê do sterowania ma³ych maszyn i jako elementy
wykonawcze w systemach sterowania prostych linii produkcyjnych.

Zakres mocy:          0,4 - 3,7 kW
Czêstotliwoœæ:        50 Hz / 60 Hz
Napiêcie zasilania: 230V 1F

230V 3F
400V 3F
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Specyfikacja standardowa

Cecha Funkcja Specyfikacja
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e Po w³¹czeniu zasilania falownik sprawdza obwody wejœciowe pod k¹tem doziemienia, zwaræ itp..

Szybkie ograniczenie pr¹du
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Sterowanie Wysokowydajne sterowanie wektorem pola oparte na DSP

Metody sterowania Sterowanie V/f, wektorowe bez sprzê¿enia, wektorowe ze sprzê¿eniem

Samokontrola obwodów
wyjœciowych po zasileniu

Funkcja automatycznego
podbicia momentu

Przyspieszanie / Zwalnianie

Tryb krzywej V/f

Pozwala uzyskaæ wysoki moment na wyjœciu przy niskich czêstotliwoœciach (1Hz) metod¹ V/f

Charakterystyka liniowa  lub krzywa typu S. Dostêpne cztery zestawy czasów
w zakresie od 0...6500 s

Charakterystyka liniowa, kwadratowa/n-potêgowa, predefiniowalna dowolna krzywa V/f

Przeci¹¿alnoœæ Typ G pr¹d 150% przez 1 minutê, pr¹d 180%  przez 2s,

Czêstotliwoœæ maksymalna Sterowanie wektorowe - do 300 Hz
Sterowanie V/f - 3200 Hz

Czêstotliwoœæ noœna 0,5 do 16 kHz z automatycznym dostosowaniem czêstotliwoœci do charakterystyki obci¹¿enia

Rozdzielczoœæ czêstotliwoœci zadanej
Zadawanie cyfrowe 0,01 Hz
Zadawanie analogowe: czêstotliwoœæ maksymalna * 0,1 %

Moment pocz¹tkowy Typ G: 0,5Hz/150% (bezczujnikowe sterowanie wektorowe)

Zakres prêdkoœci 1:100 (bezczujnikowe sterowanie wektorowe)

OdpowiedŸ momentu < 40ms (bezczujnikowe sterowanie wektorowe)

Stabilizacja czêstotliwoœci Bezczujnikowe sterowanie wektorowe: <= +/- 0,5% nominalnnej prêdkoœci synchronicznej

Podbicie momentu Automatyczne podbicie momentu (0,1 do 30%)

Hamowanie pr¹dem sta³ym
Czêstotliwoœæ hamowania DC: 0,0 Hz do czêstotliwoœci maksymalnej
Czas hamowania: 0,0 do 100,0 sekund
Wartoœæ pr¹du hamowania: 0,0 do 100%

Sterowanie JOG
Zakres czêstotliwoœæ JOG: 0,0 Hz do czêstotliwoœci maksymalnej
Rozpêdzanie / Zwalnianie JOG: 0,0 s. Do 6500,0 s

Czêstotliwoœci predefiniowalne 16 predefiniowalnych prêdkoœci dostêpnych przez listwê zaciskow¹

Wbudowany regulator PID
System sterowania parametrówprocesu realizowany jest za pomoc¹ wbudowanego regulatora
PID

Automatyczna regulacja napiêcia
(AVR)

Automatyczne utrzymanie wartoœci napiêcia wyjœciowego przy przy zmianach wartoœci
napiêcia zasilaj¹cego

Ograniczenie momentu i sterowanie
Moment jest automatycznie ograniczany podczas pracy w celu zabezpieczenia przed
ewentualnymi wy³¹czeniami nadpr¹dowymi. Do kontroli momentu u¿ywany jest wektorowy
tryb sterowania ze sprzê¿eniem zwrotnym
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Jednofazowe 230V, 50/60 Hz
Trójfazowe 230V, 50/60 Hz
Trójfazowe 400V, 50/60 Hz

