
The VACON 20 X decentral drive offers all the benefits of decentralized 
solutions up to 7.5 kW.

Full Power Drives
VACON® 20 X

• Marine and Offshore
• Oil and Gas
• Metals
• Mining and Minerals
• Pulp and Paper
• Energy
• Elevators and Escalators
• Chemical
• Other heavy-duty industries

موارد استفــــاده:
• ماشین سازی

• محیط ھای تحت فشار
• صنایع غذایی

• سیمان 
• حفاری و استخراج معادن

• پمپ و فن 
• نوار نقاله 

:IP استانداردھای 
IP66 •

VACON 20 X درایو مدل
ایــن مــدل درایــو یــک نمونــه تخصصــی بــا ســاختاری منحصــر بــه فــرد مــی باشــد کــه مــی توانــد 
ــا  ــدل 20X ب ــری   Vacon   م ــد ، س ــاص باش ــای خ ــط ھ ــرای کار در محی ــبی ب ــیار مناس ــکار بس راھ
ــاد  و  ــت زی ــاال و رطوب ــی ب ــا آالیندگ ــای ب ــط ھ ــد در محی ــی توان ــتاندارد IP66 م ــدی از اس بھره من
ــه  ــتحکم بدن ــاختار مس ــا س ــن ب ــد و ھمچنی ــکل کار کن ــدون مش ــاد ب ــار زی ــرد و غب ــا گ ــای ب محیط ھ
می توانــد حــرارت و فشــار وارتعــاش را مطابــق اســتاندارد تعریــف شــده تحمــل کنــد .از قابلیت ھــای 
دیگــر ایــن درایــو پانــل کاربرپســند ایــن ســری اســت کــه بــا خاصیــت آھــن ربایــی بــر روی صفحــات 

ــد. ــانتر می کن ــوری را آس ــزی و اپرات ــه ری ــردد و کار برنام ــی گ ــب م ــزی نص فل

ویژگیھا

:AC محدوده تــــوان
• تک فـاز ۲۰۸ تـا ۲۴۰ ولـت:
• سـه فاز ۲۰۸ تـا ۲۴۰ ولت:
• سـه فاز ۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت:

از ۰٫۷۵ تــا ۱٫۵ کیلــو وات
کیلــو وات  ۴ تــا   ۰٫۷۵ از 
ــو وات ــا ۷/۵ کیل از ۰٫۷۵ ت

کاربر پسند
راه اندازی آسان و سریعدسترسی سریع به تنظیمات

کارکرد با صفحه کلیدی آسان و صرفه جویی در وقتاستفاده آسان از صفحه کلید دستگاه

سھولت در کار با صفحه کلید و قابلیت قرار گرفتن بر صفحه کلید با خاصیت آھن ربایی
بر روی سطوحی فلزی

افزودن درایو در شبکه ھای مختلف قابلیت اتصال به اکثر خطوط فیلد باس

اتصال یک خط I/O برای یک سیستمترمینال ھای I/O نردبانی

قابلیت ھای مھم
راه اندازی گستره زیادی از عملکرد ھاموارد استفاده گسترده در صنایع مختلف

برنامه نویسی جھت عملکرد ھای مختلفدارای PLC داخلی با عملکرد متفاوت

بھینه سازی و کاھش کنترلر ھای خارجیدارای کنترلر PID داخلی

بھره وری بیشتر در استفاده از انواع موتورھاقابلیت راه اندازی موتور ھای مغناطیسی دائم

خصوصــیات
مناسب برای محل ھایی که دائما شست و شو می شود 

و زیر فشارآب می باشند
اطمینان کامل  استفاده در محل ھایی که زیر فشار آب 

می باشد

صرفه جویی در فضا و ھزینهکاھش ھزینه جھت ساخت تابلو

حداکثر انعطاف پذیری در محل نصبقابل نصب در ھر مکان و قرار دادن در فضای موجود

اطمینان از مقاومت کامل بدنهدارای محفظه کامال بسته و قابلیت تحمل فشار زیاد

C2 داخلی کالس EMC بدون نیاز به قطعات زیادی جھت قرار دادن در شبکهدارای فیلتر

۲G راھکار مناسبی برای ماشین آالت در حال حرکت و مقاوم در برابر لرزش تا مقدار
تجھیزات پر ارتعاش

( L1 – L2 – L3 ) ورودی

ولتــــاژ ورودی

سه فاز ۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت  AC  ( تلورانس ۱۵٪- تا ٪۱۰+ )

