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Snelheidsregelaars
voor asynchrone en synchrone
motoren

Keuzegids

Machinetype

Eenvoudige machines

Pompen en ventilatoren
(HVAC) (1)

Vermogensbereik voor net 50…60 Hz (kW)
Eénfasig 100…120 V (kW)
Eénfasig 200…240 V (kW)
Driefasig 200…230 V (kW)
Driefasig 200…240 V (kW)
Driefasig 380…480 V (kW)
Driefasig 380…500 V (kW)
Driefasig 525…600 V (kW)
Driefasig 500…690 V (kW)

0,18…4
0,18…0,75
0,18…2,2
–
0,18…4
–
–
–
–

0,18…15
–
0,18…2,2
–
0,18…15
–
0,37…15
0,75…15
–

0,75…75
–
–
–
0,75…30
0,75…75
–
–
–

Aandrijving

0,5…400 Hz

0,5…500 Hz

0,5…200 Hz

Standaard (spanning/
frequentie)
Prestatie (vectoriële
fluxcontrole zonder sensor)
Pomp/ventilator
(kwadratische verhouding
Kn2)
–
150…170 % van het
nominale motorkoppel

Standaard (spanning/
frequentie)
Prestatie (vectoriële
fluxcontrole zonder sensor)

Vectoriële fluxcontrole zonder
sensor, verhouding spanning/
frequentie (2 punten),
energiebesparingsverhouding

170…200 % van het
nominale motorkoppel

110 % van het nominale
motorkoppel

40
8
1
4
1
1
1

50
16
3
6
1
–
2

50
7
2
3
1
–
2

Modbus
–

Modbus en CANopen
CANopen Daisy chain,
Modbus TCP, EtherNet/IP,
EtherCAT, Ethernet
Powerlink, DeviceNet,
PROFIBUS DP, Fipio

Modbus
LonWorks, METASYS N2,
APOGEE FLN, BACnet

1

2

3

4

5

Type controle

6

7

8

Uitgangsfrequentie
Asynchrone motor

Synchrone motor
Tijdelijk overkoppel

Functies
Aantal functies
Aantal voorkeuzesnelheden
Aantal
Analoge ingangen
I/O’s
Digitale ingangen
Analoge uitgangen
Digitale uitgangen
Relaisuitgangen
Communicatie

Geïntegreerd
Optioneel

Kaarten (optioneel)

–

Normen en certificeringen

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (omgevingen 1 en 2, klasse C1 tot C3)
e, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST
EN 55011 : groep 1, klasse A
en klasse B met optie.
e, UL, CSA, C-Tick, NOM

Referenties

ATV 12

ATV 312

ATV 21

Pagina’s

32AC159N

Commercialisatie eind 2009

32AC132N

9

10

(1) Heating Ventilation Air Conditioning

2
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Pompen en ventilatoren



2

Complexe machines

1

2

3
0,37…800
–
0,37…5,5
–
0,75…90
0,75…630
–
–
2,2…800

0,37…630
–
0,37…5,5
–
0,37…75
0,75…500
–
–
1,5…630

0,5…500 Hz voor het volledige gamma
0,5…1000 Hz tot 37 kW in a 200…240 V en a 380…480 V
Vectoriële fluxcontrole zonder sensor,
verhouding spanning/frequentie (2 of 5 punten),
energiebesparingsverhouding

1…500 Hz voor het volledige gamma
1…1600 Hz tot 37 kW in a 200…240 V en a 380…480 V
Vectoriële fluxcontrole met of zonder sensor, verhouding spanning/frequentie (2 of 5 punten),
ENA System

5

Vectoriële controle zonder snelheidsterugkoppeling
120…130 % van het nominale motorkoppel gedurende
60 seconden

Vectoriële controle met of zonder snelheidsterugkoppeling
220 % van het nominale motorkoppel gedurende 2 seconden
170 % gedurende 60 seconden

6

> 100
8
2…4
6…20
1…3
0…8
2…4

> 150
16
2…4
6…20
1…3
0…8
2…4

Modbus en CANopen
Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus,
EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1,
Interbus S, CC-Link, LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN,
BACnet

Modbus TCP, Fipio, Modbus/Uni-Telway, Modbus Plus, EtherNet/IP, DeviceNet, PROFIBUS DP,
PROFIBUS DP V1, Interbus S, CC-Link

I/O-uitbreidingskaarten, programmeerbare “Controller
Inside”-kaart, multipomp-kaarten

Encoderkaarten, resolver, SinCos, SinCos Hiperface®, EnDat® of SSI, I/O-uitbreidingskaarten,
programmeerbare “Controller Inside”-kaart, rolbrugkaart

4

7

9

IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 (omgevingen 1 en 2, C1 tot C3), IEC/EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11
e, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, GOST

ATV 61

ATV 71

32AC125N

32AC118N

8

10

3

0605Q-NL.indd 3

3/18/09 8:37:55 PM

Snelheidsregelaars

Presentatie

Altivar 12

Presentatie
De snelheidsregelaar Altivar 12 is een frequentieomvormer voor driefasige
asynchrone motoren 200…240 V van 0,18 kW tot 4 kW.

1

Het installatiegemak van de snelheidsregelaar Altivar 12 volgens het “Plug&Play”
begrip, zijn compactheid, zijn ingebouwde functies en zijn bodemplaat variante zijn
specifiek geschikt om aan de eisen van eenvoudige machines te beantwoorden.
De integratie van de plaatsing- en gebruikverwachtingen sinds de ontwikkeling van
het product laat toe een betrouwbare en economische oplossing aan te bieden aan
machinebouwers en installateurs.

2
ATV 12 voor toegang met slagboom

3

Voorbeelden:
bb snelheidsregelaar standaard geconfigureerd voor indienststelling zonder
instellingen,
bb downloaden van een configuratie in de snelheidsregelaar zonder de verpakking te
moeten openen dankzij de “Multi-Loader” configuratietool,
bb klemmenblokken met nummering om bedradingstijd te besparen, identificatie
vooraan de snelheidsregelaar,
bb leverbaar per lot in specifieke verpakking (1). Zoals voor de snelheidsregelaars
per stuk geleverd, is het mogelijk een configuratie te downloaden zonder de
producten uit de verpakking te halen.

Toepassingen

4

Toepassingen voor eenvoudige industriële machines
bb Goederenbehandeling (kleine transportbanden, …)
bb Verpakking
bb Pomptoepassingen (zuigpompen, centrifugaalpompen, ...) (r)
bb Machines met ventilatoren (lucht- of rookextractie, ovens, wasmachines, …)

5

Toepassingen voor groot publiek machines
bb Goederenbehandeling (toegangscontrole, rotatieve publiciteitspanelen, …)
bb Machines voor landbouw en voeding (molens, mengers, …)

6
ATV 12 voor de sturing van een mixer

7

Andere toepassingen
bb Landbouw en voeding (legbatterij, tuinserren, …)
bb Toepassingen met andere technologiën:
vv motor 2 snelheden, DC motoren, mechanische regelaars, …
vv monofase motor voor pomp- en ventilatietoepassingen met mechanische
regulatie; de oplossing “Altivar 12 + driefasige motor” past het vermogen van de
motor aan het gevraagd aandrijfvermogen aan, met een vermindering van het
energieverbruik.

Functies
Buiten de klassieke ingebouwde functies biedt de snelheidsregelaar Altivar 12 ook
een aantal andere mogelijkheden aan:
bb schakeling tussen lokale- en klemcommando,
bb motorsturingsverhoudingen: standaard, hoge prestatie en pomp/ventilator,
bb frequentiejump,
bb voorkeuzesnelheden,
bb PID regulatie,
bb S en U hellingen, hellingschakeling,
bb vrijwiel-stop, snelle stop,
bb stap per stap werking (JOG),
bb configuratie van analoge en digitale I/O’s,
bb onder- en overbelastingsdetectie,
bb visualisatie van de status van de digitale ingangen op de display,
bb configuratie van de weergave van de parameters,
bb foutenhistoriek.

8

9

(1) Volgens model, zie pagina 10.

10

ATV 12 voor de sturing van een
pomstation (r)

r Commercialisatie
2de semester 2009
Karakteristieken:
pagina’s 6 tot 9

Referenties:
pagina’s 10 tot 13

Functies:
pagina’s 14 tot 25

Afmetingen:
pagina’s 26 tot 28

Schema’s:
pagina’s 29 tot 33
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Presentatie (vervolg)

Snelheidsregelaars

Snelheidsregelaar met
koelvin ATV 12H075M2

Het gamma snelheidsregelaars Altivar 12 omvat motorvermogens begrepen tussen
0,18 kW en 4 kW volgens 3 types netvoedingen. Er bestaan twee varianten:
b snelheidsregelaar met koelvin voor normale omgevingen en geventileerde kasten :
v 100…120 V monofasig, van 0,18 kW tot 0,75 kW (ATV 12HpppF1)
v 200…240 V monofasig, van 0,18 kW tot 2,2 kW (ATV 12HpppM2),
v 200…240 V driefasig, van 0,18 kW tot 4 kW (ATV 12HpppM3),
b snelheidsregelaar op bodemplaat voor montage op de machine; de oppervlakte
van de machine moet de warmtedissipatie toelaten:
v 100…120 V monofasig, 0,18 kW tot 0,37 kW (ATV 12H018F1, P037F1)
v 200…240 V monofasig, van 0,18 kW tot 0,75 kW (ATV 12H018M2, PpppM2),
v 200…240 V driefasig, van 0,18 kW tot 4 kW (ATV 12H018M3, PpppM3).

Altivar 12

Een optimaal aanbod

Snelheidsregelaar op
bodemplaat
ATV 12P075M2

1

2

Nota: de uitgangsspanning van de snelheidsregelaar Altivar 12 is altijd driefasig 200…240 V
onafhankelijk van de voedingsspanning van de snelheidsregelaar.

6

1
2
3

5

3

De snelheidsregelaar Altivar 12 bevat altijd de communicatieprotocol Modbus
toegankelijk dankzij de RJ45 ingang onderaan 4.
Het volledige gamma beantwoordt aan de internationale normen IEC/EN 61800-5-1,
IEC/EN 61800-3, is UL gecertificeerd, CSA, C-Tick, NOM, GOST en is ontwikkeld in
overeenstemming met de richtlijnen inzake milieubescherming (RoHS, WEEE) en
met de Europese richtlijnen in verband met de e markering.

4

Elektromagnetische compatibiliteit EMC
Doordat er in de snelheidsregelaars ATV 12ppppM2 EMC-filters worden gebruikt en
er rekening wordt gehouden met EMC, kan de apparatuur op een eenvoudige manier
worden geïnstalleerd en op uiterst goedkope manier conform de e markering worden
gemaakt. De EMC filter kan losgekoppeld worden via een interne schakelaar 6.

5

De snelheidsregelaars ATV 12ppppF1 en ATV 12ppppM3 zijn zonder EMC filter
geleverd. Deze optionele filters kunnen geplaatst worden om de emissies te
verminderen, zie pagina 12.

4

ATV 12H075M2 deur open

Toebehoren en externe opties
Toebehoren en externe opties kunnen aan de snelheidsregelaar Altivar 12
bijgevoegd worden:
b EMC conformiteitssets, grondplaten voor montage op 35 mm profiel, …
b Remmodule aangesloten op remweerstanden, motorspoel, bijkomende EMC
ingangsfilters, …

6

Dialoog opties
HMI display

De 4-digitsterminal 1 geeft de statussen en de fouten weer en verleent toegang tot
de parameters en de instellingen via het wieltje 2.
De “RUN” en “STOP” 3 toetsen worden vooraan toegankelijk met het wegnemen
van het beschermkapje 5 van de deur; hun activatie moet geconfigureerd worden.

7

“Simple Loader” en “Multi-Loader” conﬁguratietools
Conﬁguratietool
“Multi-Loader”

De “Simple Loader” laat de dupplicatie van de configuratie van één snelheidsregelaar naar een andere snelheidsregelaar toe. Beide regelaars moeten onder
spanning zijn. De “Multi-Loader” laat het kopiëren van een configuratie vanuit een
PC of een andere snelheidsregelaar toe en de duplicatie naar een andere
snelheidsregelaar. De snelheidsregelaars mogen buiten spanning zijn.

8

Indienstsoftware SoMove

De SoMove software biedt de configuratie, de instelling, het scherpstellen met de
oscilloscoopfunctie en het onderhoud van de snelheidsregelaar Altivar 12 toe.
Dankzij deze software is de personnalisatie van de menus van de ingebouwde
display ook mogelijk. SoMove is te gebruiken in rechtstreekse verbinding of met
draadloze Bluetooth verbinding®.
Terminal op afstand
Terminal op afstand
met gesloten kapjes

Terminal op afstand met
toegankelijke “RUN”, “FWD/
REV” en “STOP” toetsen

De snelheidsregelaar Altivar 12 kan aangesloten worden op een afzonderlijke
terminal (optioneel). Deze terminal kan geplaatst worden op de deur van de kast
met een beschermingsgraad IP 54 of IP 65. De maximale werkingstemperatuur is
50 °C. Hij geeft toegang tot dezelfde functies dan de HMI.

