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 )) فزٍش پاياى يک هعاهلِ ًيست ، آغاس يک تعْذ است ((

 اطالعات فٌي هحصَالت

 دلتاشزكت ساسًذُ : 

 (ّوِ هٌظَرُ AC داريَ ّاي) VFD-Bدرايَّاي سزي ًام هحصَل : 

 :خصَصيات اصلي -

 AC ايي دستِ اس ايٌَرتزّاي دلتا در ٍاقع ٍكتَر درايَ ّاي حلقِ بستِ ٍ حلقِ باس بذٍى حساسيت

كوپاًي دلتا بِ شوار هي  NEMA1 ّوِ هٌظَرُ AC درايَّاي VFD_B . سزي ايٌَرتزّايّستٌذ

بِ گًَِ اي طزاحي شذُ اًذ كِ بتَاًذ گشتاٍر ثابتي را ّوزاُ با كٌتزل  VFD-B رًٍذ. درايَّاي سزي

را پيشٌْاد هي   2000HZٍكتَر حلقِ باس ٍ حلقِ بستِ فزاّن كٌٌذ. كوپاًي دلتا خزٍجي سزعت باالي 

 .كٌذ كِ هي تَاًذ بٌا بز درخَاست هشتزي اس بزًاهِ ريشي كارخاًِ اي بْزُ ببزد

 :هشخصِ ّا

  011~1.0داراي فزكاًس خزٍجيHz  

 داراي ٍكتَر كٌتزل ٍ هٌحٌي V/F  قابل تٌظين 

 داراي قابليت اًتخاب هٌبع فزكاًس اٍل يا دٍم يا ّواى اصلي ٍ فزعي 

  پزٍسِ سزعتاستپ كٌتزل  01استپ كٌتزلي ٍ  02داراي 

 داراي كٌتزل فيذبک PID داخلي 

 داراي قابليت باالبزدى گشتاٍر ٍ اس بيي بزدى لغشش ٍ خطا 

  00011داراي ارتباط هذ باس داخلي ، با بادريت تا bps  

 ِپشتيباًي اس هاصٍلْاي ارتباطي اس جول ( DN-02, LN-01, PD-01 ) 

 : كاربزدّا

دستگاُ ّاي تَْيِ َّا در ساختواى ّاي عظين، هاشيي ّاي هٌبت كاري ، هاشيي ّاي هٌگٌِ سًي، 

سيستن ّاي باسيابي كاغذ باطلِ، درايَ ّاي جزثقيل ّاي چزخاى ، هاشيي ّاي لباسشَيي، هاشيٌْاي 

ي چاپ عوَدي ، كوپزسَرّا ، آساًسَرّا، پلِ ّاي بزقي ، هاشيي ّاي بافٌذگي چزخاى، هاشيي ّا

 .بافٌذگي تخت ، هاشيي ّاي پاستا، تختِ حزٍف كَب كارّاي ًجاري چْار طزفِ ٍ غيزُ

 

آدرس  شما می تًاويد جهت کسة اطالعات تيشتر در زميىه محصًالت ي فعاليتها ،  از يب سايت ايه شرکت ته

www.servopayesh.com ا ياحد فريش تماس حاصل فرماييد .ديدن فرماييد ي يا ت 

 فٌي ٍ هٌْذسي ٍاحذتٌظين :  

http://www.servopayesh.com/
http://www.servopayesh.com/

