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Altivar 11
De Altivar 11 is een compacte en robuuste frequentie-omvormer voor driefasige
asynchrone motoren met een vermogen tot 2,2 kW. Deze betrouwbare snelheids
regelaar is gemakkelijk in dienst te nemen en is bijzonder geschikt voor eenvou
dige toepassingen in gebouwen, tertiaire en industriële sectoren.
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Er zijn drie voedingstypes verkrijgbaar: 100 V tot 120 V

de toepassingen waaronder horizontale goederenbehan

éénfasig, 200 V tot 240 V éénfasig, 200 tot 240 V driefa

deling (kleine transportbanden), ventilatie, pomptoepas
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mengmachines, wasmachines, centrifuges,… De rege
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toegangscontrole,
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deuren,

volgende tools en software: PowerSuite software voor
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Compacte snelheidsrege

Betaalbare prijzen voor courante toepassingen

configuratie van de regelaar, omvormer voor aansluiting

laar met EMC-filter.

De Altivar 11 maakt gebruik van het “Flux Vector Controle”

van een PC.



Voor courante

- principe. Hij beschikt over de belangrijkste beveiligingen

toepassingen.

zodat de aangestuurde uitrustingen optimaal geregeld

Voor meer informatie, kruis Altivar 11 aan op de

worden en de continuïteit van de installatie verzekerd is.

antwoordkaart van het hierbijgevoegde postblad.

Telemecanique

Hij kan ingezet worden bij omgevingstemperaturen tussen