Karakteristieken:
pagina’s 6 tot 9

Referenties:
pagina’s 10 tot 13

Functies:
pagina’s 14 tot 25

Afmetingen:
pagina’s 26 tot 28

9

10

Schema’s:
pagina’s 29 tot 33
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1.0

Karakteristieken

Snelheidsregelaars
Altivar 12

Werkingskarakteristieken
Conformiteit met normen

Productcertiﬁcaten

De snelheidsregelaars Altivar 12 zijn ontwikkeld in overeenstemming met de strengste
internationale normen en aanbevelingen voor elektrische uitrustingen voor industriële
besturing (IEC, EN), waaronder: laagspanning, IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3
(immuniteit en EMC geleide en uitgestraalde emissie).
IEC/EN 61800-3, omgevingen 1 en 2 (specifieke EMC eisen en testmethodes)
IEC/EN 61000-4-2 niveau 3 (immuniteitstest elektrostatische ontladingen)
IEC/EN 61000-4-3 niveau 3 (immuniteitstest uitgestraalde elektromagnetische velden
voor radioelektrische frequenties)
IEC/EN 61000-4-4 niveau 4
IEC/EN 61000-4-5 niveau 3
IEC/EN 61000-4-6 niveau 3
IEC/EN 61000-4-11 (immuniteitstest spanningvallen, korte onderbrekingen en
spanningsvariaties)
Met bijkomende EMC filter:
b IEC/EN 61800-3, omgeving 1 (openbaar net) met beperkte distributie:
v klasse C1, tot 2, 4, 8, 12 en 16 kHz voor een beschermde kabellengte van 5 m,
v klasse C2, van 2…16 kHz voor een beschermde kabellengte van 20 m,
b IEC/EN 61800-3, Omgeving 2 (industriëel net):
v klasse C3, van 2…16 kHz voor een beschermde kabellengte van 20 m.
b IEC/EN 61800-3, Omgeving 1 (openbaar net) met beperkte distributie:
v klasse C1, tot 2, 4, 8, 12 en 16 kHz voor een beschermde kabellengte van 5 m
v klasse C2: ATV 12H018M2...H075M2 van 2...12 kHz voor een beschermde
kabellengte van 5 m, tot 2, 4, 16 kHz voor een beschermde kabellengte van 10 m
v klasse C2: ATV 12HU15M2...HU22M2 van 4...16 kHz voor een beschermde
kabellengte van 5 m, tot 2, 4, 8, 12, 16 kHz voor een beschermde kabellengte van 10 m
Met bijkomende EMC filter:
b IEC/EN 61800-3, Omgeving 1 (openbaar net) met beperkte distributie:
v klasse C1, tot 2, 4, 8, 12 en 16 kHz voor een beschermde kabellengte van 20 m,
v klasse C2, van 2…16 kHz voor een beschermde kabellengte van 50 m,
b IEC/EN 61800-3, Omgeving 2 (industriëel net):
v klasse C3, van 2…16 kHz voor een beschermde kabellengte van 50 m.
De snelheidsregelaars dragen de e markering krachtens de Europese richtijnen voor
laagspanning (2006/95/CE) en EMC (89/336/CEE)
UL, CSA, NOM, GOST en C-Tick

Beschermingsgraad

IP 20

EMC-immuniteit

EMC geleide en
uitgestraalde
emissie voor
regelaars

ATV 12ppppF1
ATV 12H018M3
ATV 12p037M3...pU22M3

ATV 12ppppM2

e-markering

Trillingsbestendigheid

Snelheidsregelaar zonder optie
5

Volgens IEC/EN 60068-2-6:
v 1,5 mm piek-tot-piek van 3 tot 13 Hz,
v 1 gn van 13 tot 200 Hz.
15 gn tijdens 11 ms volgens IEC/EN 60068-2-27

Schokbestendigheid
Vervuilingsgraad
Omgevingscondities
Gebruik
Relatieve vochtigheid
Omgevings- In bedrijf
temperatuur
rond het
apparaat

Bij opslag
Maximale gebruikshoogte

2 volgens IEC/EN 61800-5-1
IEC 60721-3-3 klassen 3C3 en 3S2

ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3
ATV 12Pppppp
ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3…HU40M3
ATV 12pppppp
ATV 12pppppp
ATV 12ppppF1
ATV 12ppppM2
ATV 12ppppM3

%

5…95 zonder condensatie of druipwater, volgens IEC 60068-2-3

°C

- 10…+ 40 zonder deklassering (1)
Tot + 60, zonder de beschermde afdekplaat op de bovenkant (1) en met een
stroomdeklassering van 2 % per bijkomende graad (2)

°C

- 10…+ 50 zonder deklassering
Tot + 60, zonder de beschermde afdekplaat op de bovenkant (1) en met een
stroomdeklassering van 2 % per bijkomende graad (2)
- 25…+ 70

°C
m
m
m

1000 zonder deklassering
Tot 2000 voor monofase netten en “Corner Grounded” netten, met een
stroomdeklassering van 1 % per bijkomende 100 m
Tot 3000 voor driefase netten, met een stroomdeklassering van 1 % per bijkomende
100 m

Werkingsstand
Maximale permanente
hellingshoek ten opzichte van de
normale verticale montagestand
(1) Zie alle mogelijke montagetypes pagina 31.
(2) Zie deklasseringskurven in de exploitatiegids beschikbaar op onze Internet website
“www.schneider-electric.com”.

Presentatie:
pagina’s 4 en 5

Referenties:
pagina’s 10 tot 13

Functies:
pagina’s 14 tot 25

Afmetingen:
pagina’s 26 tot 28

Schema’s:
pagina’s 29 tot 33

6

60401-NL.indd 6

3/18/09 8:31:09 AM

Karakteristieken (vevolg)

Snelheidsregelaars
Altivar 12

Aandrijfkarakteristieken
Uitgangsfrequentiebereik

Hz

0,5…400

Schakelfrequentie

kHz

Nominale schakelfrequentie: 4 kHz zonder deklassering in nominale status Instelbaar
tijdens werking van 2…16 kHz
Hoger dan 4 kHz in nominale status, de nominale stroom deklasseren van:
bb 10 % voor 8 kHz,
bb 20 % voor 12 kHz,
bb 30 % voor 16 kHz.
Hoger dan 4 kHz zal de regelaar de schakelfrequentie bij zichzelf verminderen bij te
grote opwarming
Zie deklasseringskurven in de exploitatiegids beschikbaar op onze Internet website
“www.schneider-electric.com”

Snelheidsbereik

1…20

Tijdelijk overkoppel

150…170 % van het nominale motorkoppel volgens de kaliber van de regelaar en het
motortype

Remkoppel

bb Tot 70 % van het nominaal motorkoppel zonder weerstand
bb Tot 150 % van het nominaal motorkoppel met remweerstand op zware inertie
(optioneel)

Maximale tijdelijke stroom

150 % van de nominale stroom tijdens 60 seconden

Verhouding spanning/frequentie

bb Standaard verhouding (spanning/frequentie)
bb Prestatie verhouding (vectoriële fluxcontrole zonder sensor)
bb Pomp/ventilator verhouding (kwadratische verhouding Kn2)

Elektrische karakteristieken
Voeding

Spanning

V

100 - 15 % tot 120 + 10 % monofasig voor ATV 12ppppF1
200 - 15 % tot 240 + 10 % monofasig voor ATV 12ppppM2
200 - 15 % tot 240 + 10 % driefasig voor ATV 12ppppM3

Frequentie

Hz

50…60 ± 5 %

Icc (kortsluitstroom)

A

y 1000 (Icc op aansluitpunt) voor monofasige voeding
y 5000 (Icc op aansluitpunt) voor driefasige voeding
Voedingsspanning van de regelaar

Uitgangsspanning van de regelaar

ATV 12ppppF1

V

100…120 monofasig

200…240 driefasig

ATV 12ppppM2

V

200…240 monofasig

Voeding- en uitgangsspanning

Maximale motorkabellengte
(aftakkingen inbegrepen)
Geluidsniveau

ATV 12ppppM3

V

200…240 driefasig

Beschermde kabel

m

50

Niet beschermde kabel

m

100

ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3
ATV 12Pppppp

dBA

0

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2

dBA

45

ATV 12HU15M3…HU40M3

dBA

50

Galvanische scheiding

Galvanische scheiding tussen vermogen en sturing (ingangen, uitgangen,
voedingsbronnen)

Aansluitkarakteristieken

(voedingsklemmen van de regelaar, motor- en remmoduleklemmen)
Klemmen van de regelaar
Maximale aansluitcapaciteit
en aandraaimoment

Presentatie:
pagina’s 4 en 5

R/L1, S/L2/N, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, PA/+, PC/–
ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3
ATV 12P037F1
ATV 12P037M2…P075M2
ATV 12P037M3, P075M3

3,5 mm2 (AWG 12)
0,8 Nm

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3…HU40M3
ATV 12PU15M3…PU40M3

5,5 mm2 (AWG 10)
1,2 Nm
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Karakteristieken (vevolg)

Snelheidsregelaars
Altivar 12

Elektrische sturingskarakteristieken
Beschikbare interne voedingsbronnen

Beveiligd tegen kortsluitingen en overbelastingen:
bb 1 voedingsbron c 5 V (± 5 %) voor de instelpotentiometer (2,2 tot 10 kW),
maximum debiet 10 mA,
bb 1 voedingsbron c 24 V (- 15 %/+ 20 %) voor de ingangscommandos, maximum
debiet 100 mA.

Analoge ingang

AI1

1 analoge ingang configureerbaar via software in spanning of in stroom:
bb Analoge ingang in spanning: c 0…5 V (interne voeding alleen) of
c 0…10 V, impedantie 30 kW,
bb Analoge ingang in stroom: X-Y mA met configuratie X en Y van 0…20 mA,
impedantie 250 W.
Maximale bemonsteringstijd: < 10 ms
Resolutie: 10 bits
Nauwkeurigheid: ± 1 % tot 25 °C
Lineariteit: ± 0,3 %
Fabriekinstellingen: ingang geconfigureerd in spanning

Analoge uitgang

AO1

Relaisuitgangen

R1A, R1B, R1C

Digitale ingangen LI

LI1…LI4

1 analoge uitgang configureerbaar via software in spanning en in stroom:
bb Analoge uitgang in spanning: c 0…10 V, minimale belastingsimpedantie 470 W,
bb Analoge uitgang in stroom: 0 tot 20 mA, maximale belastingsimpedantie 800 W.
Uitlezing: < 10 ms
Resolutie: 8 bits
Nauwkeurigheid: ± 1 % tot 25 °C
1 relaisuitgang beveiligd, 1 NO contact en 1 NC contact met gemeenschappelijk punt.
Antwoordtijd: 30 ms maximaal
Minimale schakelvermogen: 5 mA voor c 24 V
Maximale schakelvermogen:
bb op weerstand belasting (cos j = 1 en L/R = 0 ms): 3 A in a 250 V of 4 A in c 30 V,
bb op inductieve belasting (cos j = 0,4 en L/R = 7 ms): 2 A in a 250 V of c 30 V.
4 digitale ingangen programmeerbaar, compatibel met PLC niveau 1,
norm IEC/EN 61131-2
Voeding c 24 V interne of c 24 V externe (mini 18 V, maxi 30 V)
Bemonsteringstijd: < 20 ms
Tolerantie van de bemonsteringstijd: ± 1 ms
Fabriekinstelling met commando type 2 draden in «transitie» mode voor veiligheidsredenen:
bb LI1: voorwaarts,
bb LI2…LI4: niet toegewezen.
De multi-toewijzing laat de configuratie van meerdere functies op dezelfde ingang toe
(bv: LI1 toegewezen tot voorwaarts en voorkeuzesnelheden 2,
LI3 toegewezen tot achterwaarts en voorkeuzesnelheden 3)
Impedantie 3,5 kW

Digitale uitgang

Positieve logica (voedingsbron)

Fabriekinstelling
Toestand 0 als < 5 V, toestand 1als > 11 V

Negatieve logica (Sink)

Configureerbaar via software
Toestand 0 als > 16 V of digitale ingang niet bedraad, toestand 1 als < 10 V

LO1

1 digitale uitgang c 24 V toewijsbaar tot open collector, met positieve logica
(voedingsbron) of negatieve logica (Sink), compatibel PLC niveau 1, norm
IEC/EN 61131-2
Maximale spanning: 30 V
Lineariteit: ± 1 %
Maximale stroom: 10 mA (100 mA met externe voeding)
Impedantie: 1 kW
Gemeenschapelijk van de digitale uitgang (CLO) tot aansluiten op:
bb c 24 V en digitale positieve (voedingsbron)
bb 0 V en digitale negatieve (Sink)

Maximale aansluitcapaciteit en aandraaimoment
van de in-/uitgangen

1,5 mm2 (AWG 14)
0,5 Nm

Versnellings- en vertragingshellingen

Vorm van de hellingen:
bb lineair van 0 tot 999,9 s,
bb S-vormig,
bb U-vormig.
Automatische aanpassing van de duur van de vertragingshelling bij een overschrijding
van de remmogelijkheden, mogelijke uitschakeling van deze aanpassing
(gebruik van de remweerstand)

Remmen tot stilstand

Door gelijkstroominjectie: automatisch zodra de geschatte uitgangsfrequentie
< 0,2 Hz, duur instelbaar tussen 0,1 en 30 s of onafgebroken, stroom instelbaar
tussen 0 en 1,2 In

Voornaamste beveiligingen van de snelheidsregelaar

Thermische beveiliging tegen overhitting
Beveiliging tegen kortsluitingen tussen motorfasen
Beveiliging tegen overstromen tussen de motorfasen en de aarding
Beveiliging tegen over- en onderspanningen van het net
Beveiliging tegen de afwezigheid van netfase, in geval van drie fasen

Beveiliging van de motor

Ingebouwde thermische beveiliging in de snelheidsregelaar door permanente
berekening van l2t

Frequentieresolutie

Display: 0,1 Hz
Analoge ingangen: omzetter A/N 10 bits

Tijdsconstante bij een verandering van referentie
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Snelheidsregelaars

Karakteristieken (vevolg)

Altivar 12

Karakteristieken van de communicatiepoort
Protocol

Modbus

Structuur

Service

Diagnose

Connector

1 RJ 45 connector

Fysieke interface

RS 485 2 draden

Transmissiemodus

RTU

Transmissiesnelheid

Instelbaar via de ingebouwde display, op afstand display of inbedrijfsstelling software
SoMove: 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s of 38400 bit/s

Aantal adressen

31 maximaal

Polarisatie

Geen polarisatie-impedanties. Moeten worden verschaft door het bedradingssysteem
(bij voorbeeld ter hoogte van de master)

Adres

1 tot 247, Instelbaar via de ingebouwde display, op afstand display of inbedrijfsstelling
software SoMove

Functioneel profiel

Volgens IEC 61800-7-301 (CiA 402 profiel)

Berichtendienst

Read Holding registers (03) 29 woorden
Write Single Register (06) 29 woorden maximaal
Write Multiple Registers (16) 27 woorden maximaal
Read/Write Multiple registers (23) 4/4 woorden maximaal
Read Device Identification (43)

Bewaking van
de communicatie

Uitschakelbaar. “Time out” instelbaar van 0,1 s tot 30 s

Door Mens-Machine-Interface
of afstandsdisplay

Via display

Koppelkarakteristieken (typische curven)
De onderstaande curven tonen het beschikbare permanente koppel en het
beschikbare tijdelijke overkoppel, ofwel op een zelfventilerende motor, ofwel op een
motor met geforceerde koeling. Het verschil ligt enkel in het vermogen van de motor om
een groot permanent koppel aan te leveren onder de helft van de nominale snelheid.

C/Cn
2
1,7

4

1,50

1 	 Zelfventilerende motor: permanent nuttig koppel (1)
2 	 Motor met geforceerde koeling: permanent nuttig koppel
3 Tijdelijk overkoppel tijdens 60 s
4 	 Tijdelijk overkoppel tijdens 2 s
5 	 Koppel in oversnelheid bij constant vermogen (2)

3

1,25

2

2

1
0,95

1

0,75
0,50

(1) Voor vermogens < 250 W is de deklassering minder groot (20 % in plaats van 50 % bij zeer
lage frequentie).
(2) De nominale frequentie van de motor en de maximale uitgangsfrequentie zijn instelbaar van
0,5 tot 400 Hz. Raadpleeg de constructeur omtrent de mechanische mogelijkheden inzake
oversnelheid van de gekozen motor.