Czêstotliwoœæ nominalna

Dopuszczalne fluktuacje

Napiêcie nominalne

50 Hz / 60 Hz

Napiêcie wejœciowe: +/- 10%, Czêstotliwoœæ: +/- 5%
Zniekszta³cenia wg IEC61800-2

Dla ograniczenia prawdopodobieñstwa wyst¹pienia nadmiernego pr¹du i poprawienia
zdolnoœci zapobiegania zak³óceniom, zastosowano algorytmy ograniczaj¹ce pr¹d wyjœciowy

Funkcje kontroli czasu Falownik wyposa¿ony jest w funkcje kontroli czasu pracy i czasu pozostawania
z w³¹czonym zasilaniem. Zakres ustawieñ 0 do 65000 minut

Specyfikacja standardowa

Cecha Funkcja Specyfikacja



160
Seria

Specyfikacja standardowa

Cecha Funkcja Specyfikacja

Specyfikacja standardowa

Cecha Funkcja Specyfikacja
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Klawiatura / listwa zaciskowa / port komunikacyjny�ród³a sterowania

Dostêpnych jest 8 Ÿróde³ zadawania czêstotliwoœci, wœród nich wejœcia analogowe DC
(0...10 V, 0/4...20 mA), pokrêt³o na klawiaturze, sygna³y dwustanowe na listwie zaciskowej
Napiêcia wejœciowego: +/- 10%
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Zadawanie czêstotliwoœci

“Obroty do przodu, “obroty do ty³u”, “zmiana obrotów”Rodzaje sygna³u startu

Mo¿na ustawiæ 16 predefiniowalnych prêdkoœci wybieranych sygna³ami z wejœæ dwustanowych
DI lub z poziomu programowania falownika

Prêdkoœci predefiniowalne

Podanie sygna³u zdefiniowanego jako “STOP bezpeczeñstwa” powoduje natychmiastowe
zatrzymanie falownika z odciêciem napiêcia wyjœciowegoStop bezpieczeñstwa

Jeœli funkcja jest aktywna, komunikaty b³êdów mog¹ byæ kasowane rêcznie lub automatycznieKasowanie b³êdów

Sygna³ sprzê¿enia zwrotnego regulatora PID mo¿e byæ doprowadzony do falownika na
wejœcie analogowe 0...10 V lub 0/4...20 mA lub dwustanowe.  Pozwala to na realizacjê
autonomicznych uk³adów regulacji procesów technologicznych

Sprzê¿enie zwrotne regulatora
PID

Sygnalizuje stan pracy silnika: zatrzymanie, rozpêdzanie, zwalnianie, prêdkoœæ ustalon¹,
etap pracy programu

Wyjœcie sygnalizacji pracy

Parametry wyjœæ: styk normalnie zwarty 7A 250VAC
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Wyjœcie przekaŸnikowe

jedno wyjœcie analogowe. Mo¿na zaprogramowaæ jeden z 16-tu sygna³ów wyjœciowych
takich jak czêstotliwoœæ, pr¹d, na piêcie i inne. Standard elektryczny 0...10 V, 0...20 mA

Wyjœcie analogowe

Jedno wyjœcie dwustanowe. Na którym mo¿na zaprogramowaæ jeden z 40-tu
sygna³ów wyjœciowych

Wyjœcie dwustanowe

Podczas pracy dostêpne s¹ takie funkcje jak ograniczenie czêstotliwoœci, przeskok
czêstotliwoœci, kompensacja czêstotliwoœci, automatyczny dobór parametrów silnika
regulacja PID

Hamowanie pr¹dem sta³ym  DC

�ród³a zadawania parametrów

Funkcje podczas pracy

S¹ trzy Ÿród³a zadawania parametrów: panel operatorski, listwa zaciskowa i port
komunikacyjny RS485. Kana³y te mog¹ byæ prze³¹czane na wiele sposobów

