
Improve total building performance in terms of comfort, control and energy 
saving, and enjoy a fast return on investment.

:AC محدوده تــــوان
کیلــو وات• درسـطح ۲۰۸ تـا ۶۰۰ ولت:  ۱۶۰ تــا   ۰٫۵۵ از 

Full Power Drives
VACON® 100 HVAC

• Building Automation

موارد استفــــاده:
• تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

• صنایع برودتی
• سیستم ھای ھوا ساز و تھویه مطبوع

• جت فن ھای تونلی و صنعتی
• دمده ھای تسویه خانه 

• تاسیسات نیروگاھی

:IP استانداردھای 
IP00 •
IP21 •
IP54 •

VACON 100 HVAC درایو مدل
ایــن مــدل درایــو یــک نمونــه تخصصــی و کاربــردی در صنعــت تھویــه و تاسیســات مــی باشــد. ایــن 
نمونــه درایــو قابلیــت راه انــدازی انــواع فــن ھــا ، جــت فــن ھــا ، دمــده ھــا و کمپرســور ھــا را دارد 
و بــا بھــره گیــری از تکنولــوژی بــاال یــک انتخــاب مناســب بــرای سیســتم ھــا HVAC نیــز محســوب 
مــی شــود. از قابلیــت ھــای بــارز ایــن درایــو تخصصــی مــی تــوان بــه توانایــی راه انــدازی سیســتم 
ــرد و  ــاره ک ــاز اش ــای ھواس ــتم ھ ــابه آن در سیس ــوری و مش ــد کمپرس ــرده چن ــوای فش ــای ھ ھ
ھمچنیــن ایــن درایــو تخصصــی بــا داشــتن دو کنترلــر PID و کنتــرل پانــل گرافیــکال بســیار کامــل 

ــت. ــند اس و کاربرپس

کاربر پسند
کارکرد با صفحه کلیدی آسان و صرفه جویی در وقتکارکرد با پانل گرافیکال

نمایش گرافیکال کامل از سیستم در حال کارپانل با قابلیت نمایش ۹ بخش مجزا و نمایش نموداری
اتصال سریع و آسان سیستم ھای فرمانترمینال ھای I/O   نردبانی

جدا کردن مسیر ارتباطی ترمنیال ھای فرمان از مسیر ترمینال ھای قدرت با حفاظت باال جھت افزایش ایمنی
ارتباط کابل ھای قدرت جھت حفاظت و ایمنی بیشتر

باال بردن IP  سیستم IP54 – IP21  در اغلب محدوده ھا
قابلیت ھای مھم

IP54 – IP 21 – IP 00 ھای مختلف برای محیط ھای مختلف در ۲ مدل قابل قابل ارائه با IP
نصب روی دیوار یا به شکل تابلو کامل

DC کاھش زمان سرویس دوره ای و خرابی احتمالی دارای خازن ھای الکترولیتی با عمر طوالنی در خط
افزایش طول عمر فن دستگاهدارای فن دور متغیر جھت بھینه سازی

ھوشمند و ارتباط آسان 
صرفه جویی در ھزینه و فضا، ایمنی در حین نگھداریدارای کلید ورودی برق قدرت

راه اندازی آسان سیستم با قابلیت ھای مطلوب و کاملکنترل اختصاصی سیستم ھای تخلیه و تاسیسات
ساختار یکپارچه  
جھت بررسی کد ھای خطا در تاریخ و زمان مشخص شدهدارای ساعت و تقویم

بی نیاز به آپشن اضافه جھت اتصال شبکهدارای رابط کاربری RS-485    داخلی
بی نیاز به آپشن اضافه جھت اتصال شبکهدارای رابط کاربری اترنت داخلی

C2 داخلی در کالس EMC بدون نیاز به قطعات اضافه جھت قرارگرفتن در شبکهدارای فیلتر
دارای فیلتر جھت کاھش ھای آمونیک برای

