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Εισαγωγή  

Όπως είναι γνωστό, οι ασύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα 
είναι οι πλέον διαδεδοµένοι και οι απλούστεροι ηλεκτροκινητήρες. Τα µεγάλα 
πλεονεκτήµατα των κινητήρων αυτών έναντι όλων των άλλων τύπων είναι το 
χαµηλό κόστος αγοράς και συντήρησής τους. 

Λόγω των παραπάνω τα τελευταία χρόνια έγιναν προσπάθειες ώστε να καταστεί 
εφικτή, αποτελεσµατική και πρακτικά εφαρµόσιµη η ρύθµιση των στροφών αυτών 
των κινητήρων. Τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά. Με τη χρήση των 
αντιστροφέων (inverters) όχι µόνο επιτευχθεί η ρύθµιση των στροφών των 
ασύγχρονων κινητήρων αλλά ταυτοχρόνως βελτιώθηκαν ή και εξαφανίσθηκαν τα 
µειονεκτήµατά τους.  

Πράγµατι χρησιµοποιώντας ένα αντιστροφέα επιτυγχάνουµε εκτός από την 
πλήρη ρύθµιση των στροφών και τα εξής επίσης σηµαντικά: 

• Οµαλή εκκίνηση και µάλιστα ρυθµιζόµενη µε µικρό ρεύµα εκκίνησης  

• Οµαλή πέδηση  

• Αύξηση της ροπής εκκινήσεως  

• ∆υνατότητα αυτόµατης ή προγραµµατιζόµενης ρύθµισης  

• Πλήρη έλεγχο των στροφών  

• Εξοικονόµηση ενέργειας  

• ∆υνατότητα αλλαγής φοράς περιστροφής χωρίς επιπλέον διακόπτες 

• Αυξηµένη προστασία του κινητήρα 
Τέλος µε τη χρήση των ηλεκτρονικών ρυθµιστών στροφών (inverter) µπορούµε, 

χρησιµοποιώντας ως πηγή τροφοδοσίας το δίκτυο των 50 Hz, να έχουµε κινητήρες 
βραχυκυκλωµένου δροµέα µε ταχύτητα περιστροφής άνω των 3000 στρ/λεπτό.  

Η απαρίθµηση αυτών και µόνο των πλεονεκτηµάτων, τα οποία µέχρι προ 
ολίγων ετών εθεωρούντο φαντασία, καταδεικνύει την µεγάλη υπεροχή της 
ρυθµίσεως των στροφών µέσω αντιστροφέων (inverter) έναντι όλων των άλλων 
παλαιών µεθόδων (π.χ. µηχανική ρύθµιση). Τέλος η χρήση αντιστροφέων καθιστά 
τους κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα πλεονεκτικούς και έναντι άλλων τύπων 
κινητήρων π.χ. κινητήρες δακτυλιοφόρου δροµέα - κινητήρες συνεχούς ρεύµατος 
ακόµα και σε ειδικές εφαρµογές.  
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Τρόπος λειτουργίας των ρυθµιστών στροφών  

Οι ρυθµιστές στροφών ανήκουν στον τοµέα των Μετατροπέων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Ο τοµέας αυτός παρουσιάζει µια διαρκώς εξελικτική πορεία µε 
αποκορύφωµα τα τελευταία 20 µε 30 χρόνια, στα οποία παρατηρείται µια 
πραγµατική επανάσταση ανάλογη µε αυτήν που παρατηρείται στον τοµέα των 
υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών.  

Οι πρώτοι µετατροπείς ενέργειας που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι λεγόµενοι 
περιστροφικοί µετατροπείς. Αυτοί αποτελούντο από ηλεκτρικές µηχανές οι οποίες 
λειτουργούσαν είτε µεµονωµένα, είτε διασυνδεόµενες µεταξύ τους µε σκοπό τον 
έλεγχο των στροφών ενός κινητήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το 
σύστηµα Ward - Leonard.  

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι ακίνητοι ή στατικοί µετατροπείς. Αυτοί αρχικά 
αποτελούντο από ανορθωτικά στοιχεία µε ατµό υδραργύρου.  

Μετά το 1960, και σε συνδυασµό µε τη ραγδαία ανάπτυξη στον τοµέα της 
ηλεκτρονικής αναπτύχθηκαν στατικοί µετατροπείς, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν 
ηµιαγωγικά στοιχεία µε ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα, όπως οι µικρές απώλειες, ο µικρός 
όγκος και η ταχύτερη απόκριση στις µεταβολές του φορτίου. Τέλος µε την εφαρµογή 
των µικροϋπολογιστών έγινε εφικτή η ανάπτυξη σύνθετων συστηµάτων τα οποία 
εκτελούν πολύπλοκα προγράµµατα λειτουργίας, µε υψηλότατο βαθµό ακρίβειας 
ελέγχου και προσφέρουν βελτιωµένη αξιοπιστία και αυξηµένη ευελιξία.  

Η ρύθµιση των στροφών ενός ασύγχρονου κινητήρα µπορεί να γίνει µε 
ποικίλους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται η ρύθµιση της ενεργού τιµής της τάσης 
τροφοδοσίας του στάτη, η σύνδεση εξωτερικής µεταβλητής αντίστασης στο δροµέα 
(για δακτυλιοφόρους κινητήρες) και η µεταβολή της συχνότητας και της τάσης 
τροφοδοσίας του στάτη. Όπως όµως αναλύθηκε και προηγουµένως, ο τελευταίος 
τρόπος προσφέρει και τα περισσότερα πλεονεκτήµατα.  

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, ο ασύγχρονος κινητήρας τροφοδοτείται µε τάση 
µεταβλητής συχνότητας, που έχει σαν αποτέλεσµα την αλλαγή του σύγχρονου 
αριθµού στροφών του, ο οποίος δίνεται από την παρακάτω εξίσωση και είναι 
ανάλογος της συχνότητας λειτουργίας.  

n
f
ps = ⋅120 

όπου  ns : ο σύγχρονος αριθµός στροφών του κινητήρα σε στροφές/λεπτό  
f : η συχνότητα λειτουργίας του κινητήρα σε Hz 

  p : ο αριθµός των πόλων του κινητήρα (εξαρτάται από την περιέλιξη) 
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Αυτό µε την σειρά του προκαλεί την µετατόπιση της καµπύλης "Ροπής - 

Στροφών" του κινητήρα προς τα αριστερά, όσο η συχνότητα µειώνεται, και προς τα 
δεξιά, όσο η συχνότητα αυξάνεται. Έτσι το σύστηµα κινητήρας - φορτίο ισορροπεί 
κάθε φορά σε διαφορετικό σηµείο, µε αποτέλεσµα την ελέγξιµη µεταβολή των 
στροφών του, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. Παράλληλα όµως µε τη 
µεταβολή της συχνότητας, απαιτείται και η µεταβολή της ενεργού τιµής της τάσης, 
ούτως ώστε να µην οδηγείται το µαγνητικό πεδίο της µηχανής στον κόρο και να 
επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η οικονοµικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του 
κινητήρα. 

 

Μεταβολή της καµπύλης Ροπής - Στροφών ενός ασύγχρονου κινητήρα 

καθώς η συχνότητα λειτουργίας του µεταβάλλεται. 
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∆οµή των ρυθµιστών στροφών  

Οι ρυθµιστές στροφών ασύγχρονων κινητήρων αποτελούνται από τέσσερα 
βασικά µέρη. 

 

Κύκλωµα ισχύος ενός ρυθµιστή στροφών µε διπολικά τρανζίστορ. 

 
Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα από τα αριστερά προς τα δεξιά 

παρατηρούµε: 

• Την ανορθωτική διάταξη η οποία µπορεί να αποτελείται είτε από διόδους είτε 
από θυρίστορ. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η µετατροπή της εναλλασσόµενης 
τάσης του δικτύου σε συνεχή µε σταθερή ή µε ρυθµιζόµενη τιµή.  

• Η προκύπτουσα συνεχής τάση εισέρχεται σε ένα κατωδιαβατό φίλτρο 
προκειµένου να εξαλειφθεί η κυµάτωση της. Το φίλτρο αυτό µπορεί να αποτελείται 
είτε µόνο από µία συστοιχία πυκνωτών, είτε από µία συστοιχία πυκνωτών και ένα 
πηνίο.  

• Η εξοµαλυµµένη τάση στη συνέχεια τροφοδοτεί τον αντιστροφέα. Σκοπός της 
διάταξης αυτής είναι η µετατροπή της συνεχούς τάσεως σε εναλλασσόµενη 
µεταβλητής συχνότητας και µεταβλητού πλάτους.  

• Τέλος υπάρχει και η µονάδα ελέγχου, σκοπός της οποίας είναι να εποπτεύει 
και να ελέγχει την λειτουργία των προαναφερθέντων τριών τµηµάτων.  

Οι αντιστροφείς, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, είναι ένα είδος 
µετατροπέων, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να µετατρέπουν µία πηγή συνεχούς 
τάσης ή ρεύµατος, σε µία εναλλασσόµενη µε µεταβλητή συχνότητα και πλάτος. Ο 
µετατροπέας αυτός αποτελεί και την καρδιά του ρυθµιστή στροφών των ασύγχρονων 
κινητήρων. Γι' αυτό το λόγο οι ρυθµιστές στροφών ασύγχρονων κινητήρων πολλές 
φορές αποκαλούνται και απλώς αντιστροφείς (inverters). 
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Τα βασικά δοµικά στοιχεία αυτού του µετατροπέα είναι ηλεκτρονικοί 
ηµιαγωγικοί διακόπτες. Η επιλογή αυτών των ηλεκτρονικών διακοπτών είναι πολύ 
σηµαντική και επηρεάζει καθοριστικά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, την απόδοση 
αλλά και την ποιότητα ενός αντιστροφέα. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά από αυτά:  

• Θυρίστορ (SRC) 

• ∆ιπολικό Τρανζίστορ ισχύος (BJT) 

• MOSFET  

• IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)  

• GTO θυρίστορ (Gate Turn Off Θυρίστορ)  

Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, η καλύτερη επιλογή για αντιστροφείς 
ισχύος από 0.55 kW έως 315 kW είναι τα διακοπτικά στοιχεία τεχνολογίας IGBT 
ενώ για µεγαλύτερες ισχύεις τα διακοπτικά στοιχεία τεχνολογίας GTO. 

