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CONTROLE EN STURING

ALTIVAR
U hebt uw technische documentatie over de snelheidsregelaars Altivar en de softstarters Altistart van
Telemecanique verloren, zij is niet meer volledig of ze is beschadigd door het vele gebruik op de werkvloer?
Geen nood! Schneider Electric heeft alles op het net gezet!

SNELHEIDSREGELAARS
EN SOFTSTARTERS: TECHNISCH
GEDOCUMENTEERD «ON LINE»
Gered door het net
Normaal wordt elke snelheidsregelaar aan de klant
geleverd samen met zijn technische documentatie. Dit
betekent echter nog niet dat hij deze steeds in zijn bezit
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heeft. De folder kan verloren geraken, beschadigd zijn

Voortaan kunt u alle techni-

of misschien wordt zij wel stiekem bijgehouden door

sche informatie betreffende

de installateur-bordenbouwer. Al deze problemen wer-

Telemecanique-snelheids-

den onlangs verholpen. Schneider Electric publiceert

regelaars en -softstarters

deze documentatie voortaan op Internet op zijn site

vinden op de Internetsite

www.schneider-electric.be. Ga gewoon naar de onthaal-

www.schneider-electric.be

bladzijde en klik op «Producten». U hebt geen wacht-

woord nodig. Aangekomen bij «Telemecanique» klikt u
op «Snelheidsregelaars» onder de knop «Motorstarters»
en u opent het venster «Technische documentatie». Vanaf
hier gaat het verder in het Frans of in het Engels. Andere
talen zullen weldra beschikbaar zijn. Nu kiest u het toestel
waarover u meer wenst te weten te komen. U vindt hier de
karakteristieken van de snelheidsregelaars, hun montageen aansluitschema’s evenals enkele nuttige adviezen.
De informatie kan gedownload worden in pdf-formaat
(Acrobat Reader). Tijd verspillen met telefoongesprekken
of geduldig wachten op de post behoren tot het verleden.

De Altivar 38 hoeven we niet meer voor te stellen. Hij staat bekend als economische snelheidsregelaar voor
driefasige asynchrone motoren in de meest courante toepassingen van beheer van een fluidum: ventilatie,
klimatisatie, vloeistofpompen. De nieuwe versie is gekenmerkt door zijn beveiligingsgraad IP55 zodat nu ook
veilig gewerkt kan worden in omgevingsomstandigheden met stof of hoge vochtigheidsgraad.

ALTIVAR 38 E:

EEN SNELHEIDSREGE-

LAAR MET BEVEILIGINGSGRAAD
Dichtbij de motor
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De versie E van de Altivar 38 is beschikbaar voor een vermogenbereik van 3 tot 75 kW en voor spanningen van 380

• Nieuwe spuitwaterdichte

en 460 V. De nieuwe snelheidsregelaar beschikt over een

versie IP55 van de snel-

beveiligingsgraad IP55. IP55 garandeert ongevoeligheid

heidsregelaar Altivar 38

voor stof (geen nadelige neerslag) en is spuitwaterdicht uit

bestemd voor pomp- en

alle richtingen. In de spuitwaterdichte behuizing is de eigen-

ventilatietoepassingen

lijke snelheidregelaar ondergebracht, een smoorspoel, een

• Kan in de nabijheid van de

met hangslot vergrendelbare Vario-lastscheider op het

motor geplaatst worden.

voorpaneel, een instelpotentiometer, een schakelaar voor

IP55

verkregen worden zodat de bedieningsterminal kan verplaatst worden voor afstandsbediening, voor manuele
bediening ofwel om op de deur van een behuizing of van
een kast gemonteerd te worden. Er is een plaats voorzien
(SUB-D connector) voor de opbouw van een magneetschakelaar voor stroomopwaartse- of stroomafwaartse
aansluiting door de klant. De Altivar 38E vertoont dezelfde
eigenschappen als de Altivar 38 en kan dezelfde functies
uitvoeren. Hij wordt gebruiksklaar geleverd en kan onmiddellijk ingezet worden dankzij zijn voorinstellingen.

omkering van de draairichting en een bedieningsterminal.
Om veiligheidsredenen kan het voorpaneel niet geopend
worden zonder eerst de lastscheider in de positie «zonder

18

spanning» te brengen. Als optie kan een IP65-behuizing

Voor meer informatie, kruis ‘ALTIVAR: 32AC93N’ aan op
de antwoordkaart van het hierbijgevoegde postblad.