5

1

0,25
0

0

25/30

75/90

50/60

100/120

Hz

Bijzondere toepassingen
Gebruik met een motor waarvan het vermogen verschilt van het kaliber van de snelheidsregelaar
Het apparaat kan elke motor voeden waarvan het vermogen kleiner is dan dat waarvoor het voorzien is, op voorwaarde volgende regel te
respecteren, minimale Stroom: Ith = 0,2 x In snelheidsregelaar.
Voor vermogens die lichtjes groter zijn dan het kaliber van de snelheidsregelaar dient u erop toe te zien dat de opgenomen stroom niet groter is
dan de permanente uitgangsstroom van de snelheidsregelaar.
Combinatie van parallel geschakelde motoren
L1

Altivar 12
Motorspoel

In1

L2

In2

Lx

Inx
L

In snelheidsregelaarr > In1 + In2 + Inx
L = L1 + L2 + Lx

Combinatie van parallel geschakelde motoren

M1

M2

M3

Het kaliber van de snelheidsregelaar moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de som
van de stromen van de motoren die op deze snelheidsregelaar aangesloten moeten
zijn (In). In dat geval dient u voor elke motor een externe thermische beveiliging te
voorzien door middel van sondes of thermisch relais.
Het is aanbevolen een smoorspoel (1) te voorzien indien:
bb drie of meer motoren in parallel geassocieerd zijn,
bb de motorkabel lengte (L) rekening houdend met alle aftakkingen (L1, L2…Lx)
groter is dan de maximale toegelaten kabellengte (2).
(1) Referenties, zie pagina 12.
(2) Maximale toegelaten motorkabel lengte, zie pagina 7.

Schakeling van de motor aan de uitgang van de snelheidsregelaar
De schakeling kan plaats vinden met een niet-vergrendelde snelheidsregelaar. De ingebouwde beveiligingen van Altivar 12 laten een betere
immuniteit aan stroomafwaartse onderbrekingen met gevoede motor toe.
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1.0

Snelheidsregelaars

Referenties

Altivar 12

Regelaars met koelvin, regelaars op bodemplaat

Regelaars met koelvin

ATV 12H018M2

Motor

Net

Vermogen
vermeld op
plaat (1)

Maximale
lijnstroom
(3)

Altivar 12

kW

A

Schijnbaar Icc lijn
vermogen ideël
max

voor U1 voor U2 voor U2
HP

A

kVA

Maximale
permanente
uitgangsstroom (In)
(1)

Max.
tijdelijke
stroom
gedurende
60 s

GedissiReferentie
peerd
vermogen
bij
maximale
uitgangsstroom
(In) (1)

A

W

Massa
(2)

voor U2
kA

A

kg

Eénfasige voedingsspanning: 100…120 V 50/60 Hz (4)
0,18

0,25

6

5

1

1

1,4

2,1

18

ATV 12H018F1 (5)

0,700

0,37

0,5

11,4

9,3

1,9

1

2,4

3,6

29

ATV 12H037F1

0,800

0,75

1

18,9

15,7

3,3

1

4,2

6,3

48

ATV 12H075F1

1,300

Eénfasige voedingsspanning: 200…240 V 50/60 Hz (4) (6)

ATV 12H075M2

0,18

0,25

3,4

2,8

1,2

1

1,4

2,1

18

ATV 12H018M2 (5) (7)

0,700

0,37

0,55

5,9

4,9

2

1

2,4

3,6

27

ATV 12H037M2 (7)

0,700

0,55

0,75

8

6,7

2,8

1

3,5

5,3

34

ATV 12H055M2 (7)

0,800

0,75

1

10,2

8,5

3,5

1

4,2

6,3

44

ATV 12H075M2 (7)

0,800

1,5

2

17,8

14,9

6,2

1

7,5

11,2

72

ATV 12HU15M2 (8)

1,400

2,2

3

24

20,2

8,4

1

10

15

93

ATV 12HU22M2 (8)

1,400

Driefasige voedingsspanning: 200…240 V 50/60 Hz (4)
0,18

0,25

2

1,7

0,7

5

1,4

2,1

16

ATV 12H018M3 (5)

0,700

0,37

0,55

3,6

3

1,2

5

2,4

3,6

24

ATV 12H037M3

0,800

0,75

1

6,3

5,3

2,2

5

4,2

6,3

41

ATV 12H075M3

0,800

1,5

2

11,1

9,3

3,9

5

7,5

11,2

73

ATV 12HU15M3

1,200

2,2

3

14,9

12,5

5

5

10

15

85

ATV 12HU22M3

1,200

3

–

19

15,9

6,6

5

12,2

18,3

94

ATV 12HU30M3

2,000

4

5

23,8

19,9

8,3

5

16,7

25

128

ATV 12HU40M3

2,000

Regelaars op bodemplaat
Eénfasige voedingsspanning: 100…120 V 50/60 Hz (4)

ATV 12HU40M3

0,18

0,25

6

5

1

1

1,4

2,1

18

ATV 12H018F1 (5)

0,700

–

–

11,4

9,3

1,9

1

2,4

3,6

29

ATV 12P037F1 (9)

0,700

Eénfasige voedingsspanning: 200…240 V 50/60 Hz (4) (6)
0,18

0,25

3,4

2,8

1,2

1

1,4

2,1

18

ATV 12H018M2 (5) (7)

0,700

–

–

5,9

4,9

2

1

2,4

3,6

27

ATV 12P037M2 (9)

0,700

–

–

8

6,7

2,8

1

3,5

5,3

34

ATV 12P055M2 (9)

0,700

–

–

10,2

8,5

3,5

1

4,2

6,3

44

ATV 12P075M2 (9)

0,700

Driefasige voedingsspanning: 200…240 V 50/60 Hz (4)

ATV 12PU22M3

ATV 12HU15M2TQ (8)
Presentatie:
pagina’s 4 en 5

0,18

0,25

2

1,7

0,7

5

1,4

2,1

16

ATV 12H018M3 (5)

0,700

–

–

3,6

3

1,2

5

2,4

3,6

24

ATV 12P037M3 (9)

0,700

–

–

6,3

5,3

2,2

5

4,2

6,3

41

ATV 12P075M3 (9)

0,700

–

–

11,1

9,3

3,9

5

7,5

11,2

73

ATV 12PU15M3 (9)

1,000

–

–

14,9

12,5

5

5

10

15

85

ATV 12PU22M3 (9)

1,000

–

–

19

15,9

6,6

5

12,2

18,3

94

ATV 12PU30M3 (9)

1,600

–

–

23,8

19,9

8,3

5

16,7

25

128

ATV 12PU40M3 (9)

1,600

(1) De stroomwaarde wordt gegeven voor een nominale schakelfrequentie van 4 kHz. Als de werking permanent boven de 4 kHz
moet gebeuren, moet er een deklassering worden toegepast op de nominale stroom van de regelaar van10 % voor 8 kHz, 20 %
voor 12 kHz en 30 % voor 16 kHz. De schakelfrequentie is instelbaar van 2…16 kHz voor alle kalibers.
Boven de 4 kHz vermindert de regelaar zelf de schakelfrequentie bij oververhitting (zie deklasseringscurven in de exploitatiegids
of op onze Internet website “www.schneider-electric.com”).
(2) Massa van het product zonder verpakking.
(3) Typische waarde voor het opgegeven motorvermogen en voor Icc lijn ideëel max.
(4) Nominale voedingsspanning, min U1, max U2: 100 (U1)…120 V (U2), 200 (U1)…240 V (U2).
(5) Gezien de beperkte warmtedissipatie is de regelaar ATV 12H018pp enkel beschikbaar op bodemplaat.
(6) Regelaar met ingebouwde klasse C1 EMC filter. Deze filter kan losgekoppeld worden.
(7) Leverbaar per lot van 14: TQ aan het einde van de referentie bijvoegen. Voorbeeld: ATV 12H018M2 wordt ATV 12H018M2TQ.
(8) Leverbaar per lot van 7: TQ aan het einde van de referentie bijvoegen. ATV 12HU22M2 wordt ATV 12HU22M2TQ.
(9) Om de regelaar ATV12Pppppp goed te dimensionneren, zie configuratiegids Altivar 12 op bodemplaat beschikbaar op onze
Internet website “www.schneider-electric.com”.
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Referenties (vervolg)

Snelheidsregelaars
Altivar 12

Toebehoren , configuratietools

Toebehoren
Beschrijving
Montageplaat op profiel 35 mm breed

VW3 A9 804

VW3 A9 523

VW3 A9 524

EMC conformiteitsset
Ze laten de aansluiting volgens de
EMC-normen toe, zie pagina 27
De set bevat:
bb de EMC plaat,
bb de bevestigingssbeugels,
bb schroeven.

Spanningsomzetter + 15 V/+ 24 V
Rechtstreekse aansluiting op de stuurklemmen.

Voor regelaars

Referentie

Massa
kg

ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3

VW3 A9 804

0,290

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3, HU22M3

VW3 A9 805

0,385

ATV 12HU30M3, HU40M3

VW3 A9 806

0,410

ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3
ATV 12P037F1
ATV 12P037M2…P075M2
ATV 12P018M3…P075M3

VW3 A9 523

0,170

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3, HU22M3
ATV 12PU15M3, PU22M3

VW3 A9 524

0,190

ATV 12HU30M3, HU40M3
ATV 12PU30M3, PU40M3

VW3 A9 525

0,210

ATV 12pppppp

VW3 A9 317

–

Voor regelaars

Referentie

Configuratietools
Beschrijving

Massa
kg

Inbedrijfsstellingssoftware SoMove lite en geassocieërde toebehoren

VW3 A8 114

1

2

Inbedrijfsstellingssoftware SoMove lite
ATV 12pppppp
Zorgt voor de configuratie, de instelling en het scherpstellen van de
regelaar Altivar 12.
Hij is downloadbaar vanuit onze Internet website
“www.schneider-electric.com” of beschikbaar op DVD
“Beschrijving van het Motion & Drives aanbod” VW3 A8 200.

–

–

USB/RJ45 kabel
Uitgerust met een USB connector en een RJ45 connector.
Hij laat de aansluiting van een pc met een regelaar Altivar 12 toe.
Lengte 2,5 m

ATV 12pppppp

TCSMCNAM3M002P

–

Modbus - Bluetooth® adapter
Hij laat toe een Bluetooth® draadloze verbinding te maken tussen
de regelaar Altivar 12 en een pc uitgerust met een Bluetooth®
draadloze verbinding.
Hij is geleverd met:
bb 1 Bluetooth® adapter (bereik 10 m, klasse 2) met
1 RJ45 connector,
bb 1 kabel van 0,1 m met 2 RJ 45 connectoren, … (1)

ATV 12pppppp

VW3 A8 114

0,155

VW3 A8 115

0,200

“Simple Loader” werktuig
ATV 12pppppp
VW3 A8 120
Hij laat het dupliceren toe van de configuratie van één regelaar
naar een andere regelaar. De regelaars moeten onder spanning
staan. Hij is geleverd met een aansluitsnoer uitgerust met 2 RJ45
connectoren.
“Multi-Loader” werktuig
ATV 12pppppp
VW3 A8 121
Hij laat het kopiëren toe van een configuratie vanuit een pc of een
andere regelaar en deze te dupliceren in een andere regelaar.
De regelaars mogen buiten spanning staan.
Hij is geleverd met:
bb 1 snoer met 2 RJ45 connectoren,
bb 1 snoer met een USB type A connector en
een USB type min B connector,
bb 1 geheugenkaart SD 2 Go,
bb 1 adapter RJ45 type vrouwelijke/vrouwelijke connectie,
bb 4 batterijen type AA/LR6 1,5 V.
Snoer voor de “Multi-Loader” 2 werktuig
ATV 12pppppp
VW3 A8 126
Hij laat de aansluiting van de Multi-Loader met de regelaar
in zijn verpakking
Altivar 12 toe. Hij is uitgerust met een RJ45 connector zonder
vergrendeling met specifiek mechanisch vasthouden op de
regelaar en een RJ45 connector voor de “Multi-Loader”.
(1) Bevat ook andere elementen voor de aansluiting van andere compatibele Schneider Electric toestellen.

–

–
Adapter USB - Bluetooth® voor pc
Deze adapter is nodig voor een pc die niet uitgerust is met de
Bluetooth® technologie. Hij sluit zich aan op een USB poort van de pc.
Bereik van 10 m (klasse 2).

Configuratiewerktuig “Simple Loader”,“Multi-Loader”en geassocieerde kabel

Configuratie van de regelaar
In zijn verpakking met het
“Multi-Loader” werktuig
VW3 A8 121+ kabel
VW3 A8 126
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Referenties (vervolg)

Snelheidsregelaars
Altivar 12

Configuratietools, bedieningsterminal op afstand,
remeenheden en -weerstanden, bijkomende
EMC-filters
Configuratietools (vervolg)
Beschrijving

Voor regelaars

Referentie

Massa
kg

Software SoMobile voor mobiele telefoon (1)

VW3 A1 006 met open kapje:
“RUN”, “FWD/REV” en
“STOP” toegankelijke toetsen

De Software SoMobile laat de weergave van de parameters toe van ATV 12pppppp
de regelaar, vanuit een mobiele telefoon via een Bluetooth®
draadloze verbinding. Vraag een Modbus - Bluetooth® VW3 A8 114
adapter (zie pagina 11).
Met SoMobile kunt u ook configuraties opslaan. Deze kunnen
geïmporteerd of geexporteerd worden vanuit een pc.
De Software SoMobile is downloadbaar vanuit onze Internet website
“www.schneider-electric.com”.

–

–

Bedieningsterminals op afstand en geassocieerde snoeren
Bedieningsterminals op afstand
Beschermingsgraad IP 54
Ze laten de plaatsing van de HMI toe
Beschermingsgraad IP 65
op een deur van de kast met een
beschermingsgraad IP 54 of IP 65.
Een snoer moet voorzien zijn voor de
plaatsing van VW3 A1 104 Rpp.
Geleidingssnoer uitgerust met
Lengte 1 m
2 RJ45 connectoren.
Lengte 3 m
Ze laten de aansluiting van de op
afstand terminal VW3 A1 006 of VW3 A1
007 op regelaar Altivar 12 toe.

ATV 12pppppp
ATV 12pppppp

VW3 A1 006
VW3 A1 007

0,250
0,275

ATV 12pppppp
ATV 12pppppp

VW3 A1 104 R10
VW3 A1 104 R30

0,050
0,150

Voor regelaars

Referentie

ATV 12ppppF1
ATV 12ppppM2
ATV 12H018M3…HU22M3
ATV 12P037M3…PU22M3

VW3 A7 005

kg
0,285

ATV 12ppppF1 (3)
ATV 12H018M2…HU15M2 (3)
ATV 12H018M3…HU15M3 (3)
ATV 12P037M2…P075M2 (3)
ATV 12P037M3…PU15M3 (3)
ATV 12HU22M2 (4)
ATV 12HU22M3 (4)
ATV 12PU22M3 (4)
ATV 12ppppF1(3)
ATV 12H018M2…HU15M2 (3)
ATV 12H018M3…HU15M3 (3)
ATV 12P037M2…P075M2 (3)
ATV 12P037M3…PU15M3 (3)
ATV 12HU22M2 (4)
ATV 12HU22M3 (4)
ATV 12PU22M3 (4)

VW3 A7 701

1,580

VW3 A7 702

1,660

VW3 A7 723

0,605

VW3 A7 724

0,620

Remeenheden en -weerstanden
Beschrijving

VW3 A7
701

Remeenheid op weerstand
Aan te sluiten op de DC-bus.
Behoeft minstens een remweerstand. Montage op 35 mm
profiel AM1 ED, afzonderlijk te
bestellen (2).
Remweerstanden
Beschermd (IP 20)
Indien gebruik van andere
weerstanden moet er een thermische
beveiliging bijgevoegd worden.