Ο αντιστροφέας χρησιµοποιεί κάποιο είδος από τα προαναφερθέντα διακοπτικά 
στοιχεία και παράγει στην έξοδο του µια σειρά παλµών. Η παλµοσειρά αυτή έχει 
σταθερό ύψος και µεταβλητό εύρος παλµών και η θεµελιώδης συχνότητά της είναι 
ίση µε την συχνότητα που επιθυµούµε να λειτουργήσει ο κινητήρας. Παράλληλα 
όµως µε τη θεµελιώδη συχνότητα, λόγω της διακοπτικής λειτουργία του 
αντιστροφέα, παράγονται και ορισµένες άλλες συχνότητες (ανώτερες αρµονικές). 
Είναι προς το συµφέρον του χρήστη αν αυτές οι συχνότητες έχουν τις δυνατόν 
υψηλότερες τιµές, για την αποφυγή µαγνητικού θορύβου, πρόσθετων απωλειών και 
ασταθούς λειτουργίας στον κινητήρα. 
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Εφαρµογές 

Στην βιοµηχανία, σήµερα, σε πάρα πολλές εφαρµογές χρησιµοποιούνται 
ρυθµιστές στροφών, λόγω της σηµαντικής βελτίωσης και αύξησης των δυνατοτήτων 
τους αλλά και λόγω τις σηµαντικής πτώσης των τιµών τους,. Εδώ θα αναφέρουµε 
ενδεικτικά ορισµένες, συχνά εµφανιζόµενες, εφαρµογές τους:  

• Αντλίες  
• Ανεµιστήρες  
• Παρασκευή και επεξεργασία χάρτου  

• Μεταφορικές ταινίες  

• Επεξεργασία ξυλείας  

• Επεξεργασία µετάλλων  

• Επεξεργασία µαρµάρου  

• Γερανοί  
• Συµπιεστές  

• Ανελκυστήρες  
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Τελευταίες εξελίξεις  

Η πρόοδος στον τοµέα των ρυθµιστών στροφών ασύγχρονων κινητήρων, τρέχει 
στις µέρες µας µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς και αφορά τόσο το λογισµικό όσο και το 
ηλεκτρονικό κύκλωµα του αντιστροφέα που τροφοδοτεί τον κινητήρα. Η 
χρησιµοποίηση εξαιρετικά γρήγορων και µε µεγάλη υπολογιστική ισχύ 
µικροεπεξεργαστών, κάνει δυνατή τη χρήση πολύπλοκων αλγορίθµων ελέγχου και 
εξειδικευµένων µαθηµατικών µοντέλων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 
µέθοδος ελέγχου του διανύσµατος της µαγνητικής ροής (Vectror Control). Σύµφωνα 
µε αυτή τη µέθοδο και µε τη βοήθεια ενός µαθηµατικού µοντέλου, το οποίο 
περιγράφει τον κινητήρα, επιτυγχάνεται η πρόβλεψη και ο έλεγχος της µαγνητική 
ροής του κινητήρα. 

 Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει: 

• αύξηση της ροπής εκκινήσεως κατά 50% έως 80% και διατήρησή της καθ' όλη 
τη  διάρκεια της επιτάχυνσης του κινητήρα.  

• εξοικονόµηση ενέργειας οδηγώντας τον κινητήρα στο αποδοτικότερο σηµείο  
λειτουργίας του για όλο το φάσµα των ταχυτήτων.  

• κατακόρυφη βελτίωση της ταχύτητας απόκρισης του συστήµατος Κινητήρα - 
Φορτίου, τόσο ώστε ο κοινός τριφασικός κινητήρας έχει πλέον την ίδια ίσως και 
καλύτερη δυναµική συµπεριφορά µε εκείνη ενός αντίστοιχου κινητήρα συνεχούς 
ρεύµατος.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα του τελευταίου αποτελεί η δυνατότητα 
ταυτόχρονης ελευθέρωσης του συστήµατος πέδησης και η εκκίνηση του κινητήρα, 
σε ανελκυστήρα αφού ο κινητήρας φτάνει σε µέγιστη ροπή µέσα σε 30 µόλις 
χιλιοστά του δευτερολέπτου.  

Η συνεχής ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ισχύος οδήγησαν σε διακοπτικά 
ηµιαγωγικά στοιχεία µε πολύ µικρούς χρόνους έναυσης και σβέσης και µεγάλης 
αντοχής σε ρεύµα και τάση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων στοιχείων είναι τα 
IGBT. Τα στοιχεία αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε ρυθµιστές στροφών ισχύος από 
0.55 kW έως και 315 kw να λειτουργούν µε µεγαλύτερη διακοπτική συχνότητα. 

 Αυτό µε τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσµα: 

• την βελτίωση του βαθµού αποδόσεως. 

• την µείωση του όγκου και του βάρους.  

• την εµφάνιση των ανώτερων αρµονικών σε υψηλότερες συχνότητες και κατά 
συνέπεια την εξάλειψη του µαγνητικού θορύβου, την µείωση των απωλειών και την 
οµαλότερη λειτουργία του κινητήρα. 
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• τον ακόµα πιο ακριβή έλεγχο και την δυνατότητα αξιοποίησης όλων των 
τελευταίων εξελίξεων στο λογισµικό ελέγχου που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Ενώ λοιπόν οι Ρυθµιστές Στροφών Ασύγχρονων Κινητήρων είναι ήδη σε ένα 
πολύ εξελιγµένο στάδιο οι µελλοντικές τους βελτιώσεις έχουν στόχο: 

• την εξοµάλυνση και την σταθεροποίηση της λειτουργίας τους σε ιδιαίτερα 
χαµηλές συχνότητες (0.1 έως 1 Hz) καθώς και στα 0 Hz σε λειτουργία κλειστού και 
ανοικτού βρόχου.  

• την περαιτέρω µείωση των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών τους καθώς επίσης 
και της παραγωγής αρµονικών στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ισχύος.  

• την περαιτέρω µείωση του µεγέθους και του κόστους κατασκευής.  

• την ενσωµάτωσή τους πάνω στους ασύγχρονους κινητήρες.  

• την κατάργηση του ενδιάµεσου σταδίου µετατροπής της τάσης του δικτύου σε 
συνεχή η οποία µε τη σειρά της θα οδηγήσει στην αφαίρεση των τεράστιων 
ηλεκτρολυτικών πυκνωτών οι οποίοι είναι ογκώδεις και αποτελούν συχνά αιτία 
βλάβης.  
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ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ 

LG 

ΣΕΙΡΕΣ – iC5, iG5A, iS5, iP5A & iH  
 
 
 
 

 

• Πλεονεκτήµατα 

• ∆υνατότητες 

• Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Ακροδέκτες Ισχύος & Ελέγχου 

• ∆ιαστασιολόγιο 

 

 



 
 

Ο Οίκος LG Industrial Systems 

Ο Οίκος LG Industrial Systems Co., Ltd. ανήκει στον όµιλο LG και ασχολείται 
µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή βιοµηχανικών αυτοµατισµών και 
ηλεκτρονικών ισχύος. 

∆ιαθέτει εργοστάσια στις ΗΠΑ, στην Κορέα, στην Ταϊβάν, στην Ταϊλάνδη και 
στο Χονγκ-Κονγκ, απασχολεί 10.500 προσωπικό και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 
άνω των 2 δις δολαρίων ΗΠΑ. 

Μεταξύ των προϊόντων του Οίκου αυτού περιλαµβάνονται και ρυθµιστές 
στροφών (inverters) κατάλληλοι για τον έλεγχο της ταχύτητας τριφασικών 
ασύγχρονων κινητήρων. 

Οι ρυθµιστές στροφών της LG χωρίζονται σε πέντε σειρές: 

• σειρά iC5 (µονοφασικής τροφοδοσίας - 0.37kW έως 3kW), 
• σειρά iG5A (τριφασικής τροφοδοσίας - 0.37kW έως 7.5kW), 
• σειρά iS5 (τριφασικής τροφοδοσίας - 0.75kW έως 75kW), 
• σειρά iP5A (τριφασικής τροφοδοσίας - 5.5kW έως 160kW), 
• και σειρά iH (τριφασικής τροφοδοσίας - 90kW έως 250kW). 
 και αποτελούν τριφασικούς µετατροπείς συχνότητας οι οποίοι παράγουν 

µεταβλητή συχνότητα και τάση προκειµένου να ελέγξουν τις στροφές των 
τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά πλεονεκτήµατα τους είναι τα ακόλουθα:  

1. Αθόρυβη λειτουργία  
Η χρήση των τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικών διακοπτών IGBT λύνει 

οριστικά το πρόβληµα του ηλεκτρονικού και του µαγνητικού θορύβου και παρέχει 
αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα σε ολόκληρο το εύρος των στροφών.  

