FALOWNIKI
DEDYKOWANE DO APLIKACJI WINDOWYCH

SieiDrive ADL

...idealna kombinacja

FALOWNIKI

SieiDrive ADL DEDYKOWANE DO APLIKACJI WINDOWYCH

Nowa rodzina falowników SieiDrive ADL200
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów:
Zaprojektowane specjalnie dla aplikacji windowych
pod wzglêdem rozmiarów mechanicznych, wyposa¿enia,
funkcji, s¹ proste w programowaniu i konkurencyjne cenowo.

PODSTAWOWE CECHY ADL 200
! dla systemów bezprzek³adniowych
!

!

!
!
!

!
!

!
!

jak i z przek³adniami
wyœmienita kontrola silników
asynchronicznych w zamkniêtej
/otwartej pêtli oraz silników
synchronicznych w pêtli zamkniêtej
wbudowany w standardzie filtr
EMC (EN 12015, œrodowisko
pierwsze, kategoria C2)
wbudowany modu³ hamowania
mo¿liwoœci przeci¹¿eniowe do
200% przez 10 sekund
funkcja autotunningu oraz
automatycznego fazowania dla
silników brushless (z na³o¿onymi
linami)
obs³uga protoko³ów: DCP3, DCP4,
CAN, Modbus
realizacja funkcji zjazdu awaryjnego w oparciu o UPS 1-fazowy lub
modu³ bateryjny
wielolinijkowy, intuicyjny panel LCD
pamiêæ typu SD do szybkiego
zapisywania/kopiowania
parametrów

NOWY FALOWNIK
SieiDrive ADL to wynik kilkudziesiêcioletniego doœwiadczenia firmy
Gefran (Siei) p³yn¹cego ze wspó³pracy
z najwiêkszymi producentami systemów windowych oraz wielu tysiêcy
pracuj¹cych wind na ca³ym œwiecie.
WYJ¥TKOWY KOMFORT
Zastosowana 32-bitowa technologia
zapewnia wyj¹tkow¹ precyzjê
sterowania prêdkoœci¹ (+/- 0,01%) oraz
momentem silnika zapewniaj¹c
komfortow¹ jazdê bez wibracji
i nie dopuszczaj¹c do efektu cofania
windy.

WYSOKIE OSI¥GI
Modu³y mocy falownika ADL
zaprojektowane s¹ do pracy z przeci¹¿alnoœci¹ pr¹dow¹ a¿ 200% przez 10
sekund dla czêstotliwoœci pracy powy¿ej
3Hz lub 150% dla czêstotliwoœci <3Hz
w temperaturze otoczenia 45oC.
UNIWERSALNE ROZWI¥ZANIE DLA
WIND
Falownik ADL200 mo¿e pracowaæ
zarówno z silnikami asynchronicznymi
(indukcyjnymi)(z enkoderem lub bez)
oraz z silnikami synchronicznymi typu
brushless w aplikacjach bezprzek³adniowych.
Napêd ADL poprzez odpowiednie karty
rozszerzeñ ma mo¿liwoœæ wspó³pracy
z enkoderami inkrementalnymi,
sinusoidalnymi, typu SinCos oraz z en
koderem Heidenhain EnDat .
Uk³ad hamowania jest wbudowany
w ca³ym zakresie mocy falowników.
STATYCZNY AUTO-TUNNING ORAZ
FAZOWANIE POLA
ADL200 umo¿liwia wykonanie
statycznego auto-tunningu dla silników
asynchronicznych oraz statycznego
fazowania pola magnetycznego dla
silników synchronicznych w pe³nym
olinowaniu, z zaciœniêtymi hamulcami –
dziêki czemu oszczêdzamy czas na
pracach monta¿owych.
NOCZESNE ROZWI¥ZANIA –
interface komunikacyjny
Falownik SieiDrive ADL200 umo¿liwia
pracê z protoko³em DCP3, DCP4, CAN,
Rs485 (Modbus/ Bluetooth), posiada
wbudowan¹ pamiêæ SD

DOSKONA£A PRECYZJA
Zastosowanie najnowoczeœniejszych
procesorów oraz algorytów sterowania
zapewnia najwy¿szej jakoœci kontrolê
silników:
! silniki synchroniczne PM:
+/- 0,01% prêdkoœci znamionowej
(control range 1: 10000)
! silniki AC z enkoderem: +/- 0,01%
prêdkoœci znamionowej(control
range 1: 1000)
! silniki AC z bez enkodera: +/- 30%
poœlizgu znamionowego(control
range 1: 100)
! silniki AC tryb V/f: +/- 60% poœlizgu
znamionowego(control range 1: 30)
ŒWIATOWE STANDARDY
Zgodny z EN 12015, EN12016, IEC
61131-3, CE, UL...., cUL