IEC/EN61800-3-2بدون نیاز به قطعات اضافه جھت قرارگرفتن در شبکه

کارکردھای اختصاصی 
ایمنی بیشتر و تخلیه دود در زمان آتش سوزی تا دارای حالت آتش سوزی

موقعی که آتش به درایو برسد

کنترل بوستر پمپ تا ۴ پمپ، ارتباط با درایوھا توسط کنترل بوستر چند پمپه داخلی
RS485

برای جبران افت فشار در لوله ھا زمانی که سنسور به جبران ساز افت فشار
موتور نزدیک است

 SLEEP توقف کامل موتور در زمان تامین فشاردارای حالت

ویژگیھا

( L1 – L2 – L3 ) ورودی

ولتــــاژ ورودی
۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت  ( تلورانس ۱۰٪- تا ٪۱۰+ )

۳۸۰ تا ۵۰۰ ولت  ( تلورانس ۱۰٪- تا ٪۱۰+ )

۵۰ تا ۶۰ ھرتزفرکانس ورودی

یکبار در دقیقه برای تمام رنج ھاتعداد قطع و وصل  ورودی

۴ ثانیه برای فریم  (MR4تاMR6)  -  ۶ثانیه برای فریم  (MR7تاMR9)تاخیر در زمان استارت

کنتـــرل

۱/۵ تا ۱۰ کیلو ھرتزفرکانس سوئیچینگ
کاھش خودکار فرکانس خروجی در صورت باالرفتن دما

با دقت ۰/۰۱ ھرتز فرکانس مرجع

با دقت ۰/۱ درصد ( bit-10 )ورودی آنالوگ

۰/۱ تا ۳۰۰۰ ثانیهزمان استارت

۰/۱ تا ۳۰۰۰ ثانیهزمان استوپ

شرایط محیطی

در کارکرد سنگین ۱۰- ( بدون برفک) تا ۴۰+ درجه سانتیگرادمتوسط دما
در کارکرد معمولی ۱۰- ( بدون برفک) تا ۵۰+ درجه سانتیگراد

۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگرادمتوسط دمای انبار کاال

صفر تا ۹۵٪ بدون شبنم – بدون خوردگیمتوسط رطوبت محیط

استاندارد کیفیت ھوای 
محیط کار

بخار ھای شیمیایی و ذرات مکانیکی طبق استاندارد
EN/IEC60721-3-3 , unit in operation , class 3c2

EN/IEC61800-5-1 , EN/IEC60068-2-27استاندارد لرزشی

ارتفاع
تا ۱۰۰۰ متر ( بدون انتخاب سایز باالتر) - باالتر از ۱۰۰۰ متر به 

ازای ھر ۱۰۰ متر ۱٪ سایز باالتر و حداکثر تا ۴۰۰۰ متر
تغییررله ۲۴۰ ولت به ۱۲۰ ولت  در ارتفاع ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر

کارت ھای آپشن
3 x Relay outputOPT-F1-V
2 x Relay output + ThermistorOPT-F2-V

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

3 x Temperature
(PT100, PT1000, NI1000, KTY84)OPT-BH-V

LonWorksOPT-C4-V
1 x AO , 1 x DO, 1 x ROOPT-BF-V

کارت رلـــــه  استاندارد
 Terminal

Relay output 1
RO1/1 NC21
RO1/2 CM22
RO1/3 NO23

Relay output 2
RO2/1 NC24
RO2/2 CM25
RO2/3 NO26

Relay output 3
RO3/1 CM32
RO3/2 NO33

کارت رلـــــه  آپشن
 Terminal

Relay output 1
RO1/1 NC21
RO1/2 CM22
RO1/3 NO23

Relay output 2
RO2/1 NC24
RO2/2 CM25
RO2/3 NO26

Thermistor input
TI1+28
TI1-29

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
تعداد خروجی دیجیتال

۳ 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

صفر تا ۳۲۰ ھرتزفرکانس خروجی

۰/۰۱ ھرتزدقت فرکانس خروجی

مشخصات درایو وُکــــن ۱۰۰ اچ وک

Enclosure

Fieldbus
MOD

BAC

LON TCPBACMETA