2. Οµαλή λειτουργία και πλήρης ικανότητα ροπής σε χαµηλές στροφές  
Η υιοθέτηση της τεχνικής του διανυσµατικού ελέγχου (Sensorless Vector 

Control) και η ανάθεση εκτέλεσής της σε έναν πανίσχυρο βιοµηχανικό 
µικροεπεξεργαστή της INTEL έχουν σαν αποτέλεσµα:  

• τα τέλεια ηµιτονοειδούς µορφής ρεύµατα στην έξοδο  
• την επίτευξη υψηλής ροπής ακόµα και στις πολύ χαµηλές ταχύτητες  
• και την απουσία κυµατώσεως στη ροπή της µηχανής.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά βελτιώνονται ακόµα περισσότερο µε τον συνεχή 
έλεγχο του ρεύµατος µέσα από τη διαδικασία της ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος 
(DSP) που υιοθετείται στους Inverters του Οίκου LG.  

2 



 
 

3. Αφθονία ρυθµίσεων.  
Κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας αλλά και πάρα πολλοί διαφορετικοί τρόποι 

λειτουργίας, ειδικά σχεδιασµένοι για συγκεκριµένες βιοµηχανικές εφαρµογές, έχουν 
συµπεριληφθεί στο λογισµικό ελέγχου αυτών των µετατροπέων.  

4. Έλεγχος ρεύµατος και τάσης εξόδου. 
Ο συνεχής έλεγχος του ρεύµατος κάνει δυνατή την γρήγορη επιτάχυνση της 

µηχανής ή την στιγµιαία υπερφόρτωσή της, χωρίς την διακοπή της λειτουργίας 
αυτής λόγω υπερεντάσεων, ενώ η τάση εξόδου ελέγχεται διαρκώς από τον 
µικροεπεξεργαστή προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία του κινητήρα. 

5. Αυξηµένη ανοχή στον παρασιτικό θόρυβο και αξιοπιστία.  
Η υψηλότατη αξιοπιστία στη λειτουργία των ρυθµιστών στροφών της LG 

οφείλεται στα τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρονικά στοιχεία αλλά και ηµιαγωγικά 
στοιχεία ισχύος που έχουν χρησιµοποιηθεί καθώς επίσης και στην µεγάλη πείρα που 
διαθέτει ο βιοµηχανικός οίκος αυτός σε τέτοιου είδους εφαρµογές. Εξάλλου η 
εταιρεία LG διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 ειδικά για τον σχεδιασµό και την 
κατασκευή ρυθµιστών στροφών (inverters). 

6. Εύκολη και ολοκληρωµένη επικοινωνία.  
Το ψηφιακό χειριστήριο περιλαµβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 32 

χαρακτήρων και 10 πλήκτρα λειτουργίας παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα του 
εύκολου χειρισµού και της παρακολούθησης πολλών χρήσιµων µεγεθών όπως της 
συχνότητας, της τάσης, του ρεύµατος και της αιτίας πιθανής αυτόµατης διακοπής 
λειτουργίας.  

7. Μεγάλο εύρος ισχύων.  
Οι ρυθµιστές στροφών της LG καλύπτουν ισχύεις από 0.37 kW έως 250 kW. 

Έτσι ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την καταλληλότερη για αυτόν ισχύ σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις της µηχανής ή του εξοπλισµού που διαθέτει.  

8. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά..  
Η εταιρεία ΒΑΛΙΑ∆ΗΣ Α.Ε., η οποία αντιπροσωπεύει τους ρυθµιστές της LG 

στην Ελλάδα, διαθέτει πλήρη τεχνική υποστήριξη, από ειδικευµένους µηχανικούς 
και παρακαταθήκη ανταλλακτικών. 
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Οι Ρυθµιστές Στροφών της Σειράς iC5 

Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς iC5 
τροφοδοτούνται από µονοφασική τάση 230Vac, 
καλύπτουν ισχύεις από 0.37kW έως 3kW και 
αποτελούν την ιδανική λύση για τον έλεγχο των 
στροφών τριφασικών κινητήρων µικρής ισχύος. 

 
Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς iC5 

διαθέτουν, µεταξύ άλλων: 
 
 

• Ενσωµατωµένο ποτενσιόµετρο και πλήκτρα Start – Stop 

• 5 ψηφιακές εισόδους, 3 ψηφιακές εξόδους, 2 αναλογικές εισόδους και 1 
αναλογική έξοδο. 

• Εύκολο προγραµµατισµό των παραµέτρων τους µέσω ψηφιακού χειριστηρίου 
το οποίο περιλαµβάνει οθόνη 3 ψηφίων (επτά σηµείων) και ειδικό πλήκτρο 
πέντε κατευθύνσεων (πλήκτρο πλοήγησης). 

• ∆υνατότητα σειριακής επικοινωνίας τύπου RS485 (Modbus RTU). 

• Αύξηση της ροπής στις χαµηλές στροφές. 

• 8 ανεξάρτητες ράµπες επιτάχυνσης - επιβράδυνσης. 

• Ειδικά προγράµµατα για την εξοικονόµηση ενέργειας σε εφαρµογές αντλιών 
& ανεµιστήρων. 

• Πρόγραµµα αυτόµατης αντιστάθµισης ολισθήσεως. 

• Αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή σφάλµατος ή τάσεως. 

• Αυτόµατη αντιµετώπιση υπερφόρτισης χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας. 

• 8 προγραµµατιζόµενα βήµατα προεπιλεγµένων ταχυτήτων. 

• Ενσωµατωµένο ρυθµιζόµενο ηλεκτρονικό θερµικό για την προστασία του 
ηλεκτροκινητήρα. 

• Ενσωµατωµένο κλειστό βρόχο τύπου PID. 

• Εξαιρετικά µικρό βάρος και διαστάσεις. 
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 Τεχνικά Χαρακτηριστικά της σειράς iC5 

Τύπος SV004iC5-1 SV008iC5-1 SV015iC5-1 SV022iC5-1 

Ισχύς 
Κινητήρα HP 0.5 & 0.75 1.0 & 1.5 2.0 3.0 & 4.0 

Ρεύµα 3 Amp 5 Amp 8 Amp 12 Amp 
Καλώδιο 1.5 mm2 2.5 mm2

Συχνότητα 0.5 - 400 Hz 
Έξοδος 

Τάση Τριφασικό : 0 – Τάση εισόδου (230V) 

Συχνότητα 50 - 60 (±5%) Hz 
Τάση Μονοφασικό : 200 - 230 Volt (±10%) 

Ασφάλεια 1Φ / 10 Α 1Φ / 16 Α 1Φ / 25 Α 1Φ / 32 Α 
Είσοδος 

Καλώδιο 2.5 mm2 4 mm2

Μέθοδος Ελέγχου ∆ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Sensorless Vector Control) 

Ανάλυση Ρύθµισης 0.01 Hz 

Ακρίβεια 
Συχνότητας 
Εξόδου 

±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση) 
±0.1% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση) 

Υπερφόρτιση 150% για 1 λεπτό (µία κάθε 10 λεπτά) 
Ρύθµιση 

Συχνότητας 
Αναλογική: 0 - 10 V / 0 ή 4 - 20 mA / Ποτενσιόµετρο 

Ψηφιακή: Ψηφιακό χειριστήριο 

Χρόνος Επιτάχυνσης 
& Επιβράδυνσης 0.1 - 6000 ∆ευτερόλεπτα 

Είσοδοι Πέντε (5) ψηφιακές & ∆ύο (2) αναλογικές (0-10Vdc / 0 ή 4 – 20mA) 

Έξοδοι ∆ύο (2) ψηφιακές & µία (1) αναλογική (0-10Vdc) 

Προστασίες 
Υπέρταση, Υπόταση, Υπερένταση, Υπερθέρµανση ρυθµιστή στροφών, 
Υπερφόρτιση κινητήρα, ∆ιαρροή ρεύµατος προς τη γη, Έλλειψη φάσης, 
Εξωτερικό σφάλµα, Βλάβη ανεµιστήρα και Σφάλµα κάρτας ελέγχου 

Προστασία Κελύφους IP20 
Θερµοκρ.
Περιβάλ.

-10 °C ÷ +40 °C (Fs≥7kHz) 
-10 °C ÷ +50 °C (Fs≤6kHz) 

Υγρασία Έως 90 % 
Συνθήκες 
Λειτουργίας 

Υψόµετρο Έως 1000 m 

Ψύξη Με ενσωµατωµένο ανεµιστήρα 
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Σχέδιο Καλωδιώσεων της Σειράς iC5 

 

230 V 
50 Hz 

U 
V 
W 

G3 (  )

L1 

L2 

N

(Προαιρετικό) 

φ 1 

Αυτόµατος Ισχύος 

P1 

P2 

P3 
P4 

CM 

VR 

V1 

I 

CM 

+ 
AM 

CM

(N.O.) 30A

Προγραµµατιζόµενη 
αναλογική έξοδος τάσης 
(0~10Vdc)  

Η/Κ 

 Ποτενσιόµετρο 
 (1 kohm, 1/2W) 

Εντολή ταχύτητας1 

Εκκίνηση έµπροσθεν 

Εκκίνηση όπισθεν 

Επείγουσα διακοπή  

Ταχύτητα Jog 

Σηµείο αναφοράς (-) 

Τάση τροφοδοσίας 
για ποτενσιόµετρο: 
+ 12Vdc, 10mA 

Αναλογική είσοδος 
τάσης : 0 ~ 10Vdc 

Αναλογική είσοδος 
ρεύµατος : 4 ~20mA 

Σηµείο αναφοράς (-) 
για VR, V1, I 

Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή 
έξοδος (σφάλµατος) τύπου ρελαί 
Έως AC250V, 1A ή 
έως DC30V, 1A 

Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή 
έξοδος τύπου τρανζίστορ 
Έως DC24V, 50mA 