FALOWNIKI
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WBUDOWANY FILTR EMC (ADL200)

ZEWNETRZNY PANEL LCD

W falowniku ADL200 standardowo
wbudowany jest filtr EMC – zgodny
z EN12016 oraz EN12015.
Wbudowany filtr zapewnia oszczêdnoœæ
miejsca oraz kosztów monta¿u.

Wyskiej jakoœci panel LCD KB-ADL
zapewnia swobodne programowanie
falowników
! 4-linijkowy wyœwietlacz LCD
! mo¿liwoœæ zapisania do 5-ciu
zestawów parametrów
! mo¿liwoœæ kopiowania parametrów
z jednego falownika na drugi
! dedykowane klawisze funkcyjne
! swobodne mocowanie za pomoc¹
magnesu
! przewód ³¹cz¹cy falownik
o d³ugoœci: 5m – 10m – 15m

ZAAWANSOWANE FUNKCJE –
DEDYKOWANE DLA WIND
! kontrola hamulca, stycznika oraz

drzwi
! funkcja „krótkiego piêtra”
! funkcja bezpoœredniego dojazdu do

pietra (direct to floor)
! zapobieganie cofaniu siê windy
! funkcja „³agodnego startu”
! niezale¿ne i dogodne programo-

wanie ramp przyœpieszania oraz
zwalniania
! funkcja zjazdu awaryjnego z UPS
lub bateriami, z mo¿liwoœci¹
automatycznego wyboru „³atwiejszego” kierunku jazdy
! zaawansowana kontrola pracy
wentylatorów (oszczêdnoœæ energii,
redukcja ha³asu)
! mo¿liwoœæ programowania
w³asnych funkcji PLC
– w dostêpnym œrodowisku MDPLc

! modu³y zwrotu enegii do sieci

AFE200 – dla pracy wielofalownikowej, oszczczêdnoœæ energii,
przyjazny dlla sieci (THD<4%,
cosö ~1)
! d³awiki dc lub 3-fazowe dla redukcji
harmonicznych
! Zewnêtrzne filtry EMC (dla ADL200)
ZESTAWY FALOWNIK
WCI¥GARKA
Dla zainteresowanych klientów
zapewniamy dostawê, specjalnie
dobranych i wstêpnie skonfigurowa
nych zestawów napêdowych
FA L O W N I K – W C I ¥ G A R K A
synchroniczna.
Wyskokiej jakoœci wci¹garki
synchroniczne SkyLine europejskiej
firmy Sicmemotori – dostêpne
w szerokim zakresie mocy, udŸwigów,
wykonañ mechanicznych, sprzê¿eñ
enkoderowyh (na ¿yczenie mo¿liwoœæ
dostawy wci¹garek innych producentów)

PRZYJANE OPROGRAMOWANIE
GF-Expres
Standardowo dostarczane na p³ycie CD,
darmowe oprogramowanie GF-expres
! programowanie za pomoc¹ listy
parametrów lub schematów
blokowych
! zintegrowana funkcja oscyloskopu
! funkcja kopiowania / zapisywania
parametrów
! szybka diagnostyka falownika
ELEMENTY OPCJONALNE
! rezystory hamuj¹ce – specjalnie

dobrane dla aplikacji windowych
UPS do zjazdu
awaryjnego windy – dedykowane
do pracy z falownikiem – z zasila-

! urz¹dzenia

DANE TECHNICZNE

Wyjœcie

Wejœcie

MODEL

1055

1040

2075

2011

3150

Uln napiêcie wejœciowe

Vac

230 - 400 - 460/480 Vac ±10%, 3 ph

Czêstotliwoœæ wejœciowa

Hz

50/60 Hz, ±10%

Pr¹d wejœciowy AC (bez d³awika)
@Uln=400Vac

A

THD z d³awikiem DC na wejœciu
zgodnie z EN 12015 %

%

Pr¹d wyjœciowy AC (cykl pracy 80%)
Uln=230V-400Vac

A

9

13,5

Wyjœcie falownika Uln=400Vac

KVA

6

Pn–rekomendowana moc silnika
Uln=230V-400Vac

KW

4

Maksymalna przeci¹¿alnoœæ (10 sekund)
U2 maksymalne napiêcie wyjœciowe

12,5

18,5

24,5

3185

33,5

42,5

52,5

18,5

24,5

32

39

8,9

12,2

16,2

21,1

25,7

5,5

7,5

11

15

18,5

<35%

% TECHNICZNE
DANE

200%

V

0,98x ULn(napiêcia wejœciowego AC)