Remweerstanden
Niet beschermd (IP 00)
Indien gebruik van andere
weerstanden moet er een thermische
beveiliging bijgevoegd worden.
VW3 A4 416

Ohmse
waarde
op 20 °C

Gemiddeld
beschikbaar
vermogen op
40 °C

W
–

W
–

100

58

60

115

100

32

68

32

Massa

Bijkomende EMC ingangsfilters
Beschrijving
Bijkomende EMC ingangsfilters
Uitgerust met deze filters voldoen ze aan de norm,
klasse IEC/EN 61800-3 norm, klasse C1, C2 of C3, in
omgeving 1 (openbaar net) of 2 (industrieël net).
Volgens het kaliber van de regelaar. Zie karakteristieken
“EMC geleide en uitgestraalde emmisie” om de toegelaten
motor beschermde kabellengtes na te kijken in functie van
de klasse en de omgeving volgens de IEC/EN 61800-3
norm, pagina 6.

ATV 12H075M2 met EMC-set
VW3 A9 523 op filter
geplaatst CEM VW3 A4 416
Presentatie:
pagina’s 4 en 5

Voor regelaars

Referentie

Massa
kg

ATV 12H018F1…H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12P037F1
ATV 12P037M2…P075M2

VW3 A4 416

1,120

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12PU15M2, PU22M2

VW3 A4 417

1,455

ATV 12H018M3…H075M3
ATV 12P037M3… P075M3

VW3 A4 418

1,210

ATV 12HU15M3, HU22M3
ATV 12PU15M3, PU22M3

VW3 A4 419

1,440

(1) De Software SoMobile eist een mobiele telefoon met minimum karakteristieken, zie onze Internet website
“www.schneider-electric.com”.
(2) Zie onze Internet website “www.schneider-electric.com”.
(3) Minimum waarde van de te associeren weerstand: 75 ohms.
(4) Minimum waarde van de te associeren weerstand: 51 ohms.
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Referenties (vervolg)

Snelheidsregelaars
Altivar 12

Motorspoelen, Modbus seriële verbinding,
stroom, wisselstukken
Motorspoelen
ATV 12

Beschrijving

VW3 A4 55p
M1

3

M1

3

M1

3
L

Nominale stroom

Motorspoelen
Ze zijn nodig:
bb voor de associatie van meer dan
2 motoren in parallel,
bb lndien de lengte van de motorkabel
(L), aftakkingen inbegrepen groter is
dan de maximale toegelaten lengte,
zie pagina 7.

A
4

10

Motorspoel
16
30

Voor regelaars

Referentie

Massa

ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H055M2
ATV 12H018M3, H037M3
ATV 12P037F1
ATV 12P037M2, P055M2
ATV 12P037M3
ATV 12H075F1
ATV 12H075M2, HU15M2
ATV 12H075M3, HU15M3
ATV 12P075M2
ATV 12P075M3, PU15M3
ATV 12HU22M2
ATV 12HU22M3, HU30M3
ATV 12PU22M3, PU30M3
ATV 12HU40M3
ATV 12PU40M3

VW3 A4 551

kg
1,880

VW3 A4 552

3,700

VW3 A4 553

4,100

VW3 A4 554

6,150

Modbus seriële verbinding (2)

Modbus seriële verbinding
Controller
programmeerbare
Twido (1)

1

2

Beschrijving

Lengte

Referentie
per eenheid

1

–

LU9 GC3

2

2

ATV 12

Voorbeeld Modbus schema’s,
aansluiting met verdeler voor
RJ45 connectoren

Massa
kg

Aansluiting via verdeler en RJ45 connectoren

Modbus verdeler
3 4 10 RJ45 connectoren en klemmenblok met schroeven
Snoeren voor Modbus seriële verbinding
Uitgerust met 2 RJ45 connectoren

4
2

Code

Modbus T-aftakkingen
(met ingebouwde kabel)
Eindlijn adapter
(3) (4)
en RJ45 connectoren

3

0,500

0,3

VW3 A8 306 R03

0,025

1

VW3 A8 306 R10

0,060

3

VW3 A8 306 R30

0,130

0,3

VW3 A8 306 TF03

0,190

1

VW3 A8 306 TF10

0,210

R = 120 W
C = 1 nf

4

–

VW3 A8 306 RC

0,010

R = 150 W

4

–

VW3 A8 306 R

0,010

Documentatie
Beschrijving
DVD “Beschrijving van het Motion & Drives aanbod”
Deze bevat (5):
bb de technische documentatie (programmatiegids,
installatiegids, instructienota’s),
bb de inbedrijfstellingssoftware SoMove lite, de catalogi,
bb de brochures.

Voor regelaars

Referentie

Massa
kg

ATV 12pppppp

VW3 A8 200

Voor regelaars

Referentie

Massa
kg

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2

VZ3 V1 301

0,160

ATV 12HU15M3…HU40M3

VZ3 V1 302

0,150

0,100

Wisselstukken
Beschrijving
Ventilatoren
VZ3 V1 302

(1) Zie catalogus “Programmeerbare Twido Controller”.
(2) Kabel afhankelijk van het controller type of van de PLC.
(3) Verkoop per ondeelbare hoeveelheid van 2.
(4) Afhankelijk van de bus architecture.
(5) De inhoud van deze DVD is ook beschikbaar via onze Internet website “www.schneider-electric.com”.

Presentatie:
pagina’s 4 en 5

Karakteristieken:
pagina’s 6 tot 9

Functies:
pagina’s 14 tot 25

Afmetingen:
pagina’s 26 tot 28

Schema’s:
pagina’s 29 tot 33

13

60402-NL.indd 13

3/18/09 8:31:32 AM

1.0

Snelheidsregelaars

Functies

Altivar 12

Overzicht van de functies
Fabriekinstellingen van de snelheidsregelaar

1

Presentatie

pagina 15

Display (HMI)
Beschrijving

pagina 15

Applicatie functies

2

4

5

6

7

Snelhedengamma

pagina 16

Voorkeuzesnelheden

pagina 16

Drie bijkomende hoge snelheden

pagina 16

Commando modi

pagina 16

PID-regeling

pagina 17

Configuratie digitale ingangen niveaus

pagina 17

I/O’s bewaking

pagina 17

Draairichting: vooruit/achteruit

pagina 17

2-draadssturing

pagina 17

3-draadssturing

pagina 17

Duur van de versnellings- en vertragingshellingen

pagina 17

Omschakelingen tussen hellingen

pagina 18

Vorm van de versnellings- en vertragingshellingen

pagina 18

Aanpassing van de vertragingshelling

pagina 18

Stopmodi

pagina 18

Begrenzing van de werkingsduur bij lage snelheid

pagina 19

Configuratie van de analoge ingang AI1

pagina 19

Automatische herstart

pagina 19

Automatische herstel van de snelheid met snelheidsdetectie

pagina 19

2de stroombegrenzing

pagina 20

Automatische gelijkstroominjectie

pagina 20

Motor Commando verhouding

pagina 20

Schakelfrequentie, geluidsvermindering

pagina 20

Snelheidsreferenties

pagina 20

JOG-functie

pagina 20

Foutrelais, ontgrendeling

pagina 21

Thermische beveiliging van de regelaar

pagina 21

Thermische beveiliging van de motor

pagina 21

Bewaking

pagina 21

Onderbelasting detectie

pagina 22

Overbelastingsdetectie

pagina 22

Reset van de fouten

pagina 22

Vergrendeling van de parameters met confidentieel code

pagina 22

Configuratie van de digitale uitgang LO1

pagina 22

Configuratie van de analoge uitgang AO1

pagina 22

Pompfuncties (r)

8

9

Controle in mono-Joker modus

pagina 23

Controle in mono-Joker modus met bijkomende pomp

pagina 23

Onderbelastingsdetectie

pagina 22

Overbelastingsdetectie

pagina 22

Slapen/Wekken

pagina 24

Supervisie van de PID-terugkoppeling

pagina 24

Beveiliging tegen leeglopen van de pomp

pagina 24

Snelle start

pagina 25

Automatische herstart na een onderbelasting- en een overbelastingsfout

pagina 25

Instelreferentie van de PID voor de klant

pagina 25

Incompatibele functies
Presentatie

pagina 25
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Snelheidsregelaars

Functies (vervolg)

Altivar 12

Configuratie fabrieksinstelling

2

De snelheidsregelaar Altivar 12 is geconfigureerd om een snelle start toe te laten
zonder bijkomende instelling voor de meerderheid van de toepassingen.
Configuratie fabriekinstelling:
b display: weergave van de motorfrequentie referentie,
b standaard motorfrequentie: 50 Hz,
b voedingsspanning van de motor: driefase 230 V,
b duur van de acceleratie- en deceleratiehellingen: 3 s,
b kleine snelheid: 0 Hz,
b grote snelheid: 50 Hz,
b motorsturing verhouding : standaard (spanning /frequentie ),
b slipcompensatie: 100 %,
b thermische motorstroom: gelijk aan de nominale stroom van de motor,
b gelijkstroom injectie: 0,7 x nominale stroom van de motor tijdens 0,5 s.
b schakelfrequentie: 4 kHz,
b automatische aanpassing aan de deceleratiehelling,
b 2-draadssturing op transitie: digitale ingang LI1 is toegewezen aan voorwaarts,
LI2, LI3 et LI4 zijn niet toegewezen,
b digitale uitgang LO1: niet toegewezen,
b analoge ingangAI1: 5 V (snelheidsreferentie),
b analoge uitgang AO1: niet toegewezen,
b foutrelais R1: 1 « NO »contact (R1A, R1C); hij schakelt open in geval van fout of
buitenspanning plaatsen van de regelaar.

1
3
4
5
6

ATV 12H075M2 kapje vooraan
gesloten met afdichtingen 5:
“STOP/RESET” en
“RUN” toetsen niet toegankelijk
2

1
3
4
3
6

1

2

3

4

Human-Machine Interface (HMI)
Beschrijving
1
b
b
b

5
ATV 12H075M2 kapje vooraan
gesloten zonder afdichtingen 5:
“STOP/RESET” en
“RUN” toetsen toegankelijk

Uitlezing:
4 digits-display,
numerieke waarden en codes uitlezing,
eenheid van de uitgelezen waarde.

5

2 Status van de regelaar:
b “REF”: referentiemodus. Deze modus laat de uitlezing van de motorfrequentie
referentie toe van het actieve referentiekanaal (klemmen, lokale modus,
afzonderlijke display of Modbus seriële verbinding). In lokale modus is het mogelijk
de referentie te veranderen met de navigatie toets 4, als de functie geconfigureerd is;
b “MON”: bewakingsmodus. Deze modus laat de uitlezing van de
bewakingsparameters toe,
b “CONF”: configuratiemodus. Met deze modus kunt u de parameters van de
regelaar configureren. Hij geeft een rechtstreekse toegang tot “My Menu” menu die
de 9 meest gebruikte parameters voor de standaard toepassingen bevat. Deze lijst
kan gewijzigd worden met de inbedrijfstelling software SoMove en kan tot 25
parameters bevatten. Het is ook mogelijk toegang te krijgen tot de volledige
configureerbare parameterlijst met de “Full” menu voor toepassingen die
aanvullende instellingen vragen.

2

1
3
4
3

3
b
v
v
v

5
ATV 12H075M2
kapje vooraan open

Toetsengebruik:
“MODE”: laat de selectie van één van de volgende modi toe:
referentiemodus“REF”,
bewakingsmodus “MON”,
configuratiemodus “CONF”.

MODE

ConF

rEF

MODE

Bewakingsparameters

Configuratie van de
parameters

CONF

REF

MODE

MON

3 werkingsmodi: “REF”, “MON” en “CONF”

Mon

7

8

Nota: deze toets is niet toegankelijk als het kapje vooraan gesloten is.
Referentie

6

b “ESC”: verlaten van een waarde, parameter, of menu om terug naar een vorige
keuze te gaan,
b “STOP/RESET”: lokaal stopcommando van de motor, reset van de fouten van de
regelaar; aktieftoets in fabriekinstellingen configuratie,
b “RUN”: lokaal startcommando van de motor, als zijn activatie geprogrammeerd is.
4 Gebruik van het navigatiewieltje:
b rotatie: incrementatie of decrementatie van de parameterwaarde, toegang aan de
volgende parameter en de overstap van één modus naar een andere,
b druk: opslaan van de voorlopige waarde, selectie van de waarde,
b mogelijkheid het wieltje te gebruiken als potentiometer in lokale modus.

9

10

5 Afneembare afsluiter om toegang te geven aan de “STOP/RESET” en “RUN”
toetsen.
6 Verzegeling van de opening van de deur vooraan.
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Functies (vervolg)

Snelheidsregelaars
Altivar 12

Toepassingsfuncties
bb Gamma werkingssnelheden
Maakt het mogelijk 2 frequentiegrenzen vast te leggen die het snelheidsbereik
bepalen dat de machine aankan binnen de reële bedrijfsomstandigheden.

1

f (Hz)

GV

LSP: kleine snelheid, van 0 tot HSP, voorinstelling 0
HSP: grote snelheid, van LSP tot 400 Hz, voorinstelling 50/60 Hz

2
PV
0V
0V
0 mA
4 mA
X mA

Referentie
5V
10 V (externe voeding)
20 mA
20 mA
Y mA

bb Voorkeuzesnelheden
Laat de schakeling toe tussen vooraf ingestelde snelheidsreferenties.
Keuze tussen 2 tot 8 voorkeuzesnelheden.
Bekrachtiging door 1 tot 4 digitale ingangen.
De voorkeuzesnelheden zijn instelbaar in stappen van 0,1 Hz, van 0 Hz tot 400 Hz.
Ze hebben voorrang op de referentie gegeven door het actiefkanaal,
analoge ingang of het navigatiewieltje.

4

f (Hz)

50

De snelheid verkregen met de
ingangen LIx en LIy in de toestand 0
is LSP (lage snelheid) of de
snelheidsreferentie volgens het
niveau van de analoge ingang AI1.

25

5

10
LSP

Voorinstellingen:

LSP

Instelling van de voorkeuzesnelheden met de
inbedrijfstelling software SoMove

6

t

1

1ste snelheid: LSP (kleine snelheid of
referentie);
2de snelheid: 10 Hz

LI1 0

t

1

3de snelheid: 25 Hz
4de snelheid: 50 Hz

LIx 0

t

1
LIy 0

Werkingsvoorbeeld met 4 voorkeuzesnelheden

7

bb Drie aanvullende grote snelheden
Deze drie bijkomende grote snelheden zijn vast gesteld door HSP2, HSP3 en HSP4.
Laat toe de selectie van 2 of 4 grote snelheden (HSP/HSP2 of HSP/HSP2/HSP3/
HSP4).
De bekrachtiging tussen 2 of 4 grote snelheden vraagt respectievelijk het gebruik
van 1 of 2 digitale ingangen.