Σηµειώσεις :    Ακροδέκτες Ισχύος         Ακροδέκτες Ελέγχου. 
           1.  Η εντολή ταχύτητας µπορεί να δοθεί από την αναλογική είσοδο τάσης, ρεύµατος ή και από τις δύο. 
           2.  Όταν εγκαθίσταται εξωτερικό πηνίο στο DC Bus, η βραχυκύκλωση µεταξύ P και P1 θα πρέπει να αφαιρείται. 
           3.  Οι ακροδέκτες γειώσεως είναι χρώµατος πράσινου και βρίσκονται κάτω από τους ακροδέκτες ισχύος, πάνω στο 

αλουµινένιο ψυγείο του ρυθµιστή στροφών 

P

(Προαιρετικό)2 

AM 

Ηλεκτρονική
Μονάδα 
Πέδησης 

P N B1 B2 

Πηνίο DC Bus Αντίσταση Πέδησης 

P5 
Reset 

Shield 

(N.C.) 30B
30C

MO

EXTG

P1
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 Περιγραφή Ακροδεκτών της Σειράς iC5 

 Συµβολισµός Λειτουργία  

L1, L2 Ακροδέκτες µονοφασικής τροφοδοσίας (σύνδεση µε το δίκτυο) 

U, V, W Ακροδέκτες τριφασικής εξόδου (σύνδεση µε τον κινητήρα)  

P, P1 Ακροδέκτες σύνδεσης εξωτερικού πηνίου εξοµάλυνσης 

Ακροδέκτες  

Ισχύος 

P1, N Ακροδέκτες σύνδεσης ηλεκτρονικής µονάδας πέδησης 

V1 Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής τάσης (0-10Vdc)  

VR Τάση τροφοδοσίας ποτενσιόµετρου ρύθµισης ταχύτητας (12Vdc) 

I Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής ρεύµατος(4-20mA)  

AM Προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος τάσης (0-10Vdc) 

P1 Είσοδος για εκκίνηση µε ορθή φορά περιστροφής  

P2 Είσοδος για εκκίνηση µε ανάστροφη φόρα περιστροφής  

P3 Είσοδος επείγουσας εντολής σταµατήµατος του κινητήρα  

P4 Είσοδος για την ενεργοποίηση της ταχύτητας «JOG» 

P5 Είσοδος για την επαναφορά µετά από σφάλµα (Reset) 

CM Σηµείο αναφοράς (-) ΜΟΝΟ για τα παραπάνω 9 σήµατα  

30A-30C Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος (επαφή ανοικτή σε ηρεµία – ΝΟ)  

30B-30C Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος (επαφή κλειστή σε ηρεµία – ΝC) 

Ακροδέκτες  

Ελέγχου 

MO-EXTG Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου τρανζίστορ 
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∆ιαστασιολόγιο της Σειράς iC5 

 

 

H 

D 

W 

Τύπος W H D kgr 
SV004iC5-1 
SV008iC5-1 

79 143 143 1 
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∆ιαστασιολόγιο της Σειράς iC5 

 
 

 

H 

D 

W 

 
Τύπος W H D kg 

SV015iC5-1 
SV022iC5-1 

156 143 143 2 
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Οι Ρυθµιστές Στροφών της Σειράς iG5A 

Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς iG5A 
καλύπτουν ισχύεις από 0.37kW έως 7.5kW και 
αποτελούν την ιδανική λύση για τον έλεγχο των 
στροφών κινητήρων µικρής ισχύος. 

 

Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς iG5A 
διαθέτουν, µεταξύ άλλων: 

 
 

• 8 ψηφιακές εισόδους, 3 ψηφιακές εξόδους, 2 αναλογικές εισόδους, και 1 
αναλογική έξοδο. 

• Ηλεκτρονικό σύστηµα πεδήσεως µε αντίσταση αλλά και µε συνεχή τάση. 

• Εύκολο προγραµµατισµό των παραµέτρων τους µέσω ψηφιακού χειριστηρίου 
το οποίο περιλαµβάνει οθόνη 4 ψηφίων (επτά σηµείων) και 5 πλήκτρα 
λειτουργίας. 

• Ενσωµατωµένη δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας RS485 (Modbus RTU). 

• Αύξηση της ροπής στις χαµηλές στροφές. 

• 8 ανεξάρτητες ράµπες επιτάχυνσης – επιβράδυνσης και βήµατα ταχυτήτων. 

• Ειδικά προγράµµατα για την εξοικονόµηση ενέργειας σε εφαρµογές αντλιών 
& ανεµιστήρων. 

• Πρόγραµµα αυτόµατης αντιστάθµισης ολισθήσεως. 

• Αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή σφάλµατος ή τάσεως. 

• Αυτόµατη αντιµετώπιση υπερφόρτισης χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας. 

• Ελεγχόµενος ανεµιστήρας ψύξης. 

• Ενσωµατωµένο ρυθµιζόµενο ηλεκτρονικό θερµικό για την προστασία του 
ηλεκτροκινητήρα 

• Εξαιρετικά µικρό βάρος και διαστάσεις. 
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 Τεχνικά Χαρακτηριστικά της σειράς iG5A 

Τύπος SV004 
iG5A-4 

SV008 
iG5A-4 

SV015 
iG5A-4 

SV022 
iG5A-4 

SV040 
iG5A-4 

SV055 
iG5A-4 

SV075 
iG5A-4 

Ισχύς HP 0.5 1 2 3 5.5 7.5 10 
Κινητήρα KW 0.37 0.75 1.5 2.2 4 5.5 7.5 

Ρεύµα 
[A] 1.25 2.5 4 6 9 12 16 

Καλώδιο 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2

Συχνότητα
[Hz] 0.5 - 400 Έξοδος 

Τάση 
[V] 3 ∅ 0 – Τάση εισόδου  

Συχνότητα
[Hz] 50 – 60 (±5%) 
Τάση 
[V] 3 ∅ 380 – 460 (±10%) 

Ασφάλεια 10 Amp 16 Amp 20 Amp 
Είσοδος 

Καλώδιο 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2

Μέθοδος 
Ελέγχου 

∆ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Sensorless Vector Control) 

Ανάλυση 
Ρύθµισης 0.01 Hz 

Ακρίβεια 
Συχνότητας 
Εξόδου 

±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση) 
±0.1% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση) 

∆υνατότητα 
Υπερφόρτισης 

150% για 1 λεπτό 

Τρόπος 
Ρύθµισης 
Συχνότητας 

Αναλογικός: 0 - 10 V / 4 - 20 mA/ρεοστάτης 
Ψηφιακός: Ψηφιακό χειριστήριο 

Χρόνος 
Επιτάχυνσης 

& 
Επιβράδυνσης 

0.01 – 60000 ∆ευτερόλεπτα 

Ροπή 
Πεδήσεως 

20 %  

Προστασίες Υπέρταση, Υπόταση, Υπερένταση, Υπερθέρµανση Ρυθµιστού στροφών, 
Υπερθέρµανση Κινητήρα και Σφάλµα κάρτας ελέγχου 

Θερµοκρ.
Περιβάλ.

-10 °C ÷ +40 °C (Fs≥7kHz) 
-10 °C ÷ +50 °C (Fs≤6kHz) 

Υγρασία Έως 90 % 
Υψόµετρο Έως 1000 m 

Συνθήκες 
Λειτουργίας 

Ψύξη Με ανεµιστήρα 
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Σχέδιο Καλωδιώσεων της Σειράς iG5A 

 
 

400 V 
50 Hz 

U 
V 
W 

G2 (  )

R 

T 

B2
φ 3 

Αυτόµατος Ισχύος 

P1 

P2 

P3 
P4 

CM 

VR 

V1 

I 

CM 

+ 
AM 

CM 

(N.O.) 3A

Προγραµµατιζόµενη 
αναλογική έξοδος τάσης 
(0~10Vdc)  

Η/Κ 

 Ποτενσιόµετρο 
 (1 kohm, 1/2W) 

Εντολή ταχύτητας1 

Εκκίνηση έµπροσθεν 

Εκκίνηση όπισθεν 

Επείγουσα διακοπή  

Reset 

Σηµείο αναφοράς (-) 

Τάση τροφοδοσίας 
για ποτενσιόµετρο: 
+ 12Vdc, 10mA 

Αναλογική είσοδος 
τάσης : 0 ~ 10Vdc 

Αναλογική είσοδος 
ρεύµατος : 4 ~20mA 

Σηµείο αναφοράς (-) 
για 24, VR, V1, I 

Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή 
έξοδος (σφάλµατος) τύπου ρελαί 
Έως AC250V, 1A ή 
έως DC30V, 1A 

Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή 
έξοδος τύπου τρανζίστορ 
Έως DC24V, 50mA 

Σηµειώσεις :    Ακροδέκτες Ισχύος         Ακροδέκτες Ελέγχου. 
           1.  Η εντολή ταχύτητας µπορεί να δοθεί από την αναλογική είσοδο τάσης, ρεύµατος ή και από τις δύο. 
           2.  Οι ακροδέκτες γειώσεως είναι χρώµατος πράσινου και βρίσκονται κάτω από τους ακροδέκτες ισχύος, πάνω στο 

αλουµινένιο ψυγείο του ρυθµιστή στροφών 

B1

AM 

Αντίσταση Πέδησης 

P5 
Ταχύτητα Jog 

Shield 

(N.C.) 3B
3C

MO

MG

S 

P6 
P7 

Επιλογή ταχύτητας (L)  

Επιλογή ταχύτητας (M)  

P8 
Επιλογή ταχύτητας (H)  

24 
Βοηθητική τάση 
τροφοδοσίας: 
+ 24Vdc, 100mA 

Ενσωµατωµένη δυνατότητα 
σειριακής επικοινωνία RS485:  
LG Bus ή Modbus-RTU 

S +

S -
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 Περιγραφή Ακροδεκτών της Σειράς iG5A 

 

 Συµβολισµός Λειτουργία  

R, S, T Ακροδέκτες τριφασικής τροφοδοσίας (σύνδεση µε το δίκτυο) 

U, V, W Ακροδέκτες τριφασικής εξόδου (σύνδεση µε τον κινητήρα)  
Ακροδέκτες  

Ισχύος 
B1, B2 Ακροδέκτες σύνδεσης αντίστασης για δυναµική πέδηση. 