Hz

500

fsw maksymalna czêstotliwoœæ kluczowania

KHz

10

Szerokoœæ x wysokoœc x g³êbokoœæ

mm

159,2 x 331,1 x 158,7

159,2 x 382,1 x 158,2

227,2 x 382,6 x 184,2

kg

5,8

7,8

10.5

f2 maksymalna czêstotliwoœæ wyjœciowa

Waga

Uzupe³nieniem oferty w zakresie falowników windowych s¹ falowniki ze zwrotem energii do sieci: AVRy.
Kompaktowy falownik nie wymaga stosowania opornika hamuj¹cego, a ca³a energia podczas hamowania zwracana jest do sieci.
Falownik charakteryzuje siê bardzo niskim wspó³czynnikiem zawartoœci THDi < 4%, unikatowym wspó³czynnikiem mocy cosö~1,
³atwoœci¹ programowania, wyœmienit¹ wspó³prac¹ z wci¹garkami bezprzyk³adni oraz z przek³adniami.
Kompaktowe gabaryty, wbudowany filtr EMC, wbudowany d³awik DC powoduj¹, ¿e zaaplikowanie falownika AVRy jest bardzo proste,
nie zabiera du¿o czasu, a funkcja zwrotu energii do sieci powoduje, ¿e koszt instalacji zwraca siê bardzo szybko.

WYBRANE REFERENCJE – napêdy elektryczne:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

PGNiG
PKN ORLEN
KGHM
PGE KWB Turów
Zak³ady Azotowe Pu³awy
Zak³ady Azotowe Kêdzierzyn
Zak³ady Chemiczne Police
Lafarge Nida Gips
Lafarge Ma³ogoszcz
Cementownia O¿arów
ArcelorMittal Steel Poland
Huta Celsa
TELE-FONIKA Kable
International Paper Kwidzyn

!
!
!

Elektrownia ¯arnowiec
Elektrownia £aziska
Elektrociep³ownia Krosno

!
!
!
!

Kronopol ¯ary
STEICO
Zak³ady P³yt Pilœniowych FIBRIS Przemyœl
Zak³ady P³yt Pilœniowych Koniecpol

!
!
!
!
!

!
!
!
!

Oczyszczalnia Œcieków Kraków
Oczyszczalnia Œcieków Przemyœl
Oczyszczalnia Œcieków Skawina
Oczyszczalnia Scieków Jurajska
Przepompownia Bydgoszcz, Jaros³aw,
Dzier¿oniów
Hortex
Grupa ¯ywiec
Cukrownia £ubna
Zak³ady Tytoniowe Scandinavian Tobacco

Automotive Lighting Poland
Berger Seatbelt Poland - Philips Lighting
Poland
! Fiat Auto Poland
! Finco Stal
! BAKS
! NovaTrading
!
!

Pozosta³e urz¹dzenia napêdowe oferowane przez CES:

UPS CES
1 - 800 kVA

Soft-start RVS-DX
4 - 630 kW

SILNIKI PR¥DU
STA£EGO
0,55 - 4000 kW

Wci¹garka SKYLINE
do 5m/s

Nasz serwis 24h zapewnia profesjonaln¹ pomoc techniczn¹.

Centrum Elektroniki Stosowanej
CES Sp. z o.o.
30-347 Kraków
ul. Wadowicka 3
tel.: 12 269 00 11
fax: 12 267 37 28
www.ces.com.pl
ces@ces.com.pl

1992

NAJLEPSZE FIRMY
RATING

W kategorii “Zasilanie”
UPS CES 1-10 kVA
I miejsce

Nale¿ymy do elitarnego
grona Gazele Biznesu
2007, 2008, 2009

Jesteœmy w gronie
najlepszych
firm 2007 roku

Zostaliœmy uznani za
najzdrowsze
przedsiêbiorstwo

Dzia³amy na rynku
ponad 18 lat