8

bb Commandokanalen
Er bestaan verschillende commando- en referentiekanalen, die onafhankelijk van
elkaar kunnen zijn.
De werkingscommando’s (voorwaarts, achterwaarts, …) en de snelheidsreferenties
kunnen als volgt gegeven worden:
vv klemmenblok (digitale en analoge I/O’s),
vv lokale modus (toets “STOP/RESET”, “RUN” en navigatietoets)
vv op afstand display,
vv Modbus seriële verbinding.

9

De commandokanalen en de snelheidsreferentiekanalen kunnen aparte kanalen zijn
(gescheiden modi).
Voorbeeld: de Start/Stop commando’s geleverd via klemmenblok en de
snelheidsreferentie gegeven via de Modbus seriële verbinding.
De commando- en snelheidsreferentiekanalen mogen ook vanuit dezelfde bron
komen (niet gescheiden modus).

10
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Snelheidsregelaars

Functies (vervolg)

Referentie
PID

Terug
PID

Altivar 12

PID Helling

+

FBS

PIC
X±1

RPG PID regelaar
RIG

Vermenigvuldiger

Manuele referentie

bb PID Regelaar
Laat de eenvoudige instelling van een debiet of druk toe met een opnemer die een
terugkoppelingssignaal aflevert dat aangepast is aan de snelheidsregelaar.
Functie bestemd voor pomp- en ventilatietoepassingen.

PID ompoling

Auto

HSP

Manu

LSP

Snelheidshelling
Referentie

Automatische referentie
FBS: vermenigvuldiger factor PID-terugkoppeling
HSP: grote snelheid
PIC: inversie van de correctiewijze van de PID-regelaar
LSP: kleine snelheid
RIG: integrale versterking van de PID-regeling
RPG: proportionele versterking van de PID-regelaar

PID Regeling

vv PID-referentie
Regulatiereferentie gekozen tussen alle mogelijkheden:
vv PID-terugkoppeling
vv Auto/Manu
Tijdens de werking in automatische modus is het mogelijk de terugkoppeling van het
proces aan te passen, een omgekeerde PID-correctie uit te voeren en de
proportionele en integrale versterking in te stellen. De motorsnelheid wordt begrensd
tussen LSP en HSP.
bb Configuratie van het digitale ingangsniveau
Laat de activatie van de toegewezen functie toe aan de digitale ingang, ofwel op
hoog logisch niveau, ofwel op laag logisch niveau en indien de veiligheidsregels het
toelaten.
Voorbeeld: de omschakeling tussen hellingen is toegewezen aan de digitale ingang
LI2; deze functie is bekrachtigd als LI2 naar hoog of laag logisch niveau evolueert,
volgens de configuratie.
bb Bewaking van de ingangen /uitgangen
Laat de visualisatie op de 4 digits-display toe van de logische toestand van de
ingangen LI1, LI2, LI3, LI4 en de uitgangen LO1, R1.

1

2

3

4

bb Draairichting: voorwaarts/achterwaarts
In 2-draadssturing: voorwaarts is verplicht toegewezen aan de digitale ingang LI1.
Achterwaarts mag toegewezen zijn aan de digitale ingang LI2, LI3 of LI4.
In 3-draadssturing: de STOP is verplicht toegewezen aan de digitale ingang LI1 en
voorwaarts is verplicht toegewezen aan de digitale ingang LI2. Achterwaarts mag
toegewezen zijn aan de digitale ingang LI3 of LI4.
bb 2-draadssturing
Laat toe de draairichting te besturen via een contact met vaste stand (permanent
contact, logisch niveau 0 of 1 stabiel, schakelaar).
De START (voorwaarts of achterwaarts) en de STOP zijn bestuurd door dezelfde
digitale ingang. Bekrachtiging door 1 of 2 digitale ingangen (1 of 2 draairichtingen).
Aansluitschema’s, zie pagina 29.
3 werkmodi zijn mogelijk:
vv detectie van de toestand van de digitale ingangen,
vv detectie van een verandering van toestand van de digitale ingangen,
vv detectie van de toestand van de digitale ingangen waarbij de voorwaartse
draairichting voorrang heeft op het achterwaartse draairichting.

5

6

7

bb 3-draadssturing
Laat toe de draairichting en het stoppen te besturen via impulscontacten. De START
(voorwaarts of achterwaarts) en de STOP zijn bestuurd door 2 verschillende digitale
ingangen. Bekrachtiging door 2 of 3 digitale ingangen (1 of 2 draairichtingen).
Aansluitschema’s, zie pagina 29.
bb Acceleratie- en deceleratiehellingstijd
Bepaald de acceleratie- en deceleratiehellingen en tijdfunctie van de toepassing en
van de stuurstang van de machine. Iedere hellingstijd is afzonderlijk instelbaar van
0,1 tot 999,9 s. Fabriekinstelling: 3 s.

8

9

10
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Snelheidsregelaars

Functies (vervolg)

Altivar 12

bb Omschakeling tussen hellingen
Laat de omschakeling toe tussen 2 afzonderlijk instelbare acceleratie- en
deceleratiehellingstijden.
Functie bestemd voor machines met vlugge snelheidscorrectie in normaal bedrijf en
de goederenbehandeling machines met aanpassing van de start- en
naderingssnelheid.

1

bb Vorm van de versnellings- en vertragingshellingen
Laat een geleidelijke verandering van de uitgangsfrequentie toe vanaf een
snelheidsreferentie, volgens een lineaire verhouding of een vooraf bepaalde
verhouding.

2
f (Hz)

f (Hz)

0

4

vv S-vormige hellingen
Voor goederenbehandeling toepassingen, verpakkingstoepassingen,
personenvervoer; het gebruik van S-vormige hellingen laat toe mechanische
spelingen te compenseren en schokken op te heffen, en beperkt het “niet volgen”
van de snelheid bij een snel overgangsregime in geval van grote massatraagheid.

HSP

HSP

t

t 0
t2

t2

t1

t1

HSP: grote snelheid
t1 = k1 x t2 (k1: vast afgerond coëfficiënt)
t2: ingestelde hellingstijd

S-vormige hellingen

vv U-vormige hellingen
Bij een pomptoepasing (installatie met centrifugaalpomp en terugslagklep) verbetert
het gebruik van U-vormige hellingen de controle over het afvallen van de klep.

f (Hz)
HSP

f (Hz)
HSP

5

De keuze “lineair”, “S-vormige” of “U-vormige” beïnvloedt zowel de vertragings- als
de versnellingshelling.
0

t2

t 0

t
t2

t1

6

t1

HSP: grote snelheid
t1 = k2 x t2 (k2: vast afgerond coëfficiënt)
t2: ingestelde hellingstijd

bb Automatische aanpassing van de vertragingshelling
Laat de automatische aanpassing van de vertragingshelling toe als de
fabriekinstellingen te klein is gezien de massatraagheid van de belasting. Deze
functie voorkomt dat de snelheidsregelaar eventueel uitgeschakeld wordt bij een fout
door overmatig remmen.

U-vormige hellingen

7

Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld als de remlogica ingesteld is.

f (Hz)

8
1

9

2

3
t

1 Snelle stop
2 Stop op deceleratiehelling
3 Vrij uitlopende stop

Stop types

bb Stop types
Laat de keuze van de stop modus in de snelheidsregelaar in te stellen.
3 types zijn beschikbaar:
vv vrij uitlopen: bij de vergrendeling van de regelaar, vrijuitloop stop van de motor in
functie van de toepassing; de voeding van de motor is onderbroken.
vv stop op deceleratiehelling: stoptijd in functie van de deceleratiehelling; deze ligt
vast of kan aanpasbaar zijn (zie functie “Automatische aanpassing van de
deceleratiehelling’’),
vv snelle stop: maakt het mogelijk tot stilstand te remmen met een aanvaardbare
deceleratiehellingsduur (gedeeld door een instelbaar coëfficiënt van 1 tot 10), voor
de combinatie snelheidsregelaar-motor en zonder uitschakeling op een fout door
overmatig remmen.
Configuratie fabriekinstelling: stop op deceleratiehelling van 3 s met automatische
aanpassing.
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bb Begrenzing van de werkingsduur bij lage snelheid
De motor wordt automatisch gestopt na een werkingsduur op lage snelheid (LSP).
Deze duur kan ingesteld worden tussen 0,1 en 999 secondes (0 stemt met een
onbegrensde duur overeen).
Het herstarten gebeurt automatisch volgens de helling wanner de referentiewaarde
opnieuw verschijnt.
Functie bestemd voor het automatisch stoppen/starten van pompen met
drukregeling.

1

bb Configuratie van de analoge ingang AI1
Laat de wijziging van de karakteristieken van de analoge ingang AI1 toe, ofwel in
spanning, ofwel in stroom.
Fabriekinstelling: 0-5 V (interne voeding).
Andere waarden mogelijk met externe voeding: 0-10 V, X-Y mA met configuratie van
X en Y van 0 tot 20 mA.

2

bb Automatische herstart
Laat een automatische herstart toe na de vergrendeling van de snelheidsregelaars
door een fout, namelijk als deze fout verdwenen is en als aan de andere
bedrijfsvoorwaarden voldaan is.
Deze herstart gebeurt via een aantal automatische pogingen met toenemende
tussenpozen van: 1 s, 5 s, 10 s, en vervolgens 1 min.
Als de snelheidsregelaar na 6 minuten nog niet herstart is wordt hij vergrendeld en
wordt de procedure opgegeven tot hij later opnieuw uit- en ingeschakeld wordt.
Fabriekinstelling: functie niet actief.

3

Deze herstart is mogelijk bij de volgende fouten:
vv thermische overbelasting van de regelaar,
vv thermische overbelasting van de motor,
vv net overspanning,
vv overspanning bij deceleratie,
vv motoroverbelasting,
vv motoronderbelasting,
vv motorfase verlies,
vv netfase verlies (1),
vv net onderspanning (2),
vv fout op de Modbus seriële verbinding.
Bij deze fouten blijft het veiligheidsrelais ingeschakeld als de functie ingesteld is.

4

5

6

Voor deze functie moeten de snelheidsreferentie en de draairichting behouden
blijven en is enkel mogelijk met 2-draadssturing op niveau.
Functie bestemd voor machines of installaties die onafgebroken of niet onder
toezicht werken en waarvan het herstarten geen enkel gevaar inhoud voor het
materiaal of het personeel.
bb Soepel herstel van de snelheid met zoeken van de snelheid (start van een
draaiende motor)
Laat toe de motor zonder snelheidsschokken te herstarten na een van de volgende
gebeurtenissen:
vv netonderbreking of gewone uitschakeling,
vv reset van de fouten of automatische herstart,
vv vrij uitlopen.
Als de gebeurtenis verdwijnt, wordt de effectieve snelheid van de motor gezocht om
vanaf deze snelheid volgens de helling te herstarten tot aan de referentie. Afhankelijk
van de initiële afwijking kan het tot 1 s duren om de snelheid te zoeken.
Fabrieksinstelling: functie niet actief.
Deze functie is niet compatibel met de functie “Rem met automatische gelijkstroom
injectie”.
Ze is bestemd voor machines waarbij het snelheidsverlies van de motor klein is
tijdens de onderbreking van het net (machines met grote massatraagheid).

7

8

9

(1) De fout “Netfase verlies” is enkel toegankelijk op de snelheidsregelaars met driefase voeding,
als de bewaking van de fout goedgekeurd is (Fabrieksinstelling: actief).
(2) Het herstarten van de regelaar is verzekerd zodra de «onderspanningsfout» verdwenen is,
onafhankelijk of de functie actief of niet actief is.
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1

bb 2de stroombegrenzing
Het is mogelijk een 2de stroombegrenzing in te stellen tussen 0,25 en 1,5 keer de
nominale stroom van de snelheidsregelaar. Dit laat toe het koppel en de opwarming
van de motor te beperken.
De omschakeling tussen 2 stroombegrenzingen kan worden bekrachtigd door een
digitale ingang of via de Modbus seriële verbinding.

2

bb Automatische gelijkstroom injectie
Laat een gelijkstroominjectie toe bij stilstaan, instelbaar tussen 0 en 1,2 keer de
waarde van de nominale stroom van de regelaar (Fabriekinstelling: 0,7 x nominale
stroom van de motor), zodra het startcommando niet actief is en de snelheid van de
motor nul is:
vv ofwel tijdens een ingestelde duur, tussen 0,1 en 30 s,
vv ofwel permanent.
Fabrieksinstelling: functie actief met gelijkstroom injectie tijdens 0,5 s.
In 3-draadssturing, de stroominjectie is enkel actief als de digitale ingang LI1 actief is
(toegewezen aan stop).

Instelling van de functie “Gelijkstroom injectie”
met de inbedrijfstelling software SoMove

bb Motorsturing types
3 motorsturing types zijn beschikbaar in functie van de behoeften van de toepassing:
vv Standaard (U/F verhouding): eenvoudige motorverhouding met een spanning /
frequentie constant ratio met mogelijke instelling bij lage snelheid.
Verhouding geschikt voor kleine transportbanden, toepassingen met parallel
geschakelde motoren,...
vv Performant (vectoriële fluxcontrole zonder sensor): verhouding om
vv hoge prestatie te verzekeren met een motor van gelijkaardig of kleiner vermogen
(1 kaliber lage). Deze verhouding leidt tot betere dynamische karakteristieken en op
lage snelheid.
vv Pomp/ventilator (Kn²): kwadratische verhouding om een koppel te krijgen
proportioneel aan het kwadraat van de snelheid. Deze verhouding optimaliseert het
energieverbruik in functie van de belasting.
vv Bestemd voor centrifugale pompen, luchtextractie,...

4

5
Energiebesparing met de
Pomp/Ventilator (Kn2) verhouding

6

bb Schakelfrequentie, geluidsvermindering
Door de schakelfrequentie in te stellen (tussen 2 en 16 kHz) is het mogelijk om het
geluid afkomstig van de motor te verminderen.
De schakelfrequentie wordt op willekeurige manier gemoduleerd om
resonantieverschijnselen te vermijden. Deze functie kan geblokkeerd worden als ze
aanleiding geeft tot onstabiliteit.
Door de tussenkring gelijkspanning met hoge frequentie te schakelen is het mogelijk
om aan de motor een stroomgolf met weinig harmonischen te leveren.
Deze werking verhoogt de opwarming van de regelaar.

7

Fabrieksinstelling: laagfrequentie vast op 4 kHz.