24 Βοηθητική τάση τροφοδοσίας 24Vdc / 100mA 

V1 Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής τάσης (0-10Vdc)  

VR Τάση τροφοδοσίας ποτενσιόµετρου ρύθµισης ταχύτητας (12Vdc) 

I Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής ρεύµατος(4-20mA)  

AM Προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος τάσης (0-10Vdc) 

P1 Είσοδος για εκκίνηση µε ορθή φορά περιστροφής  

P2 Είσοδος για εκκίνηση µε ανάστροφη φόρα περιστροφής  

P3 Είσοδος επείγουσας εντολής σταµατήµατος του κινητήρα  

P4 Είσοδος για την επαναφορά µετά από σφάλµα (Reset) 

P5 Είσοδος για την ενεργοποίηση της ταχύτητας «JOG» 

P6 έως P8 Είσοδοι για την ενεργοποίηση των προγραµµατιζόµενων ταχ/των 

CM Σηµείο αναφοράς (-) ΜΟΝΟ για τα ανωτέρω 13 σήµατα  

3A-3C Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος (επαφή ανοικτή σε ηρεµία – ΝΟ)  

3B-3C Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος (επαφή κλειστή σε ηρεµία – ΝC) 

MO-MG Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου τρανζίστορ 

S + Θετικός πόλος σειριακής επικοινωνίας τύπου RS485 

Ακροδέκτες  

Ελέγχου 

S - Αρνητικός πόλος σειριακής επικοινωνίας τύπου RS485 
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∆ιαστασιολόγιο της Σειράς iG5A 

 

 
 

Τύπος W H D kg 
SV004iG5A-4 
SV008iG5A-4 

70 128 130 0.8 

SV015iG5A-4 100 128 130 1.1 
SV022iG5A-4 
SV040iG5A-4 

140 128 155 1.9 

SV055iG5A-4 
SV075iG5A-4 

180 220 170 3.7 
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 Οι Ρυθµιστές Στροφών της Σειράς iS5 

Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς iS5 καλύπτουν 
ισχύεις από 0.75kW έως 75kW και αποτελούν την 
ιδανική λύση για τον έλεγχο των στροφών σε µέσης 
ισχύος κινητήρες. 

 
Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς iS5 διαθέτουν, 

µεταξύ άλλων: 
 
 
 

• 8  εισόδους - 3 εξόδους (ψηφιακές) / 2 εισόδους - 1  έξοδο (αναλογικές). 
• Ηλεκτρονικό σύστηµα πεδήσεως µε αντίσταση αλλά και µε συνεχή τάση. 
• Εύκολο προγραµµατισµό των παραµέτρων τους µέσω ψηφιακού χειριστηρίου 
το οποίο περιλαµβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 32 χαρακτήρων και 
10 πλήκτρα λειτουργίας. 

• Υψηλή διακοπτική συχνότητα λειτουργίας (έως 15kHz) η οποία εξασφαλίζει 
αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα. 

• 8 ανεξάρτητες ράµπες επιτάχυνσης - επιβράδυνσης. 
• Ειδικά προγράµµατα για την εξοικονόµηση ενέργειας σε εφαρµογές αντλιών 

& ανεµιστήρων. 
• Πρόγραµµα αυτόµατης αντιστάθµισης ολισθήσεως. 
• Αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή σφάλµατος ή τάσεως. 
• Αυτόµατη αντιµετώπιση υπερφόρτισης χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας. 
• 16 προγραµµατιζόµενα βήµατα προεπιλεγµένων ταχυτήτων. 
• Ενσωµατωµένο ρυθµιζόµενο ηλεκτρονικό θερµικό για την προστασία του 
ηλεκτροκινητήρα 

• Υπερπήδηση έως και τριών συχνοτήτων συντονισµού. 
• Ενσωµατωµένο κλειστό βρόχο τύπου PID. 
• ∆υνατότητα απευθείας ελέγχου της ροπής (torque control) για εφαρµογές 
τύλιξης και τάνυσης. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Σειράς  iS5  

Τύπος SV008 
iS5-4 

SV015
iS5-4 

SV022
iS5-4 

SV037
iS5-4 

SV055
iS5-4 

SV075 
iS5-4 

SV110 
iS5-4 

SV150
iS5-4 

HP 1.0 2.0 3.0 5.5 7.5 10.0 15.0 20.0 Ισχύς 
Κινητήρα kW 0.8 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11 15 

Ρεύµα [A] 2.5 4 6 8 12 16 24 30 
Καλώδιο 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2

Συχνότητα 0.5 - 400 Hz 
Έξοδος 

Τάση 3 ∅ 0 – Τάση εισόδου 
Συχνότητα 50 - 60 (±5%) Hz 
Τάση 3 ∅ 380 - 440 (±10%) Volt 

Ασφάλεια 15 Amp 20 Amp 30 Amp 40 Amp 
Είσοδος 

Καλώδιο 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2

Μέθοδος Ελέγχου ∆ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Sensorless Vector Control) 
Ανάλυση Ρύθµισης 0.01 Hz 

Ακρίβεια 
Συχνότητας 
Εξόδου 

±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση) 
±0.3% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση) 

∆υνατότητα 
Υπερφόρτισης 150% για 1 λεπτό 

Ρύθµιση 
Συχνότητας 

Αναλογική: 0 - 10 V / 4 - 20 mA / ποτενσιόµετρο 
Ψηφιακή: Ψηφιακό χειριστήριο 

Χρόνος Επιτάχυνσης 
& Επιβράδυνσης 0.1 - 6000 ∆ευτερόλεπτα 

Ροπή Πεδήσεως Έως 100 % (απαιτείται πρόσθετη αντίσταση πεδήσεως) 

Προστασίες 
Υπέρταση, Υπόταση, Υπερένταση, Υπερθέρµανση Ρυθµιστή στροφών, 

Υπερθέρµανση Κινητήρα, ∆ιαρροή ρεύµατος προς τη γη, 
Κάψιµο ασφάλειας και Σφάλµα κάρτας ελέγχου 

Τύπου 1 Προγραµµατιζόµενος τρόπος λειτουργίας βάση εσωτερικού 
χρονοδιαγράµµατος: 8 βήµατα x 5 προγράµµατα Αυτόµατη 

Λειτουργία 
Τύπου 2 Προγραµµατιζόµενος τρόπος λειτουργίας βάση εξωτερικού 

χρονοδιαγράµµατος: 8 βήµατα x 5 προγράµµατα 
Προστασία Κελύφους IP20 

Θερµοκρ. 
Περιβάλ. 

-10 °C ÷ +40 °C (Fs≥7kHz) 
-10 °C ÷ +45 °C (Fs≤6kHz) 

Υγρασία Έως 90 % 
Υψόµετρο Έως 1000 m 

Συνθήκες 
Λειτουργίας 

Ψύξη Με ενσωµατωµένο ανεµιστήρα 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Σειράς  iS5  

Τύπος SV185 
iS5-4 

SV220 
iS5-4 

SV300 
iS5-4 

SV370 
iS5-4 

SV450 
iS5-4 

SV550 
iS5-4 

SV750 
iS5-4 

HP 25.0 30.0 40 50 60 75 100 Ισχύς 
Κινητήρα kW 18.5 22 30 37 45 55 75 

Ρεύµα [A] 39 45 61 75 91 110 152 
Καλώδιο 10 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2

Συχνότητα 0.5 - 400 Hz 
Έξοδος 

Τάση 3 ∅ 0 – Τάση εισόδου 
Συχνότητα 50 - 60 (±5%) Hz 
Τάση 3 ∅ 380 - 440 (±10%) Volt 

Ασφάλεια 60 Amp 80 Amp 100 Amp 160 Amp 
Είσοδος 

Καλώδιο 10 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2

Μέθοδος Ελέγχου ∆ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Sensorless Vector Control) 
Ανάλυση Ρύθµισης 0.01 Hz 

Ακρίβεια 
Συχνότητας 
Εξόδου 

±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση) 
±0.3% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση) 

∆υνατότητα 
Υπερφόρτισης 150% για 1 λεπτό 

Ρύθµιση 
Συχνότητας 

Αναλογική: 0 - 10 V / 4 - 20 mA / ποτενσιόµετρο 
Ψηφιακή: Ψηφιακό χειριστήριο 

Χρόνος Επιτάχυνσης 
& Επιβράδυνσης 0.1 - 6000 ∆ευτερόλεπτα 

Ροπή Πεδήσεως Έως 100 % (απαιτείται πρόσθετη αντίσταση πεδήσεως) 

Προστασίες 
Υπέρταση, Υπόταση, Υπερένταση, Υπερθέρµανση Ρυθµιστή στροφών, 

Υπερθέρµανση Κινητήρα, ∆ιαρροή ρεύµατος προς τη γη, 
Κάψιµο ασφάλειας και Σφάλµα κάρτας ελέγχου 

Τύπου 1 Προγραµµατιζόµενος τρόπος λειτουργίας βάση εσωτερικού 
χρονοδιαγράµµατος: 8 βήµατα x 5 προγράµµατα Αυτόµατη 

Λειτουργία 
Τύπου 2 Προγραµµατιζόµενος τρόπος λειτουργίας βάση εξωτερικού 

χρονοδιαγράµµατος: 8 βήµατα x 5 προγράµµατα 
Προστασία Κελύφους IP20 

Θερµοκρ.
Περιβάλ.

