Controle en sturing

Nieuwe snelheidsregelaars Altivar 12

Schneider Electric lanceert
de snelheidsregelaar Altivar 12
Altivar 12 is het nieuwe instapgamma snelheidsregelaars
voor asynchrone kooiankermotoren tot 4 kW met een
240 V driefase uitgangsspanning. Deze concurrentieel
geprijsde snelheidsregelaars worden door machinebouwers
in kleinere machines ingebouwd en gebruikt in toepassingen zoals
toegangscontrole, automatische deuren, pompen, ventilatoren, enz.
Altivar 12 is volledig compatibel met zijn voorganger, Altivar 11, en is
ondanks zijn discreet voorkomen een hoogpresterend toestel dat tot
30% energie kan doen besparen.

In het kort
Altivar 12: nieuwe
snelheidsregelaar voor
driefase asynchrone
kooiankermotoren
Volledig compatibel
met Altivar 11
maar met kleinere
afmetingen
Aangewezen voor
kleine industriële
machines en apparaten
gebruikt door het grote
publiek
Meer dan 150
regelfuncties
Ingebouwde C1 EMCtype ﬁlter
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Communicatie via
ModBus of BlueTooth
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Krachtbundel

Enkele toepassingen:

Altivar 12, met zijn uitgangsspanning van 200 tot
240 V, wordt aangeboden in de voedingstypes
100 tot 120 V eenfase, en 200 tot 240 V
eenfase of driefase, en is verkrijgbaar voor
motorvermogens van 180 W tot 4 kW.

-

-

Altivar 12 is klein van gestalte. De kleinste is
72 mm breed en 143 mm hoog. Met zijn diepte
van slechts 102 mm is hij 10 mm minder diep
dan Altivar 11. Met deze kleine afmetingen
en zijn 150 regelfuncties is Altivar 12 de
ideale oplossing voor machinebouwers die
nu machines kunnen aanbieden die minder
plaats innemen, een argument dat in vele
toepassingen van doorslaggevende aard kan
zijn. De Altivar 12 is bijzonder robuust uitgevoerd
en van hoogwaardige kwaliteit. Zo zijn de
elektronische kaarten met vernis veredeld om te
kunnen weerstaan aan vochtige en corrosieve
omgevingen en werd hun ongevoeligheid voor
netstoringen sterk verbeterd. Vanaf het ogenblik
van het ontwerp werd alles in het werk gesteld
om een levensduur van 10 jaar te kunnen
garanderen. Hierdoor kan de klant aanzienlijk
besparen op onderhoudskosten. Het model
op bodemplaat wordt gebruikt wanneer de
opwarming door de machinebehuizing afgeleid
kan worden.

Gemakkelijk te installeren en voor
alle toepassingen
Altivar 12 gebruikt de nieuwste regelprincipes,
waaronder Standaardsturing
(U/f verhouding = constant), Prestatie
(vectoriele fluxcontrole zonder sensor) en
Ventilator / Pompsturing (kwadratische
verhouding tussen spanning en frequentie of
Kn2). Hij biedt een zeer goede en schokvrije
snelheidsregeling van de machine. Stroompieken
die zich in bepaalde omstandigheden kunnen
voordoen beïnvloeden in geen geval de werking
van de motor. Altivar 12, die onmiddellijk
operationeel is na het inschakelen van de
spanning, werkt geruisloos, gezien hij geen
interne ventilator nodig heeft onder de 0,75 kW
(240 V), iets wat ten zeerste geapprecieerd wordt
in huishoudelijke toepassingen. De ventilatoren
in de snelheidsregelaars van hogere vermogens
echter, treden alleen in werking wanneer een
bepaalde temperatuur overschreden wordt, zodat
geluidsoverlast ook hier tot een minimum wordt
herleid. Deze ventilatoren kunnen trouwens zeer
gemakkelijk vervangen worden. Altivar 12 is,
dankzij zijn geïntegreerde type C1 EMC-filter,
geschikt voor alle elektrische netwerken en is
voorzien om op DIN-rail gemonteerd te worden.

-

-

Voedingsindustrie (ventilatie van collectieve
keukens, verpakkingsapparaten,
bakkerstroggen, serres, enz.)
Kleine goederenbehandeling (carwash,
transportbanden, enz.)
Toebehoren voor de medische- en
gezondheidssectoren (medische bedden,
fitnessapparatuur, enz.)
Machines met eenfase stopcontact
(houtverwerkende machines,
polijstmachines, vloerkuismachines,
zwembad- of sproeipompen, toestellen voor
watermassage, enz.)
Eenvoudige mechanische toepassingen
(motor met twee snelheden, mechanische
variatoren, enz.)

Gebruiksvriendelijke programmatie
De grafische display van de Altivar 12 kan
verplaatst worden naar bijvoorbeeld het
voorpaneel van een stuurkast. Met behulp van
een navigatieknop in de vorm van een wieltje,
kan de operator dan de configuratie in een
handomdraai personaliseren.

Time is money
Alles werd in het werk gesteld om
machinebouwers en distributeurs tijd en
dus ook geld te doen besparen. Zo kunnen
Altivar 12 snelheidsregelaars in een collectieve
verpakking geleverd worden (7 of 14 stuks),
verpakt in een speciale doos, zodat bij het
uitpakken en de installatie veel tijd bespaard
kan worden. Met behulp van de Multi-Loader
kan de configuratie van het product in de
verpakking doorgevoerd worden zonder het
toestel onder spanning te moeten plaatsen. Zo
kan men een tiental producten in minder dan vijf
minuten configureren. Ook op het vlak van de
ergonomie werden geen inspanningen gespaard
om de installateur het werk zo veel mogelijk te
vergemakkelijken.

Communicatie
De nieuwe frequentieregelaar kan standaard
over de geïntegreerde universele seriële
ModBus communiceren met toestellen die
zich rond de machine bevinden. Hij kan dan
ook in vele automatiseringsarchitecturen
geïntegreerd worden. Met BlueTooth kunnen
configuratiegegevens eenvoudig uitgewisseld
worden. Dit gebeurt dan door de gegevens op
pc voor te bereiden met de SoMove-software en
hen vervolgens over te dragen naar een mobiele
telefoon. Alle gegevens kunnen doorgestuurd
worden naar een pc en hier opgeslagen worden.
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