8

bb Uitgesloten frequenties
Maken het mogelijk één of twee kritische snelheden te onderdrukken die tot
mechanische resonantieverschijnselen leiden.
Het frequentiegebied is vast op ± 1 Hz ten opzichte van het ingestelde
resonantiepunt.

f (Hz)

± 1 Hz

2 Hz
Referentie

9

Frequentiejump ten opzichte van het resonantiepunt

bb JOG-functie
Laat een impulswerking toe met minimale hellingstijden (0,1 s), een snelheidsreferentie vastgesteld op 5 Hz en een minimale tijd tussen 2 impulsen van 0,5 s.
Bekrachtiging door 1 digitale ingang en impulsen geleverd door de besturingfunctie
van de draairichting.
Functie bestemd voor machines met handmatig productinvoer (voorbeeld:
geleidelijke vooruitgang van de machine tijdens onderhoudswerken).
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bb Foutrelais, reset
De foutrelais wordt gevoed wanneer de snelheidsregelaar onder spanning is en niet
in fout.
Hij schakelt uit in geval van een fout of bij het buiten spanning plaatsen van de
regelaar.
De reset van de regelaar, na een fout, kan via volgende acties gebeuren:
vv buiten spanning zetten tot uitschakelen van de display, dan de regelaar terug
onder spanning plaatsen,
vv bekrachtiging van de digitale ingang geassocieerd aan de functie “Reset van de
fouten”, als de functie gevalideerd is,
vv bekrachtiging van de functie “Automatisch herstarten”.
Thermische beveiliging van de regelaar
De thermische beveiliging is ingebouwd in de regelaar. Bij detectie van de fout
veroorzaakt deze de vergrendeling van de regelaar.
Volgens het model is de snelheidsregelaar wel of niet uitgerust met een ventilator.
Het beheer van de uitschakeling van de ventilator door de snelheidsregelaar is
geoptimaliseerd om het onderhoud en het geluidsniveau van het toestel zo veel
mogelijk te verminderen.
bb Thermische beveiliging van de motor
De thermische beveiliging van de motor gebeurt door voortdurende berekening van
de theoretische opwarming.
De snelheidsregelaar berekent deze opwarming vanaf volgende elementen:
vv de werkingsfrequentie,
vv de verbruikstroom van de motor,
vv de werkingsduur,
vv het verluchtingstype van de motor (automatisch of gedwongen verluchting).
De thermische beveiliging is instelbaar vanaf 0,2 keer de nominale stroom van de
regelaar. Ze moet ingesteld zijn op de nominale stroom vermeldt op het kernplaatje
van de motor.
Nota: als de regelaar spanningsloos gezet wordt kan de thermische toestand opgenomen
worden of niet, in functie van de gekozen configuratie.
Instelling van de thermische beveiliging van de motor
met de inbedrijfstelling software SoMove

bb Bewaking
De display kan volgende informatie weergeven:
vv frequentiereferentie,
vv uitgangsfrequentie naar de motor,
vv stroom in de motor,
vv netspanning,
vv uitgangsvermogen,
vv thermische toestand motor,
vv thermische toestand regelaar,
vv PID-fout,
vv PID-terugkoppeling,
vv PID-referentie,
vv werkingtoestand van de motor (stilstaan, voorwaarts- of achterwaartse richting,
run, acceleratie, deceleratie, remmen, vrij uitlopen, …).

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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bb Detectie onderbelasting
Laat het stoppen van de motor in onderbelasting toe; functie actief in nominale
toestand. Als de motorstroom lager is dan een onderbelastingdrempel tijdens een
instelbare duur, de snelheidsregelaar vergrendeld zich in onderbelastingsfout.
De stroomdrempel is instelbaar van 20 tot 100 % van de nominale stroom van de
motor. Een hysteresis van 10 % is toegepast op deze drempel om het einde van de
onderbelastingtoestand te valideren. De tijdsvertraging is instelbaar tot 100 s. Als
deze parameter op nul staat is de functie uitgeschakeld.
Functie specifiek bestemd voor de beveiliging tegen het leeglopen van pompen.

1

2

bb Detectie overbelasting
Laat het stoppen van de motor in overbelasting toe; functie actief in nominale
toestand. Als de motorstroom hoger is dan een overbelastingsdrempel tijdens een
instelbare duur, vergrendeld zich de snelheidsregelaar in overbelastingsfout.
De overbelsting drempel is instelbaar van 70 tot 150 % van de nominale stroom van
de motor. Een hysteresis van 10 % is toegepast op deze drempel om het einde van
de overbelastingstoestand te valideren.
De tijdsvertraging is instelbaar tot 100 s. Als deze parameter op nul staat is de functie
uitgeschakeld.

4

bb Reset van de fouten
Laat toe de opgenomen fout te wissen en het herstarten van de snelheidsregelaar
als de foutoorzaak verdwenen is. Het wissen van de fout gebeurd via de schakeling
van de digitale ingang LI toegewezen aan deze functie.
Fabrieksinstelling: functie niet actief.
De startcondities na een reset zijn identiek aan een normale inschakeling van de
snelheidsregelaar. De reset van volgende fouten is mogelijk (1): thermische
overbelasting van de regelaar, thermische overbelasting van de motor, netoverspanning, overspanning tijdens decelaratie, oversnelheid, netfase verlies (2), …

5

bb Beveiliging van de parameters door confidentiële code
Deze functie laat toe de beveiliging van de configuratie van de regelaar door een
toegangscode.
bb Configuratie van de digitale uitgang LO1
De digitale uitgang LO1 laat toe de signalisatie op afstand van volgende informaties,
te kiezen uit volgende lijst:
vv fout,
vv RUN,
vv frequentiedrempel bereikt,
vv grote snelheid bereikt,
vv stroomdrempel bereikt,
vv referentie bereikt,
vv thermische toestand van de motor bereikt,
vv bewaking 4-20 mA,
vv onderbelasting gedetecteerd,
vv overbelasting gedetecteerd,
vv werking van de bijkomende pomp in geval van de functie “Controle in mono-Joker
modus met bijkomende pomp”.

6

7

bb Configuratie van de analoge uitgang AO1
De analoge uitgang AO1 laat toe de signalisatie op afstand van volgende informaties
te kiezen in onderstaande lijst:
vv motorstroom,
vv motorfrequentie,
vv einde van de helling,
vv PID-fout,
vv PID-terugkeer,
vv PID-referentie,
vv uitgangsvermogen,
vv thermische toestand van de motor,
vv thermische toestand van de regelaar.

8

9

(1) Zie volledige lijst van de fouten in de programmatiegids Altivar 12 downloadbaar op onze
Internet website “www.schneider-electric.com”.
(2) De fout “Netfase verlies” is enkel toegankelijk op de snelheidsregelaars met driefase voeding,
als de foutbewaking ingesteld is (fabriekinstelling: actief).
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1

Functies bestemd voor waterpomptoepassingen (r)
Het doel is een volledige pompinstallatie te sturen met één enkele snelheidsregelaar
Altivar 12, met een constante druk in het net, onafhankelijk van het debiet.
Altivar 12 biedt 11 toegewezen functies voor waterpomptoepassingen:
bb controle in mono-Joker modus,
bb controle in mono-Joker modus met bijkomende pomp,
bb onderbelastingsdetectie,
bb overbelastingsdetectie,
bb slapen,
bb waken,
bb PID-terugkeer supervisie,
bb onbelaste werking,
bb snelle start,
bb automatische herstart op onder- en overbelastingsfout,
bb instelbereik van de PID- voor de klant.
bb Controle in mono-Joker modus
De pomp met variabele snelheid (Joker) is altijd dezelfde. (teken 1 ).
De sturing van de Joker gebeurd via een PID-regelaar.
Een druksensor levert de terugkoppeling informatie nodig voor de lusverbinding van het
systeem.

Mono-Joker Modus

2

Mono-Joker Modus met bijkomende pomp

bb Controle in mono-Joker modus met bijkomende pomp
De bewerking gebeurt met een pomp met vaste snelheid, bijkomende pomp
genoemd, en met een Joker pomp met variabele snelheid, deze laatste kan niet het
gevraagde insteldebiet alleen leveren (teken 2 ).
De START/STOP commando van de bijkomende pomp gebeurt via de digitale
uitgang LO1 in functie van de uitgang van de PID-regelaar (frequentiereferentie van
de Joker pomp), met een hysteresis effect (zie hieronder en teken 3 ).

6

4

Frequentie van de Joker pomp (Hz)

5

1

8

2
FOF

FOF

2

t

t
tOn

Debiet van de installatie

Mono-Joker Modus met bijkomende pomp: hysteresis.

7

FOn

FOn

3

FOF

4

Stop van de bijkomende pomp (teken 5 )
Omgekeerd, als het commandofrequentie van de Joker pomp zich onder de drempel
(FOF) houdt tijdens een termijn (tOF), de bijkomende pomp is gestopt 2 en de
referentie van de Joker pomp lineair stijgt tot aan de drempel (FOn). De
acceleratietijd (rOF) ingesteld op de stoptijd van de bijkomende pomp verzacht het
onderdrukeffect.

HSP

1

3

5

3

FOn

2

Start van de bijkomende pomp (teken 4 )
Als de commandofrequentie van de Joker pomp de drempel overschrijdt (FOn)
langer dan een bepaalde termijn (tON), is de bijkomende pomp ingeschakeld 1. De
referentie van de Joker pomp vermindert dan lineair tot aan de drempel (FOF).
Om het overdrukeffect van de start van de bijkomende pomp te verzachten, de
deceleratietijd van de Joker pomp (rOn) zal ingesteld moeten worden op de tijd de
bijkomende pomp nodig heeft om haar nominale snelheid te bereiken.

Frequentie van de Joker pomp (Hz)

Frequentie van de Joker pomp (Hz)

1

tOF

rOn

rOF

9

Stop bijkomende pomp

Start bijkomende pomp

1 	 Start van de bijkomende pomp
2 	 Stop van de bijkomende pomp
3 	 Frequentie instelbereik equivalent aan het debiet van de bijkomende pomp
FOn: inschakelfrequentie van de bijkomende pomp.
FOF: uitschakelfrequentie van de bijkomende pomp.
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bb Onderbelastingsdetectie
Zie pagina 22

1

bb Overbelastingsdetectie
Zie pagina 22
bb Slaap/Wek
Laat complete stilstaan van de Joker pomp toe als het debiet te zwak is, onder een
“slaapdrempel” (LSP+SLE) en een instelbare tijdsvertraging (tLS) s.

2

Het systeem is in “Slaaptoestand ”, als de PID-terugkoppeling, beeld van de druk
stroomafwaarts van de pomp, onder een “Wekdrempel ” (UPP) zakt. De Joker pomp
is dan herstart.
Frequentie motor

Slaap

LSP + SLE
LSP
t
Terugkoppeling
PID

4

LSP: kleine snelheid
SLE: offset slaapdrempel
UPP: wekdrempel
tLS: werkingsduur aan slaapdrempel

6

8

Wek

UPP

t

Functies Slaap / Wek

bb Supervisie van de PID-terugkoppeling
Als de snelheid van de Joker pomp op zijn maximum ligt en gelijktijdig de PIDterugkoppeling onder een supervisiedrempel (LPI) is na een tijdsvertraging (tPI), zal
de snelheidsregelaar naar terugvalmodus overschakelen. Twee keuzes zijn mogelijk
(Zie curven hieronder):
vv vrij uitlopen van de snelheidsregelaar, uitlezing van een specifieke foutcode 1,
vv werking aan vaste instelbare snelheid, uitlezing van een specifieke foutcode 2.
De snelheidsregelaar schakelt om in regulatie als de PID-terugkoppeling terug op de
supervisiedrempel toekomt (LPI).

5

7

tLS

Terugkoppeling
PID
LPI + 3 %
LPI
LPI - 2 %

t

Frequentiemotor
HSP
HSP - AP0

LPI: supervisiedrempel van de PID-terugkoppeling
HSP: grote snelheid
FPI: terugvalsnelheid
APO: maximale snelheidsdetectie hysteresis
tPI: tijdsvertraging van de supervisiefunctie van de
PID-terugkoppeling

2
FPI

1
< tPI

t

tPI

Supervisie van de PID- terugkoppeling

In mono-Joker modus met bijkomende pomp is deze functie actief als de 2 pompen
in werking zijn.

9

bb Onbelastwerkingsdetectie
Deze functie is gebruikt voor de toepassingen waar een nuldebiet niet gedetecteerd
kan worden door de slaapfunctie alleen. Ze is actief als de bijkomende pomp gestopt
is en de Joker motorfrequentiereferentie lager is dan een ingestelde drempel.
Ze bestaat uit het periodiek forceren van de motorfrequentiereferentie aan een zeer
lage waarde:
vv als de aanvraag nog aanwezig is, volgt er een verhoging van de PID-fout, de
snelheidsregelaar komt terug op de regulatie met de vorige referentie,
vv als de aanvraag verdwenen is (nuldebiet) varieert de PID-fout niet, wat typisch is
voor een nullaste werking. De Joker motor is gestopt.
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bb Snelle start
De snelle start functie is bestemd om de regelversterkingsproblemen te vermijden.
Hoge regelversterkingen zijn nodig tijdens de start maar niet toegepast tijdens het
regelen. De snelheidsregelaar versnelt lineair volgens een helling (ACC) tot de
snelheid de ingestelde snelle start drempel (SFS) bereikt heeft. Eenmaal deze
drempel (SFS) bereikt is wordt de PID-regeling operationeel.

1

Frequentie van de Joker pomp

HSP

2

SFS

3

HSP: grote snelheid
SFS: snellestart drempel
ACC:acceleratiehelling tijd

ACC

Snelle start

bb Automatisch herstart op onderbelastings- en overbelastingsfout
In het algemeen laat een parameter de gebruiker toe de automatische herstart na
een fout te activeren, als de oorzaak van de fout verdwenen is.
Voor wat de onderbelastings- en overbelastingsfouten betreft, een instelbare termijn
van 1 s tot 6 min 16 s laat een tijdsvertraging van het herstarten toe.
bb Instelbereik van de PID-referentie
Deze functie geeft de mogelijkheid aan de eindgebruiker de PID-referentie van de
PID-regelaar in te stellen om het debiet te verhogen of verlagen.
De instelling gebeurt ofwel via de wijziging van de referentieparameter van de
PID-regelaar, ofwel via het gebruik van de potentiometer toegankelijk op de voorkant
van de regelaar.
De installateur beschikt over 2 parameters om de PID-referentie te begrenzen
tussen 2 limieten.

4

5

6

Incompatibele functies
De toepassingsfuncties kunnen toegewezen zijn aan dezelfde digitale ingang. In dit
geval bekrachtigd een digitale ingang meerdere functionaliteiten (voorbeeld:
draairichting en hellingstijd omschakeling).
Rekening moet gehouden worden met de compatibiliteit van de functies:
bb Draairichting en 2-draadssturing: voorwaarts kan enkel aan LI1 toegewezen
worden.
bb Draairichting en 3-draadssturing: voorwaarts kan enkel aan LI2 toegewezen
worden.
bb Automatische herstart: vraagt configuratie van 2-draadssturing op niveau. Een
configuratiewijziging van het commandotype schakelt de automatische herstart uit.
bb Soepel herstel van de snelheid met zoeken van de snelheid: niet compatibel
met remmen met permanente stroominjectie tijdens stilstaan; de configuratie van
deze functie schakelt het soepel herstel van de snelheid uit.