-10 °C ÷ +40 °C (Fs≥7kHz) 
-10 °C ÷ +45 °C (Fs≤6kHz) 

Υγρασία Έως 90 % 
Υψόµετρο Έως 1000 m 

Συνθήκες 
Λειτουργίας 

Ψύξη Με ενσωµατωµένο ανεµιστήρα 
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Σχέδιο Καλωδιώσεων της Σειράς iS5 

 

400 V 
50 Hz 

U 
V 
W 

G (  ) 

R 
S 
T 

N

(Προαιρετικό)4 

φ 3 

Αυτόµατος Ισχύος 

FX 

RX 

BX 
RST 

P1 

P3 

CM 

VR 

V1 

I 

5G 

+ 
FM 

5G 

30A

AXA

AXC

Προγραµµατιζόµενη 
αναλογική έξοδος τάσης 
(0~10Vdc)  

P2 

Η/Κ 

 Ποτενσιόµετρο 
 (1 kohm, 1/2W) 

Εντολή ταχύτητας2 

Εκκίνηση έµπροσθεν 

Εκκίνηση όπισθεν 

Επείγουσα διακοπή  

Reset 

Προγραµµατ. είσοδος 1 

Προγραµµατ. είσοδος 2 

Προγραµµατ. είσοδος 3 

Σηµείο αναφοράς (-) 

Τάση τροφοδοσίας 
για ποτενσιόµετρο: 
+ 12Vdc, 10mA 

Αναλογική είσοδος 
τάσης : 0 ~ 10Vdc 

Αναλογική είσοδος 
ρεύµατος : 4 ~20mA 

Σηµείο αναφοράς (-) 
για VR, V1, I 

Ρελαί σφάλµατος 
Έως AC250V, 1A ή 
έως DC30V, 1A 

Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή 
έξοδος τύπου ρελαί 
Έως AC250V, 1A ή 
έως DC30V, 1A 

Σηµειώσεις :    Ακροδέκτες Ισχύος         Ακροδέκτες Ελέγχου. 
           1.  Οι ρυθµιστές 1 ~ 5.5 HP δεν διαθέτουν ακροδέκτες P1 & P2, ενώ στους 7.5 & 10 HP οι P1 & P2 αντικαθίστανται από τον P 

     2.  Η εντολή ταχύτητας µπορεί να δοθεί από την αναλογική είσοδο τάσης, ρεύµατος ή και από τις δύο. 
     3.  Όταν εγκαθίσταται εξωτερικό πηνίο στο DC Bus, η βραχυκύκλωση µεταξύ P1 και P2 θα πρέπει να αφαιρείται . 
     4.  Οι ρυθµιστές 1 ~ 10 HP διαθέτουν ενσωµατωµένη µονάδα πέδησης. 

     Οι ρυθµιστές 1 ~ 5.5 HP διαθέτουν και ενσωµατωµένη αντίσταση πέδησης. 

P21P11

(Προαιρετικό)3 

FM 

Ηλεκτρονική
Μονάδα 
Πέδησης 

P N B1 B2 

Πηνίο DC Bus Αντίσταση Πέδησης 

JOG 
Ταχύτητα Jog 

Shield 

30B
30C
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Περιγραφή Ακροδεκτών της Σειράς iS5 

 Συµβολισµός Λειτουργία  

R, S, T Τριφασικοί ακροδέκτες εισόδου (σύνδεση µε το δίκτυο) 

U, V, W Τριφασικοί ακροδέκτες εξόδου (σύνδεση µε τον κινητήρα)  

P1, P2 Ακροδέκτες σύνδεσης εξωτερικού πηνίου εξοµάλυνσης 

P2, N Ακροδέκτες σύνδεσης ηλεκτρονικής µονάδας πέδησης 

Ακροδέκτες  

Ισχύος 

G Ακροδέκτης γειώσεως (σύνδεση µε γείωση δικτύου ∆.Ε.Η.)  

V1 Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής τάσης (0-10Vdc)  

VR Τάση τροφοδοσίας ποτενσιόµετρου ρύθµισης ταχύτητας (12Vdc) 

I Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής ρεύµατος(4-20mA)  

FM Αναλογική έξοδος  0-10Vdc για τη µέτρηση της ταχύτητας  

5G Σηµείο αναφοράς (-) ΜΟΝΟ για τα παραπάνω 5 σήµατα  

FX Είσοδος για εκκίνηση µε ορθή φορά περιστροφής  

RX Είσοδος για εκκίνηση µε ανάστροφη φόρα περιστροφής  

BX Είσοδος επείγουσας εντολής σταµατήµατος του κινητήρα  

RST Είσοδος επανεκκίνησης κατόπιν διακοπής λόγω σφάλµατος  

JOG Είσοδος για την ενεργοποίηση της ταχύτητας «JOG» 

P1 Προγραµµατιζόµενη πολυλειτουργική ψηφιακή είσοδος 

P2 Προγραµµατιζόµενη πολυλειτουργική ψηφιακή είσοδος 

P3 Προγραµµατιζόµενη πολυλειτουργική ψηφιακή είσοδος 

CM Σηµείο αναφοράς (-) ΜΟΝΟ για τα παραπάνω 10 σήµατα  

30A-30C Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος τύπου ρελαί (Ν.Ο.)  

30B-30C Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος τύπου ρελαί (N.C.)  

Ακροδέκτες  

Ελέγχου 

ΑΧA-ΑΧC Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου ρελαί 
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∆ιαστασιολόγιο της Σειράς iS5 

  
Τύπος W1 W2 H1 H2 D1 kg 

SV008iS5-4 
SV015iS5-4 
SV022iS5-4 
SV037iS5-4 

150 130 285 270 155 5 

SV055iS5-4 
SV075iS5-4 

200 180 355 340 182 8 
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∆ιαστασιολόγιο της Σειράς iS5 

설치시 반드시 접지하여 주십시오.

사용전에 사용설명서의 안전상

감전의  우려가  있습니다.

감전의  우려가  있습니다.
커버를 열기전에 입력전원을

상해나 감전의 우려가 있습니다.

주의사항을 읽고 지켜 주십시오.

차단한 후 10분이상 기다려 주십시오.

     

   

   

경   고

 
 

Τύπος W1 W2 H1 H2 D1 kg 
SV110iS5-4 
SV150iS5-4 

250 230 385 370 200 14 

SV185iS5-4 
SV220iS5-4 

305 284 460 445 235 20 
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∆ιαστασιολόγιο της Σειράς iS5 

 
 

Τύπος W1 W2 H1 H2 D1 kg 
SV300iS5-4 
SV370iS5-4 

350 270 680 662 310 45 

SV450iS5-4 
SV550iS5-4 

63 

SV750iS5-4 
375 275 780 760 330 

68 
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Οι Ρυθµιστές Στροφών της Σειράς iP5A 

Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς iP5A καλύπτουν 
ισχύεις από 0.75kW έως 160kW και αποτελούν την 
ιδανική λύση για τον έλεγχο των στροφών σε εφαρµογές 
φυγοκεντρικών φορτίων, όπως οι αντλίες και οι 
ανεµιστήρες. 

 
Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς iP5A διαθέτουν, 

µεταξύ άλλων: 
 
 

• 8  εισόδους - 6 εξόδους (ψηφιακές) / 1 είσοδο παλµών (Α και Β) / 2 εισόδους 
- 2  εξόδους (αναλογικές) / 1 είσοδο NTC ή PTC. 

• Ενσωµατωµένη δυνατότητα σειριακής επικοινωνίας RS485. 
• Εύκολο προγραµµατισµό των παραµέτρων τους µέσω ψηφιακού χειριστηρίου 
το οποίο περιλαµβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 32 χαρακτήρων και 
10 πλήκτρα λειτουργίας. 

• 8 ανεξάρτητες ράµπες επιτάχυνσης – επιβράδυνσης και βήµατα ταχυτήτων. 
• Ειδικά προγράµµατα για την εξοικονόµηση ενέργειας σε εφαρµογές αντλιών 

& ανεµιστήρων. 
• Ειδικά προγράµµατα για των έλεγχο πολλαπλών αντλιών. 
• Αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή σφάλµατος ή τάσεως. 
• Αυτόµατη αντιµετώπιση υπερφόρτισης χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας. 
• Ελεγχόµενοι ανεµιστήρες ψύξης (>30kW) . 
• Ενσωµατωµένο ρυθµιζόµενο ηλεκτρονικό θερµικό για την προστασία του 
ηλεκτροκινητήρα 

• Υπερπήδηση έως και τριών συχνοτήτων συντονισµού. 
• ∆υνατότητα χρήσης έως και 2 ενσωµατωµένων κλειστών βρόχων PID. 
• Ειδικό λογισµικό για την αύξηση της ικανότητας ισχύος του ρυθµιστή όταν 
το φορτίο είναι αντλία ή ανεµιστήρας το οποίο οδηγεί σε σηµαντική µείωση 
του κόστους αγοράς. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Σειράς  iP5A  

Τύπος SV055 
iP5A-4 

SV075
iP5A -4

SV110
iP5A -4

SV150
iP5A -4

SV185
iS5-4 

SV220 
iS5-4 

SV300 
iS5-4 

SV370
iS5-4 

HP 7.5 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 40 50 Ισχύς 
Κινητήρα kW 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 