�ród³o czêstotliwoœci zadanej
Jest 5 Ÿróde³ czêstotliwoœci zadanej: zadawanie cyfrowe, wejœcie analogowe
(0..10 V, 0...20 mA), wejœcie dwustanowe (wybór prêdkoœci predefiniowalnych), port
komunikacyjny RS485. Kana³y te mog¹ byæ prze³¹czane na wiele sposobów

Wbudowany regulator hamowania pr¹dem sta³ym pozwala zatrzymaæ silnik o du¿ej inercji
bez przeci¹¿enia falownika

Wejœcia sygna³owe
- 7 wejœæ dwustanowych DI dla sygna³ów PNP lub NPN, jedno z nich jest szybkim wejœciem
impulsowym (0...100 kHz dla fali prostok¹tnej)
- 1 wejœcie analogowe dla sygna³ów 0...10 V lyb 0...20 mA

Wyjœcia sygna³owe
- 1 przekaŸnikowe wyjœcie dwustanowe DO OC
- 1 wyjœcie analogowe dla sygna³ów 0...10 V lyb 0...20 mA, pozwalaj¹ce na wyprowadzenie np
czêstotliwoœci zadanej lub wyjœciowej, prêdkoœci i wielu innych parametrów falownika

F
u

n
kc

je
b

ez
p

ie
cz

eñ
st

w
a

Falownik zabezpieczony jest m..in. w zabezpieczenia nadpr¹dowe, nadnapiêciowe,
podnapiêciowe, przeci¹¿eniowe, termiczne, ziemnozwarciowe, b³êdu komunikacji na Rs485 itp.

Pomiar temperatury IGBT

Reakcja na zanik zasilania

Zabezpieczenie elektryczne falownika

Przerwa poni¿ej 15 ms - kontynuacja pracy, powy¿ej 15 ms - mo¿liwa autodetekcja prêdkoœci
silnika i natychmiastowy restart na ¿¹danie

Ochrona parametrów falownika Dostêp do parametrów konfiguracyjnych falownika zabezpieczony jest mo¿liwoœci¹ ustalenia
has³a dostêpowego administratora

Falownik wyœwietla i kontroluje bie¿¹c¹ temperaturê modu³u IGBT. Przekroczenie temperatury
dozwolonej skutkuje zatrzymaniem falownika
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Temperatura przechowywania

Temperatura pracy

-20 stC do +65 stC

Wilgotnoœæ Poni¿ej 90% R.H bez kondensacji

Wibracje Poni¿ej 5,9 m./s2 (=0,6g)

Zabudowa
Wewn¹trz obudowy lub w pomieszczeniu, w miejscu wolnym od bezpoœredniego dzia³ania
promieni s³onecznych, koroduj¹cych i wybuchowych gazów, pary wodnej, kurzu, gazów
i mgie³ palnych, mgie³ oleju, skroplin lub soli itp.

Wysokoœæ Poni¿ej 1000 m. npm

Stopieñ ochrony IP 20
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Zastosowania:

Specyfikacja i wymiary: (1M2 - 1M3)

(V) (KW)
(A) (A)

1-fazowe
230V

-10%/+5%

3-fazowe
230V

-10%/+5%

3-fazowe
400V

-10%/+5%

POWTRAN-POLSKA Sp. z o.o.  ul. Garbary 3 85-229 BYDGOSZCZ
tel. +48 52 321 -41-97  www.powtran-polska.pl

Model
Moc

Obudowa
Wymiary zewnêtrzne [mm]

Maszyny CNC i sterowane cyfrowo ... .... tokarki, frezarki ... ... elementy systemów sterowania procesami.

Parametry falowników serii Pi160 pozwalaj¹ na aplikowanie zarówno do sterowania maszyn jak równie¿ jako elementy sk³adowe
w systemach sterowania procesami technologicznymi.

Napiêcie Pr¹d
wejœciowy

Pr¹d
wyjœciowy

Wymiary zabudowy
[mm]