7

8

9

10
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Snelheidsregelaars

Afmetingen

Altivar 12

Snelheidsregelaars met koelvin

Snelheidsregelaar met set voor EMC-beantwoording VW3 A9 523 (optie)
6

1

Snelheidsregelaars met koelvin (1)
ATV 12H018F1, H037F1, ATV 12H018M2...H075M2, ATV 12H018M3...H075M3

189,5

H

b

143

2xØ5

2
c

60

=

=

72

3

4

ATV 12

2 schroeven M5

c1

b

H018F1 (1), H018M2 (1), H018M3 (1) 142

c

c1

H

102,2

34

131

H037F1, H037M2, H037M3

130

121,2

53

120

H055M2, H075M2, H075M3

130

131,2

63

120

M5

(1) Gezien de beperkte warmtedissipatie zijn de snelheidsregelaars
ATV 12H018pp enkel beschikbaar op bodemplaat. Ze kunnen klassiek
gemonteerd worden (snelheidsregelaar met koelvin) of op het machineframe
(snelheidsregelaar op bodemplaat).

ATV 12H075F1, ATV 12HU15M2, HU22M2, ATV 12HU15M3, HU22M3
5

Snelheidsregelaar met EMC conformiteitsset VW3 A9 524 (optie)

2 schroeven M5

b1

b

130

5

120

2xØ5

c

93

=

6
ATV 12

90

b

b1

c

H075F1, HU15M2, HU22M2

142

188,2

156,2

HU15M3, HU22M3

143

189,3

131,2

M5

ATV 12HU30M3, HU40M3
Snelheidsregelaar met EMC conformiteitsset VW3 A9 525 (optie )
6,5

7

=

105

141,2

=

126

230,6

159

8

184

170

4xØ5

2 schroeven M5

=

140

61,5

9

M5

10
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Snelheidsregelaars

Afmetingen (vervolg)
Voorzorgsmaatregelen
voor montage

Altivar 12

Snelheidsregelaars op bodemplaat

Snelheidsregelaars op bodemplaat
ATV 12P037F1, ATV 12P037M2...P075M2, ATV P037M3…P075M3

1

=

102,2

60

189,5

131

143

142

6

Snelheidsregelaar met EMC conformiteitsset VW3 A9 523 (optie )

2 schroeven M5

2

=

72

34

M5

ATV 12PU15M3, PU22M3

3

9,3

1

143

130

Snelheidsregelaar met EMC conformiteitsset VW3 A9 524 (optie )

2 schroeven M5

4

3
1

5

39,5

ATV 12PU30M3, PU40M3
Snelheidsregelaar met EMC conformiteitsset CEM VW3 A9 525 (optie )

5

230,6

1

1 4

1 0

4

6

2 schroeven M5

1

100

140

39,5

M5

7

Voorzorgsmaatregelen voor montage op machineframe (specifiek voor snelheidsregelaars ATV 12Pppppp)
Nota : deze algemene regels moeten aan de omgeving toegepast worden. Het
is nuttig de specifieke Altivar 12 op bodemplaat gids te raadplegen, beschikbaar
op onze Internet website “www.schneider-electric.com”.

(1)

(2)

Voorbeeld van afkoelingsoppervlak voor
ATV 12P037M2
(1) 2 tapgaten Ø M4.
(2) Minimale bewerkte oppervlakte.
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De snelheidsregelaars ATV 12Ppppp kunnen gemonteerd worden op
(of in) een machineframe van staal of aluminium, indien de volgende
voorwaarden worden nageleefd :
bb maximale omgevingstemperatuur: 40 °C,
bb verticale montage vertical op ± 10°,
bb de snelheidsregelaar moet bevestigd worden in het midden van een
steun (frame) met een hoog warmtegeleidingscoëfficient,
bb steunoppervlak van de snelheidsregelaar bewerkt op het frame met
een effenheid van maximaal 100 µm en een ruwheid van maximaal
3,2 µm.
Dit gebruik moet vooraf gecontroleerd worden, wanneer de
bedrijfsomstandigheden dicht bij de maximumgrenzen liggen
(vermogen, cyclus en temperatuur), door de bewaking van de
thermische toestand van de snelheidsregelaar.
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Snelheidsregelaars

Afmetingen

Altivar 12

Toebehoren, op afstand terminal, remeenheden en
-weerstanden, motorspoelen, EMC-filters

Toebehoren
VW3 A9 804

VW3 A9 805

VW3 A9 806

184

44

3,

1

Montageplaat op 5 35 mm profiel type AM1 ED

2

77,

37,9

0

40

14

4

Opties

3

Op afstand terminal

Remeenheden

VW3 A1 006, 007

VW3 A7 005
(montage op 5 profiel AM1 ED)

,

90

7,

45

73

7

4
7,7

,

,

,

Remweerstanden
VW3 A7 723, 724
Montage voorzorgsmaatregelen

u 00

u 00

u 00

u 50

6

u 00

0

u 50

u 50

5

VW3 A7 701, 702
(2 draads-uitgang lengte 0,5 m)

0

u 50

30

0

70

8

9

10

b

H

A7 701

VW3

295

275

A7 702

395

375

Motorspoelen

Bijkomende EMC Filters EMC

VW3 A4 551...554

VW3 A4 416…419

H

7

8xØ

H

a

b

c

c1

G

G1

H

Ø

VW3

a

b

c

G

H

A4 551

VW3

100

135

55

60

40

60

42

6x9

A4 416

75

194

30

61

180

A4 552, A4 553

130

155

85

90

60

80,5 62

6 x 12

A4 417

117

184

40

97

170

A4 554

155

170

115

135

75

107

6 x 12

A4 418

75

194

40

61

180

A4 419

117

190

40

97

170

90

28
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1.0

Snelheidsregelaars

Schema’s

Altivar 12

Snelheidsregelaars

Aanbevolen schema’s
Typisch schema voor ATV 12ppppM3

1

3

5

4

6

LI4

6

2

4

+24V

LI3

LI2

LI1

CLO
COM

LO1

2

Q1

6

4

Q1

4

2

5

1

5

3

1
Q1
2

Q1

3

Driefase voeding (vermogensgedeelte) (1)

Negatieve logica(Sink) (2)

3

1

Typisch schema voor ATV 12ppppF1, ATV 12ppppM2
Monofase voeding

5

3

1

3

1

Positieve logica (Bron ) (2)

6

2

4

2

4

KM1

KM1

cb

M
3

0…10 V
of
0-20 mA

a

T/L3
W/T3

S/L2
V/T2
V1

U1

AO1

U/T1

(4)

W1

R/L1

A2

+24V

LI4

LI3

LI2

LI1
COM

AI1

+5V

CLO
COM

LO1

R1B

R1C

PC/–

PA/+

W/T3

V/T2 S/L2/N

W1

R/L1

V1

U1

U/T1

(4)

R1A

(3)
A1

M
3

P1

Nota: alle zelfinductiekringen die zich dichtbij de snelheidsregelaar bevinden of die op dezelfde kring aangesloten worden, zoals relais, contactoren,
elektroventielen, fluorescentieverlichting, enz. dienen met ontstoringsblokjes uitgerust te worden, ...

Om de referenties te vinden van de componenten te associëren aan deze producten raadpleeg onze Internet website
“www.schneider-electric.com”
Code

Omschrijving

A1

Snelheidsregelaar ATV 12ppppF1 of ATV 12ppppM2, zie pagina 10.

A2

Snelheidsregelaar ATV 12ppppM3, zie pagina 10.

KM1

Contactor, enkel als een stuurkring nodig is, zie pagina 32.

P1

Potentiometer voor snelheidsreferentie 2,2 kW, SZ1 RV1202. Hij kan vervangen worden door een potentiometer van 10 kW maximaal.

Q1

Vermogensschakelaar, zie pagina 32.

Voorbeelden aanbevolen schema’s voor analoge en digitale in-/uitgangen

LI1 : STOP
LI2 : Voorwaarts
LIp : Achterwaarts

COM

ATV 12pppppp

IA1

IA1
cb

LI1: Voorwaarts
LIp: Achterwaarts

Analoge ingang in stroom geconfigureerd

ATV 12pppppp

LIp

LI1

LI2

ATV 12pppppp

+24V

LIp

Analoge ingang in
spanning geconfigureerd

COM

3-draadssturing

ATV 12pppppp

LI1

+24V

2-draadssturing

a

Referentie
potentiometer
+ 10 V 2,2 kW…10 kW
10 V extern

Bron
0-20 mA
4-20 mA

Voorbeelden aanbevolen schema’s voor digitale in-/uitgangen gevoed via een externe bron c 24 V (5)

ATV 12pppppp

+24V

LI4

LI3

LI2

LI1

CLO
COM

0V

LO1

Aansluiting in negatieve logica (Sink)

+ 24 V

+24V

LI4

LI3

LI2

LI1

CLO
COM

LO1

0V

+ 24 V

Aansluiting in positieve logica (Bron )

ATV 12pppppp

Bron c 24 V

Bron c 24 V

(1) De aansluiting van het stuurgedeelte is identiek aan die van de snelheidsregelaars ATV 12ppppF1 en ATV 12ppppM2.
(2) De configuratie voor aansluiting in positieve logica (Bron) of en negatieve logica (Sink) wordt uitgerust via parameter; de fabrieksinstelling is in positieve logica (Bron).
(3) Contacten van het foutmeldingsrelais. Om de toestand van de snelheidsregelaar op afstand te signaleren.
(4) De aansluiting van de klemmen R/L1, S/L2/N en T/L3 gebeurt langs de bovenkant van de snelheidsregelaar. De aansluiting van de andere klemmen gebeurt onderaan.
(5) Raadpleeg onze catalogus “Voedingen en transformatoren Phaseo”.
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Schema’s (vervolg)
Voorzorgsmaatregelen,
inbedrijfstelling

Snelheidsregelaars
Altivar 12

Remeenheden en -weerstanden, motorspoelen ,
bijkomende EMC filters

Aanbevolen schema’s (vervolg)

V/T2
V/T2

W W/T3

V

U/T1
U/T1
U

PB

V1

Remweerstand
VW3 A7 7pp

PE

PA

U1

Remeenheid
VW3 A7 005

PE

PC/–
–

+

PA/+

ATV 12pppppp

W/T3

Motorspoelen VW3 A4 551…554

ATV 12pppppp

VW3 A4 55p

W1

RemeenheidVW3 A7 005 in associatie met de
remweerstanden VW3 A7 701, 702, 723, 724

M
3

Bijkomende EMC ingangsfilters VW3 A4 416…419

L'3 L3

L'2 L2

VW3 A4 418, 419

T/L3

S/L2

ATV 12ppppF1
ATV 12ppppM2

L'1 L1

VW3 A4 416, 417

R/L1

L'2 L2

Driefase voeding

S/L2/N

R/L1

L'1 L1

Monofase voeding

ATV 12ppppM3

Aansluitingen voor naleving van de EMC-normen
Principe
b «Hoogfrequente» equipotentialiteit van de massa’s tussen de snelheidsregelaar, de motor en de kabelafschermingen.
b Gebruik van afgeschermde kabels met afscherming die aan beide uiteinden over 360° met de masse verbonden zijn voor de motorkabel, de
remweerstandskabel en de controle- en stuurkabels. Deze afscherming mag over een gedeelte van het tracé met metalen buizen of kabelgoten
uitgevoerd worden, op voorwaarde dat er geen onderbrekingen zijn. Gebruik van afgeschermde kabels met afscherming die aan beide uiteinden
over 360° met de massa verbonden zijn voor de motorkabel, de remweerstandskabel en de controle- en stuurkabels. Deze afscherming mag
over een gedeelte van het tracé met metalen buizen of kabelgoten uitgevoerd worden, op voorwaarde dat er geen onderbrekingen zijn.
b Scheid de voedingskabel (net) zo ver mogelijk van de motorkabel.
Installatieplan
1 	Metalen grondplaat, te monteren op de snelheidsregelaar (massavlak).
2 	Snelheidsregelaar Altivar 12.
10
3
3 	Niet-afgeschermde draden of voedingskabels.
4 	Niet-afgeschermde draden voor de uitgang van de uitgangscontacten van het
foutrelais.
5 	Bevestiging en massa-aansluiting van de kabelafschermingen 6 en 7 zo dicht
mogelijk bij de snelheidsregelaar:
- strip de afschermingen,
- gebruik ringen met geschikte afmetingen, op de gestripte delen van de
2
afschermingen, voor de bevestiging op de plaat 1.
De afschermingen moeten voldoende aangetrokken worden op de plaat om een
goed contact te garanderen.
6 en 7, de afschermingen moeten aan beide uiteinden op de massa aangesloten
worden. Deze afschermingen mogen niet onderbroken worden. In geval van
tussenklemmen dienen deze in een afgeschermde metalen EMC-kast te bevinden.
6 	Afgeschermde kabel voor aansluiting van de motor.
1
7 	Afgeschermde kabel voor aansluiting van de controle/sturing. Voor toepassingen
5
waarbij 5 veel geleiders vereist zijn, dient u kleine doorsnede (0,5 mm2) te
gebruiken.
8 	Niet-afgeschermde kabel voor de aansluiting van de remeenheid.
6
9 	PE beveiligingsgeleider (groen-geel).
10 Schakelaar voor uitschakeling van de ingebouwde EMC-filter op ATV 12ppppM2.
8
4
9 7
Gebruik op IT-net (geïsoleerde of impedante nulleider)
Gebruik een permanent isolatiebewakingsapparaat type XM200 van Schneider Electric dat geschikt is voor niet-lineaire belastingen. De
snelheidsregelaars ATV 12ppppM2 hebben ingebouwde EMC-filters. Bij gebruik op een IT-net kunnen deze filters gemakkelijk uitgeschakeld
worden via een schakelaar 10 toegankelijk zonder de snelheidsregelaar te moeten demonteren.
30
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Montage
voorzorgsmaatregelen

Snelheidsregelaars
Altivar 12

Voorzorgsmaatregelen
bb Het toestel verticaal installeren, met ± 10°.
bb Niet in de omgeving van opwarmingsbronnen plaatsen.
bb Voldoende ruimte voorzien om de circulatie van de nodige afkoelingsluchtstroom
toe te laten, dit gebeurd via natuurlijke convectie of ventilatie van onder naar boven.