Ρεύµα [A] 12 16 24 30 39 45 61 75 
Καλώδιο 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2

Συχνότητα 0.5 - 120 Hz 
Έξοδος 

Τάση 3 ∅ 0 – Τάση εισόδου 
Συχνότητα 50 - 60 (±5%) Hz 
Τάση 3 ∅ 380 - 440 (±10%) Volt 

Ασφάλεια 20 Amp 30 Amp 40 Amp 60 Amp 80 Amp 100 Amp 
Είσοδος 

Καλώδιο 4 mm2 6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2

Μέθοδος Ελέγχου ∆ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Sensorless Vector Control) 
Ανάλυση Ρύθµισης 0.01 Hz 

Ακρίβεια 
Συχνότητας 
Εξόδου 

±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση) 
±0.1% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση) 

∆υνατότητα 
Υπερφόρτισης 120% για 1 λεπτό 

Ρύθµιση 
Συχνότητας 

Αναλογική: 0 - 10 V / 4 - 20 mA / ποτενσιόµετρο / είσοδος παλµών 
Ψηφιακή: Ψηφιακό χειριστήριο 

Χρόνος Επιτάχυνσης 
& Επιβράδυνσης 0.1 - 6000 ∆ευτερόλεπτα 

Ροπή Πεδήσεως Έως 100 % (απαιτείται πρόσθετη µονάδα πεδήσεως) 

Προστασίες 
Υπέρταση, Υπόταση, Υπερένταση, Υπερθέρµανση Ρυθµιστή στροφών, 

Υπερθέρµανση Κινητήρα, ∆ιαρροή ρεύµατος προς τη γη, 
Κάψιµο ασφάλειας και Σφάλµα κάρτας ελέγχου 

Προστασία Κελύφους IP20 

Θερµοκρ. 
Περιβάλ. 

-10 °C ÷ +40 °C (Fs≥5kHz) 
-10 °C ÷ +45 °C (Fs≤4kHz) 

Υγρασία Έως 90 % 
Υψόµετρο Έως 1000 m 

Συνθήκες 
Λειτουργίας 

Ψύξη Με ενσωµατωµένο ανεµιστήρα 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Σειράς  iP5A  

Τύπος SV450 
iP5A-4 

SV550 
iP5A -4 

SV750 
iP5A -4 

SV900 
iP5A -4 

SV1100 
iP5A -4 

SV1320 
iP5A -4 

SV1600
iP5A -4 

HP 60 75 100 125 150 180 220 Ισχύς 
Κινητήρα kW 45 55 75 150 180 220 270 

Ρεύµα [A] 91 110 152 183 A 223 A 264 A 325 A 
Καλώδιο 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2

Συχνότητα 0.5 - 120 Hz 
Έξοδος 

Τάση 3 ∅ 0 – Τάση εισόδου 
Συχνότητα 50 - 60 (±5%) Hz 
Τάση 3 ∅ 380 - 440 (±10%) Volt 

Ασφάλεια 100 Amp 160 Amp 250 Amp 400 Amp 
Είσοδος 

Καλώδιο 35 mm2 50 mm2 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2

Μέθοδος Ελέγχου ∆ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Sensorless Vector Control) 
Ανάλυση Ρύθµισης 0.01 Hz 

Ακρίβεια 
Συχνότητας 
Εξόδου 

±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση) 
±0.1% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση) 

∆υνατότητα 
Υπερφόρτισης 120% για 1 λεπτό 

Ρύθµιση 
Συχνότητας 

Αναλογική: 0 - 10 V / 4 - 20 mA / ποτενσιόµετρο /είσοδος παλµών 
Ψηφιακή: Ψηφιακό χειριστήριο 

Χρόνος Επιτάχυνσης 
& Επιβράδυνσης 0.1 - 6000 ∆ευτερόλεπτα 

Ροπή Πεδήσεως Έως 100 % (απαιτείται πρόσθετη µονάδα πεδήσεως) 

Προστασίες 
Υπέρταση, Υπόταση, Υπερένταση, Υπερθέρµανση Ρυθµιστή στροφών, 

Υπερθέρµανση Κινητήρα, ∆ιαρροή ρεύµατος προς τη γη, 
Κάψιµο ασφάλειας και Σφάλµα κάρτας ελέγχου 

Προστασία Κελύφους IP20 

Θερµοκρ.
Περιβάλ.

-10 °C ÷ +40 °C (Fs≥4kHz) 
-10 °C ÷ +45 °C (Fs≤3kHz) 

Υγρασία Έως 90 % 
Υψόµετρο Έως 1000 m 

Συνθήκες 
Λειτουργίας 

Ψύξη Με ενσωµατωµένο ανεµιστήρα 
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Σχέδιο Καλωδιώσεων της Σειράς iP5A 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 V 
50 Hz 

U 
V 
W 

G (  ) 

R 
S 
T 

N

(Προαιρετικό) 

φ 3 

Αυτόµατος Ισχύος 

Μ1 

Μ2 

Μ3 
Μ4 

Μ6 

Μ8 

CM 

V+ 

V1 

I 

5G 

+ 
S0 

5G 

3A

A2

C2

Προγραµµατιζόµενη 
αναλογική έξοδος 
(0~10Vdc)  

Μ7 

Η/Κ 

 Ποτενσιόµετρο 
 (1 kohm, 1/2W) 

Εντολή ταχύτητας 

Εκκίνηση έµπροσθεν 

Εκκίνηση όπισθεν 

Επείγουσα διακοπή  

Reset 

Προγραµµατ. ταχ 3 

Προγραµµατ. ταχ 2 

Προγραµµατ. ταχ. 1 

Σηµείο αναφοράς (-) 

Τάση τροφοδοσίας 
για ποτενσιόµετρο: 
+ 12Vdc, 10mA 

Αναλογική είσοδος 
τάσης : 0 ~ 10Vdc 

Αναλογική είσοδος 
ρεύµατος : 4 ~20mA 

Σηµείο αναφοράς (-) 
για VR, V1, I 

Ρελαί σφάλµατος 
Έως AC250V, 1A ή 
έως DC30V, 1A 

Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή 
έξοδος τύπου ρελαί 
Έως AC250V, 1A ή 
έως DC30V, 1A 

P2P1

(Προαιρετικό) 

Hz 

Ηλεκτρονική
Μονάδα 
Πέδησης 

P N B1 B2 

Πηνίο DC Bus Αντίσταση Πέδησης 

Μ5 
Ταχύτητα Jog 

Shield 

3B
3C

24 
Βοηθητική τάση 
τροφοδοσίας: 
+ 24Vdc, 50mA 

V- 
Τάση τροφοδοσίας 
για ποτενσιόµετρο: 
- 12Vdc, 10mA 

A3

C3

Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή 
έξοδος τύπου ρελαί 
Έως AC250V, 1A ή 
έως DC30V, 1A 

A4

C4

Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή 
έξοδος τύπου ρελαί 
Έως AC250V, 1A ή 
έως DC30V, 1A 

A1

C1

Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή 
έξοδος τύπου ρελαί 
Έως AC250V, 1A ή 
έως DC30V, 1A 

+ 
S1 

Προγραµµατιζόµενη 
αναλογική έξοδος 
(0~10Vdc)   V 

A0 Είσοδος παλµών 
Α–Β κανάλια B0 

NT Είσοδος NTC ή PTC 

Σειριακή επικοινωνία 
RS485 

C +

C -
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Περιγραφή Ακροδεκτών της Σειράς iP5A 

 Συµβολισµός Λειτουργία  

R, S, T Τριφασικοί ακροδέκτες εισόδου (σύνδεση µε το δίκτυο) 
U, V, W Τριφασικοί ακροδέκτες εξόδου (σύνδεση µε τον κινητήρα)  
P1, P2 Ακροδέκτες σύνδεσης εξωτερικού πηνίου εξοµάλυνσης 
P2, N Ακροδέκτες σύνδεσης ηλεκτρονικής µονάδας πέδησης 

Ακροδέκτες  

Ισχύος 

G Ακροδέκτης γειώσεως (σύνδεση µε γείωση δικτύου ∆.Ε.Η.)  
V+ Τάση τροφοδοσίας ποτενσιόµετρου ρύθµισης ταχύτητας +12Vdc 
V- Τάση τροφοδοσίας ποτενσιόµετρου ρύθµισης ταχύτητας -12Vdc 
V1 Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής τάσης -10/0–10Vdc 
I Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής ρεύµατος (4-20mA)  

A0 Είσοδος παλµών για ρύθµιση ταχύτητας (κανάλι Α, 0-100kHz) 
B0 Είσοδος παλµών για ρύθµιση ταχύτητας (κανάλι B, 0-100kHz) 
NT Είσοδος NTC ή PTC 
S0 Αναλογική έξοδος  0-10Vdc για τη µέτρηση της ταχύτητας  
S1 Αναλογική έξοδος  0-10Vdc για τη µέτρηση της τάσης  
5G Σηµείο αναφοράς (-) ΜΟΝΟ για τα παραπάνω 9 σήµατα  

M1, M2, M3 Είσοδοι ενεργοποίησης προκαθορισµένων ταχυτήτων 
M4 Είσοδος επανεκκίνησης κατόπιν διακοπής λόγω σφάλµατος 
M5 Είσοδος επείγουσας εντολής σταµατήµατος του κινητήρα 
M6 Είσοδος για την ενεργοποίηση της ταχύτητας «JOG» 
M7 Είσοδος για εκκίνηση µε ορθή φορά περιστροφής  
M8 Είσοδος για εκκίνηση µε ανάστροφη φόρα περιστροφής  

C+ / C- Ακροδέκτες σειριακής επικοινωνίας RS485 
24 Βοηθητική τροφοδοσίας 24Vdc/50mA 