سه فاز ۳۸۰ تا ۴۸۰ ولت AC  ( تلورانس ۱۵٪- تا ٪۱۰+ )

۴۵ تا ۶۶ ھرتز  ( تلورانس ۱۰٪- تا ۱۰٪+ )فرکانس ورودی

یکبار در دقیقه برای تمام رنج ھاتعداد قطع و وصل  ورودی

کنتـــرل

۲ تا ۱۶ کیلو ھرتزفرکانس سوئیچینگ
پیش فرض: ۶ کیلو ھرتز 

با دقت ۰/۰۱ ھرتز فرکانس مرجع

با دقت ۰/۰۵ درصد ( bit-11 )ورودی آنالوگ

۰/۱ تا ۳۰۰۰ ثانیهزمان استارت

۰/۱ تا ۳۰۰۰ ثانیهزمان استوپ

شرایط محیطی

۱۰-  تا ۴۰+ درجه سانتیگرادمتوسط دما
تحمل ۵۰ درجه دما با در نظر گرفتن افزایش توان

۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگرادمتوسط دمای انبار کاال

25G  / 6 ms (3M7acc.to IEC 60721 – 3 - 3)  تحمل ضربه

تا ۱۰۰۰ متر ( بدون انتخاب سایز باالتر) - باالتر از ۱۰۰۰ متر به ارتفاع
ازای ھر ۱۰۰ متر ۱٪ سایز باالتر و حداکثر تا ۳۰۰۰ متر

کارت ھای آپشن
6 x DI/DO, each I/O can be individually
programmable as input or outputOPT-B1-V

2 x Relay output + ThermistorOPT-B2-V
1 x AI, 2 x AO (isolated)OPT-B4-V
3 x Relay outputOPT-B5-V
1 x RO, 5 x DI (42-240 VAC )OPT-B9-V
1 x AO , 1 x DO, 1 x ROOPT-BF-V
Profibus DPV1, (screw connector)OPT-E3-V
Profibus DPV1, (D9 connector)OPT-E5-V
CANopenOPT-E6-V
DeviceNetOPT-E7-V

آپشن ھا
Magnetic Handheld keypadVACON-PAN-HMGR-MC05
Integrated Mains switch MM4POW-QDSS-MM4
Integrated Mains switch MM5POW-QDSS-MM5
Integrated Mains switch MM6POW-QDSS-MM6
Artic mode heaterENC-QAFH-MM04
Artic mode heaterENC-QAFH-MM05
Artic mode heaterENC-QAFH-MM06
Motor mounting flange adapterQFLG-ALL-MM4
Motor mounting flange adapterQFLG-ALL-MM5
Motor mounting flange adapterQFLG-ALL-MM6

IP21/Type 1IP20IP00
 

IP66/Type 4xIP55/Type 12IP54/Type 12
■

ورودی ھای آنالوگ
۲ عدد ( ھردو ولتاژی یا جریانی )تعداد ورودی ھای آنالوگ

صفر تا ۱۰ ولت DC ( قابل تنظیم )سطح ولتاژ

صفر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم )سطح جریان

ورودی ھای دیجیتال
۶ عدد ( قابل برنامه ریزی )تعداد ورودی ھای دیجیتال

صفر یا ۳۰ ولت DCسطح ولتاژ

خروجی ھای دیجیتال
۱ عدد ( قابل برنامه ریزی ) ( تحمل ۵۰ میلی آمپر و ۴۸ ولت DC )تعداد خروجی دیجیتال

۲ عدد ( قابل برنامه ریزی)رله خروجی

خروجی آنالوگ
۱ عدد (قابل برنامه ریزی)تعداد خروجی آنالوگ

صفر تا ۱۰ ولت و ۴ - ۰  تا ۲۰ میلی آمپر ( قابل تنظیم)محدوده ولتاژ و جریان خروجی

( U – V – W ) خروجی
صفر تا ۱۰۰٪ ولتاژ ورودیولتــــاژ خروجی

تحمل اضافه بار ۱۵۰٪ در ۱ یا ۱۰ دقیقه وابسته به دمای محیطجریان خروجی

تحمل ۲۰۰٪ جریان برای ۲ ثانیه در ھر دوره زمانی ۲۰ ثانیه ایجریان راه اندازی

صفر تا ۳۲۰ ھرتزفرکانس خروجی

۰/۰۱ ھرتزدقت فرکانس خروجی

مشخصات داریو وُکــــن ۲۰ ایکس

Enclosure

Fieldbus
RS 485

ECATLON TCP EIP

PB DN

PN

MOD CAN