Gebruikstemperatuur in functie van het montagetype
Montagetype
Snelheidsregelaars met natuurlijke
convectie
ATV 12H018F1, H037F1
ATV 12H018M2…H075M2
ATV 12H018M3…H075M3

ATV 12H075F1
ATV 12HU15M2, HU22M2
ATV 12HU15M3…HU40M3

Omgevingstemperatuur (1)
Montage A

Snelheidsregelaars met ventilator

Omgevingstemperatuur (1)

-10...+40 °C
Tot + 50 °C met een stroomdeklassering van
2 % per graad boven 40 °C

-10...+50 °C

Montage B (2)

-10...+40 °C (3)
Tot + 60 °C met een stroomdeklassering van
2 % per graad boven 40 °C

-10...+50 °C
Tot + 60 °C met een stroomdeklassering van
2 % per graad boven 50 °C

Montage C (2)

-10...+40 °C
Tot + 60 °C met een stroomdeklassering van
2 % per graad boven 40 °C.
-10...+50 °C op metalen plaat

-10...+50 °C
Tot + 60 °C met een stroomdeklassering van
2 % per graad boven 50 °C

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

(1) Toegekende waarde voor een schakelfrequentie van 4 kHz met gebruik in permanente werking. Bij permanente werking boven de 4 kHz moet er een
stroomdeklassering aan de nominale stroom van de snelheidsregelaar van 10 % voor 8 kHz, 20 % voor 12 kHz en 30 % voor 16 kHz toegepast worden.
Boven de 4 kHz vermindert de regelaar zelf de schakelfrequentie bij overhitting.
Zie deklasseringscurven in de exploitatiegids beschikbaar op onze Internet website “www.schneider-electric.com”.
(2) De bovenstaande afdichtingsplaat van de snelheidsregelaar wegnemen.
(3) Maximale waarde afhankelijk van de kaliber van de snelheidsregelaar en de werkingsomstandigheden; zie deklasseringscurven in de exploitatiegids
beschikbaar op onze Internet website “www.schneider-electric.com”
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1.0

Snelheidsregelaars

Associaties zelf te
monteren

Altivar 12

Motorstarters: monofase voedingsspanningen
100…120 V en 200…240 V

Toepassingen
De voorgestelde combinaties laten toe:
b de beveiliging van personen en goederen bij kortsluiting,
b de beveiliging stroomopwaarts van de regelaar indien het vermogensgedeelte van
de snelheidsregelaars in kortsluiting komt.
2 types associaties zijn mogelijk:
b snelheidsregelaar + vermogensschakelaar: minimale associatie ,
b snelheidsregelaar + vermogensschakelaar + contactor: minimale associatie met
contactor indien een stuurkring nodig is.

Motorstarters
Driefase
motorvermogens
4 polen
50/60 Hz
50/60 Hz
(2)

Snelheidsregelaar

Associatie met stuurkring
(vermogensschakelaar + contactor)
Minimale associatie
(vermogensschakelaar alleen)
Motorbeveiligingsschakelaar
TeSys (3)

Contactor
TeSys
(1)

InstelMaximale
bereik
kortsluitof kaliber stroom
Icu

Modulaire
automaat (4)

Q1 :
C60N 2P

5

3

1

3

1

kW

Q1 :
GV2 pppp

0,18

0,25

ATV 12H018F1

0,5

ATV 12p037F1

3

1

ATV 12H075F1

W/T3

V/T2 S/L2/N

0,18

0,37

0,25

0,55

ATV 12H018M2

ATV 12p037M2

W1

R/L1
U/T1
U1

M1 :
Driefase asynchrone
motor 200…240 V

KM1

GV2 ME14

6…10

> 100

GV2 L10

6,3

> 100

C60N 2 polen

10

10

GV2 ME16

9…14

> 100

GV2 L16

14

> 100

C60N 2 polen

16

10

GV2 ME21

17…23

50

GV2 L22

25

> 50

C60N 2 polen

20

10

LC1 K09

LC1 K12

LC1 D25

Eénfasige voedingsspanning: 200…240 V 50/60 Hz (5)

V1

A1 :
ATV 12ppppF1,
ATV 12ppppM2

0,75

4

2

1

4

KM1 :
TeSys LC1 ppp
(indien stuurkring)

kA

Q1

Eénfasige voedingsspanning: 100…120 V 50/60 Hz (5)

0,37
2

A
A1

6

4

2

of

HP

M1

0,55

M1
3

Motorstarter met monofase voeding

0,75

1,5

2,2

0,75

1

2

3

ATV 12p055M2

ATV 12p075M2

ATV 12HU15M2

ATV 12HU22M2

GV2 ME08

2,5…4

> 100

GV2 L08

4

> 100

C60N 2 polen

6

10

GV2 ME14

6…10

> 100

GV2 L10

6,3

> 100

C60N 2 polen

10

10

GV2 ME14

6...10

> 100

GV2 L14

10

> 100

C60N 2 polen

10

10

GV2 ME16

9...14

> 100

GV L16

14

> 100

C60N 2 polen

16

10

GV2 ME21

17…23

50

GV2 L20

18

> 100

C60N 2 polen

20

10

GV2 ME32

24...32

50

GV2 L22

25

50

C60N 2 polen

32

10

LC1 K09

LC1 K09

LC1 K09

LC1 K12

LC1 D18

LC1 D25

(1) Voor de volledige referenties van TeSys contactoren, raadpleeg onze catalogus “Motorstarters
tot 150 A” of onze Internet website “www.schneider-electric.com”.
(2) Motorvermogen gemeld voor een associatie met een snelheidsregelaar ATV 12H
12Hppppp met
een identiek kaliber. Voor een associatie met een snelheidsregelaar ATV 12P
12Pppppp, raadpleeg de
specifieke gids Altivar 12 op bodemplaat beschikbaar op onze Internet website
“www.schneider-electric.com”.
(3) Motorbeveiligingsschakelaars TeSys:
- GV2 ME
MEpp : thermisch-magnetische vermogensschakelaar met drukknopbediening,
- GV2 Lpp : magnetische vermogensschakelaars met draaiende bediening.
(4) Modulaire automaat C60N 2 polen.
(5) Mogelijke integratie in uitrustingen aangesloten op een elektrische stekker:
- als de lijnstroom y 16 A, aansluiting op een monofase elektrische stekker type10/16 A z 250 V,
- als de lijnstroom > 16 A, aansluiting op een monofase elektrische stekker conform de
IEC 60309-norm.
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Snelheidsregelaars

Associaties zelf te
monteren (vervolg)

Altivar 12

Motorstarters: driefase voedingsspanning 200…240 V

Motorstarters (vervolg)
Driefase
motorvermogens
4 polen
50/60 Hz
(2)

Snelheidsregelaar

Associatie met stuurkring
(vermogensschakelaar + contactor)
Minimale conﬁguratie
(vermogensschakelaar alleen)
Motorbeveiligingsschakelaar (3)
Modulaire
automaat (4)

Q1 :
C60N 4P

5

3

1

5

3

1

kW

Q1 :
GV2 pppp

0,18

ATV 12H018M3

0,55

ATV 12p037M3

5

ATV 12p075M3

2

ATV 12pU15M3

T/L3
W/T3

S/L2
V/T2
V1

2,2

3

W1

R/L1
U/T1

1

6

3
4

0,75

1,5

U1
M1 :
Asynchrone motor
driefase 200…240 V

0,25

6
2

1

4

2
A1 :
ATV 12ppppM3

M1
3

kA

Q1

KM1

Driefasige voedingsspanning: 200…240 V 50/60 Hz

0,37

KM1 :
TeSys LC1 pppp
(indien stuurkring)

InstelMaximale
bereik
kortsluitof kaliber stroom
Icu
A

A1

6

4

2

of

HP

M1

Contactor
TeSys
(1)

4

3

–

5

ATV 12pU22M3

ATV 12pU30M3

ATV 12pU40M3

Motorstarter met driefase voeding

GV2 ME07

1,6…2,5

> 100

GV2 L07

2,5

> 100

C60N 4 polen

6

10

GV2 ME08

2,5…4

> 100

GV2 L08

4

> 100

C60N 4 polen

6

10

GV2 ME14

6...10

> 100

GV2 L14

10

> 100

C60N 4 polen

10

10

GV2 ME16

9...14

> 100

GV L16

14

> 100

C60N 4 polen

16

10

GV2 ME20

13…18

> 100

GV2 L20

18

> 100

C60N 4 polen

20

10

GV2 ME21

17...23

50

GV2 L22

25

50

C60N 4 polen

20

10

GV2 ME32

24...32

50

GV2 L22

25

50

C60N 4 polen

32

10

LC1 K09

LC1 K09

LC1 K09

LC1 K12

LC1 D18

LC1 D25

LC1 D25

Associatie modulaire automaat C60N/differentieelblok Vigi C60
C60N
2 polen/4 polen

Vigi C60

Kaliber (A)

Kaliber (A)

Type (5)

Gevoeligheid

6

25

A “si”

30 mA

10

25

A “si”

30 mA

16

25

A “si”

30 mA

20

25

A “si”

30 mA

32

40

A “si”

30 mA

Speciale gebruiksaanbevelingen:
b alle differentiële beveilingen met gescheiden torus type RH10 / RH21 / RH99 / RHU zijn
compatibel rekening houdend met het type en de gevoeligheid van de differentieelblokken
vermeld in bovenstaande tabel,
b het is aangeraden een aardlekschakelaar te associëren per snelheidsregelaar. In dit geval,
een aardlekschakelaar type B mag niet geplaatst worden stroomafwaarts van een
aardlekschakelaar A of AC.
(1) Voor de volledige referenties van TeSys contactoren, raadpleeg onze catalogus “Motorstarters
tot 150 A” of onze Internet website “www.schneider-electric.com”.
(2) Motorvermogen gemeld voor een associatie met een snelheidsregelaar ATV 12H
12Hppppp met
een identiek kaliber. Voor een associatie met een snelheidsregelaar ATV 12P
12Pppppp, raadpleeg de
specifieke gids Altivar 12 op bodemplaat beschikbaar op onze Internet website
www.schneider-electric.com”.
(3) Motorbeveiligingsschakelaars TeSys:
- GV2 ME
MEpp : thertmisch-magnetische vermogensschakelaar met drukknopbediening,
- GV2 Lpp : magnetische vermogensschakelaars met draaiende bediening.
(4) Modulaire automaat C60N 4 polen.
(5) Voor een bijkomende beveiliging tegen rechtstreekse aanraking, met driefase voeding en
toegankelijke DC-bus klemmen (PA/+ en PC /-), moet de differentieelblok van het type B zijn met
een gevoeligheid van 30 mA.
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Omzettingstabel

Snelheidsregelaars
Altivar 12

Omzetting oud V nieuw gamma

Beschrijving
Monofasig 100...120 V 0,18kW Koelvin
Monofasig 200...240 V 0,18kW Koelvin
Driefasig 200...240 V 0,18kW Koelvin
Monofasig 100...120 V 0,37kW Koelvin
Monofasig 100...120 V 0,37kW Bodemplaat
Monofasig 200...240 V 0,37kW Koelvin
Monofasig 200...240 V 0,37kW Bodemplaat
Driefasig 200...240 V 0,37kW Koelvin
Driefasig 200...240 V 0,37kW Bodemplaat
Monofasig 200...240 V 0,55kW Koelvin
Monofasig 200...240 V 0,55kW Bodemplaat
Monofasig 100...120 V 0,75kW Koelvin
Monofasig 200...240 V 0,75kW Koelvin
Monofasig 200...240 V 0,75kW Bodemplaat
Driefasig 200...240 V 0,75kW Koelvin
Driefasig 200...240 V 0,75kW Bodemplaat
Monofasig 200...240 V 1,5kW Koelvin
Driefasig 200...240 V 1,5kW Koelvin
Driefasig 200...240 V 1,5kW Bodemplaat
Monofasig 200...240 V 2,2kW Koelvin
Driefasig 200...240 V 2,2kW Koelvin
Driefasig 200...240 V 2,2kW Bodemplaat
Driefasig 200...240 V 3kW Koelvin
Driefasig 200...240 V 3kW Bodemplaat
Driefasig 200...240 V 4kW Koelvin
Driefasig 200...240 V 4kW Bodemplaat

ATV12
ATV12H018F1
ATV12H018M2
ATV12H018M3
ATV12H037F1
ATV12P037F1
ATV12H037M2
ATV12P037M2
ATV12H037M3
ATV12P037M3
ATV12H055M2
ATV12P055M2
ATV12H075F1
ATV12H075M2
ATV12P075M2
ATV12H075M3
ATV12P075M3
ATV12HU15M2
ATV12HU15M3
ATV12PU15M3
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV12PU22M3
ATV12HU30M3
ATV12PU30M3
ATV12HU40M3
ATV12PU40M3

ATV11
ATV11HU05M2E

ATV11HU09M2E
ATV11PU09M2E

ATV11HU12M2E
ATV11PU12M2E

ATV11PU18M2E
ATV11HU18M2E
ATV11HU29M2E

ATV11HU41M2E
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START

START

PC / -

START

Altivar 12

START

Catalogue
Altivar 12

Power

1a

1a

100...120 V

200...230 V

200...240 V

3a

START

M
3a

START

0.8 ... 1.2 N m
7.1 ... 10.6 lb.in

T/L3

ATV12 Quick Start

ATV12 Quick Start

N

U/T1

U1

W/T3

START

START

50 Hz

HErt

START

START

Altivar 12

5U-10U-0A

LSP…… tFr

0……. HSP

SEC

0.

START

START

LSP

HSP

HErt

HErt

dEC

SEC

0.

Acc

AI1-LCC-Mdb-AIU1

50 - 60

First power on

START

b

START

Fr1=AIU1

Control

Fr1=A11

a

START

START

START

START

Altivar 12

LFr
AIU1

R1A
CLO

AIU1

Mdb

LCC

AI1

R1B
COM

LO1

a

b

2.2 k
c

0.5 ... 0.6 N.m
4.4 ... 5.3 lb.in

START

START

START

START

www.schneider-electric.com

(1)

Fr1

bFr

(1)

COnF

MOn

rEF

rdY

START

1 O M I1 I2 I3 I4 V
LO CL CO L L L L +24

1A 1B 1C OM AI1 5V O1
R R
A
C

R

R1C
LI1

BBV2858801

PA / +

R/L1

R/L1

R/L1

S/L2/N

S/L2

V/T2

V1

COM
LI2

AI1
LI3

AO1
+24 V

+5V
LI4
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W1

START

Quick Start menu

Snelheidsregelaars

Altivar 12
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LFr
AIU1
FrH
rPI
rPC

3
51.

ENT

2s / ESC

ENT

HErt

ESC

COd

rPC

rPF

rPE

LCr

rFr

Frh

(2)

MOn

MOn

rdY

0.
0

0.
0

0

0.
0

(2)

rdY

ESC

AMP

HErt

HErt

LFr
AIU1

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

(2)

LFr
AIU1

FCS

SCS

AI1t

nCr

nPr

HSp

LSP

dEC

ACC

Fr1

bFr

(2)

COnF

COnF

ESC

CON-

FLt-

FUn-

CtL-

drC-

I-0-

CFG

5U

50

0

3

3

AI1

50

0

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

2s / ESC

AMP

At

HErt

HErt

SEC

SEC

HErt

HErt

InF4

InF3

InF2

InF1

LFF1

tnF

SOF

SCF3

SCFI

OCF

InFE

----

CrF1

InF9

InFb

SCF4

SLF1

SCF5

OSF

OPF2

OPF1

OLF

OLC

OHF

ObF

USF

PHF

CFI2

CFI

CFF

tJF

ULF

SLF3

SLF2

!

Altivar 12

Fault detection codes

HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP

(1)

ESC

(1)

ESC

rEF

rEF

Organization tree

Quick Start menu
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Altivar 12
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HELP

Schneider Electric nv/sa

32AC159N

Couv ATV 12_NL.indd 2

Dieweg 3
B-1180 Brussel
Tel.: (02) 373 75 02
Fax: (02) 373 40 02
customer.service@be.schneider-electric.com
www.schneider-electric.be
BTW: BE 0451.362.180
RPR Brussel
Fortis: 210-0057185-07
IBAN: BE 74 2100 0571 8507
SWIFT BIC: GEBA BE BB

De in dit document beschreven producten kunnen te allen tijde veranderingen of
wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel worden
beschouwd.
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