CM Σηµείο αναφοράς (-) ΜΟΝΟ για τα παραπάνω 11 σήµατα  
30A-30C Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος τύπου ρελαί (Ν.Ο.)  
30B-30C Ψηφιακή έξοδος σφάλµατος τύπου ρελαί (N.C.)  
Α1-C1 Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου ρελαί 
Α2-C2 Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου ρελαί 
Α3-C3 Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου ρελαί 

Ακροδέκτες  

Ελέγχου 

Α4-C4 Προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος τύπου ρελαί 
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∆ιαστασιολόγιο της Σειράς iP5A 

 

 
 
 

Τύπος W1 W2 H1 H2 D1 kg 
SV055iP5A-4 150 130 284 269 157 5 
SV075iP5A-4 
SV110iP5A-4 

200 180 284 269 182 6 

SV150iP5A-4 
SV185iP5A-4 

250 230 385 370 201 13 

SV220iP5A-4 
SV300iP5A-4 

304 284 460 445 234 20 
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∆ιαστασιολόγιο της Σειράς iP5A 

 
 

Τύπος W1 W2 H1 H2 D1 kg 
SV370iP5A-4 
SV450iP5A-4 

300 190 534 515 266 27 

SV550iP5A-4 300 190 534 515 293 29 
SV750iP5A-4 
SV900iP5A-4 

370 220 610 587 338 43 

SV1110iP5A-4 
SV1320iP5A-4 

510 381 769 744 423 101 

SV1600iP5A-4 510 381 844 820 423 114 
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 Οι Ρυθµιστές Στροφών της Σειράς iΗ 

Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς iΗ 
καλύπτουν ισχύεις από 90kW έως 250kW και 
αποτελούν την ιδανική λύση για τον έλεγχο των 
στροφών σε µεγάλης ισχύος κινητήρες. 

 

Οι ρυθµιστές στροφών της σειράς iΗ 
διαθέτουν, µεταξύ άλλων: 

 

 
• 10  εισόδους - 7 εξόδους(ψηφιακές)/2 εισόδους - 3  εξόδους(αναλογικές). 

• Εύκολο προγραµµατισµό των παραµέτρων τους µέσω ψηφιακού 
χειριστηρίου το οποίο περιλαµβάνει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) 32 
χαρακτήρων και 10 πλήκτρα λειτουργίας. 

• Υψηλή διακοπτική συχνότητα λειτουργίας η οποία εξασφαλίζει αθόρυβη 
λειτουργία του κινητήρα. 

• 8 ανεξάρτητες ράµπες επιτάχυνσης - επιβράδυνσης. 

• Αύξηση της ροπής στις χαµηλές στροφές µε λογισµικό αυτόµατης 
επιλογής. 

• Ειδικά προγράµµατα για την εξοικονόµηση ενέργειας σε εφαρµογές 
αντλιών & ανεµιστήρων. 

• Πρόγραµµα αυτόµατης αντιστάθµισης ολισθήσεως. 

• Αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή σφάλµατος ή τάσεως. 

• Αυτόµατη αντιµετώπιση υπερφόρτισης χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας. 

• 9 προγραµµατιζόµενα βήµατα προεπιλεγµένων ταχυτήτων. 

• Ενσωµατωµένο ρυθµιζόµενο ηλεκτρονικό θερµικό για την προστασία του 
ηλεκτροκινητήρα 

• Υπερπήδηση έως και τριών συχνοτήτων συντονισµού. 

• Ενσωµατωµένο κλειστό βρόχο τύπου PI. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά της σειράς iH 

Τύπος SV090iH-4 SV110iH-4 SV132iH-4 SV160 iH-4 SV220 iH-4
HP/CT 125 150 180 220 270 Ισχύς 

Κινητήρα HP/VT 150 180 220 270 340 
Ρεύµα/CT 183 A 223 A 264 A 325 A 432 A 
Ρεύµα/VT 228 A 264 A 330 A 361 A 477 A 
Καλώδιο 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 2 x 95 mm2

Συχνότητα 0.5 - 400 Hz 
Έξοδος 

Τάση 3 ∅ 0 – Τάση εισόδου 
Συχνότητα 50 (±5%) Hz 
Τάση 3 ∅ 380 - 400 (±10%) Volt 

Ασφάλεια 250 A 400 A 600 A 
Είσοδος 

Καλώδιο 70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 2 x 95 mm2

Μέθοδος 
Ελέγχου ∆ιανυσµατικός έλεγχος µε PWM (Space Vector PWM) 

Ανάλυση 
Ρύθµισης 0.01 Hz 

Ακρίβεια Συχνότητας 
Εξόδου 

±0.01% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε ψηφιακή ρύθµιση)
±0.1% της µέγιστης ορισθείσας συχνότητας (µε αναλογική ρύθµιση)

∆υνατότητα 
Υπερφόρτισης 150% για 1 λεπτό (110% για εφαρµογές VT) 

Τρόπος Ρύθµισης 
Συχνότητας 

Αναλογικός: 0 - 10 V / 4 - 20 mA/ρεοστάτης 
Ψηφιακός: Ψηφιακό χειριστήριο 

Χρόνος 
Επιτάχυνσης & 
Επιβράδυνσης 

0.1 - 6000 ∆ευτερόλεπτα 

Ροπή 
Πεδήσεως 20% (προαιρετικώς έως 100%) 

Προστασίες Υπέρταση, Υπόταση, Υπέρρευµα, Υπερθέρµανση Inverter, 
Υπερθέρµανση Κινητήρα και Σφάλµα κάρτας ελέγχου 

Προγραµµατιζόµενες 
Ταχύτητες 

Έως και 9 προεπιλεγµένες ταχύτητες που ενεργοποιούνται από τις 
ψηφιακές εισόδους 

Προστασία Κελύφους IP20 
Θερµοκρ. 
Περιβάλ.. 

-10 °C ÷ +40 °C (Fs≥4kHz) 
-10 °C ÷ +45 °C (Fs≤3kHz) 

Υγρασία Λιγότερο από 90 % 
Υψόµετρο Έως 1000 m 

Συνθήκες 
Λειτουργίας 

Ψύξη Με ενσωµατωµένο ανεµιστήρα 

CT: Εφαρµογές σταθερής ροπής.  

VT: Εφαρµογές µεταβλητής ροπής (αντλίες και ανεµιστήρες). 
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 Σχέδιο Καλωδιώσεων της Σειράς iH 
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Περιγραφή Ακροδεκτών της Σειράς iH 

 Συµβολισµός Λειτουργία  

 R, S, T Τριφασικοί ακροδέκτες εισόδου (σύνδεση µε το δίκτυο) 

 U, V, W Τριφασικοί ακροδέκτες εξόδου (σύνδεση µε τον κινητήρα)  

Ακροδέκτες  L1, L2 Ακροδέκτες σύνδεσης εξωτερικού πηνίου εξοµάλυνσης. 

Ισχύος L2, DCN Ακροδέκτες σύνδεσης εξωτερικής ηλεκτρονικής µονάδας πέδησης 
 E Ακροδέκτης γειώσεως (σύνδεση µε γείωση δικτύου ∆.Ε.Η.)  
 V1 Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής τάσης (0-10V)  
 VR Τάση αναφοράς ποτενσιόµετρου ρυθµίσεως ταχύτητας  
 I Είσοδος για ρύθµιση ταχύτητας µέσω πηγής ρεύµατος (4-20mA)  
 FM Αναλογική έξοδος παλµών για τη µέτρηση της ταχύτητας  
 LM Προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος  (0-10 V) 
 IO Προγραµµατιζόµενη αναλογική έξοδος  (4-20 mA) 
 5G Σηµείο αναφοράς (γείωση) ΜΟΝΟ για τα παραπάνω 6 σήµατα  
 FX Είσοδος για εκκίνηση µε ορθή φορά περιστροφής  
 RX Είσοδος για εκκίνηση µε ανάστροφη φόρα περιστροφής  
 BX Είσοδος επείγουσας εντολής σταµατήµατος του κινητήρα  

Ακροδέκτες  P1 έως P6 Προγραµµατιζόµενες πολυλειτουργικές ψηφιακές είσοδοι 
Ελέγχου RST Είσοδος επανεκκίνησης κατόπιν διακοπής λόγω σφάλµατος  

 CM Σηµείο αναφοράς (γείωση) ΜΟΝΟ για τα παραπάνω 10 σήµατα  
 OC1 έως OC3 Προγραµµατιζόµενες πολυλειτουργικές ψηφιακές έξοδοι 
 EXTG Σηµείο αναφοράς (γείωση) ΜΟΝΟ για τα παραπάνω 3 σήµατα  
 A Έξοδος ρελαί σφάλµατος (Ν.Ο.)  
 B Έξοδος ρελαί σφάλµατος (N.C.)  
 C Σηµείο αναφοράς (γείωση) ΜΟΝΟ για τα παραπάνω 2 σήµατα  
 1Α Έξοδος βοηθητικού πρώτου ρελαί 
 1B Σηµείο αναφοράς (γείωση) ΜΟΝΟ για το πρώτο βοηθητικό ρελαί  
 2Α Έξοδος βοηθητικού δεύτερου ρελαί 
 2B Σηµείο αναφοράς (γείωση) ΜΟΝΟ για το δεύτερο βοηθητικό 

ρελαί  
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∆ιαστασιολόγιο της Σειράς iH 

 

 

Τύπος W1 W3 H1 H2 D1 kg 
SV090iH-4 
SV110iH-4 

530 430 780 762 355 98 

SV132iH-4 
SV160iH-4 

530 430 1000 982 345 122 

SV220iH-4 680 540 1000 968 403 175 
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