
Robust enclosure and high functionality is provided by the VACON 100X for 
indoor andoutdoor applications.

:AC محدوده تــــوان
کیلــو وات• درسـطح ۲۰۸ تا ۴۸۰ ولت:  ۳۷ تــا   ۱٫۱ از 

Full Power Drives
VACON® 100 X

• Building Automation
• Process Industry
• Marine
• Mining and Minerals
• Chemical
• Oil and Gas
• Water and Wastewater
• OEMs

موارد استفــــاده:
• ماشین سازی

• محیط ھای تحت فشار
• صنایع غذایی

• سیمان 
• حفاری و استخراج معادن

• پمپ و فن 
• نوار نقاله 

:IP استانداردھای 
IP66 •

VACON 100 X درایو مدل
ایــن مــدل درایــو یــک نمونــه تخصصــی بــا ســاختاری منحصــر بــه فــرد مــی باشــد کــه مــی توانــد 
ــا  ــدل 100X 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

کاربر پسند
نصب و راه اندازی آسان برای ھمه برنامه ھانصب و کابل کشی بروی کف دستگاه

نصب پنل در جھت ھای مختلفصفه کلید آھن ربایی قابل نصب روی دستگاه
صفحه کلید خود آموز و با کاربری آسانصفحه کلید گرافیکی با کارکرد آسان

نمایش کاملی از سیستم در حال کارنمایشگر چند قسمتی تا ۹ قسمت و نمایش نموداری
اتصال سریع و آسان سیم ھاترمینال ھای I/O نردبانی

قابلیت ھای مھم
IP66 انتخاب کارآمد ترین موتورھا در عملکرد مورد نیازمناسب جھت نصب در محل ھای رو باز دارای

3G نصب روی دستگاه متحرک یا روی موتورمقاوم در برابر لرزش طبق استاندارد
افزایش طول عمر فن ھای و کاھش نویز ھای صوتیفن ھای خنک کننده با قابلیت تغییر دور

تمیز  نگه داشتن آسانتر دستگاهرادیات ھای با فاصله برای دسترسی آسانتر
ھوشمند و ارتباط آسان 

قابلیت راه اندازی موتور ھای القایی، موتور ھای 
Synrm مغناطیسی دائم و موتور ھای

صرفه جویی در ھزینه و فضا، ایمنی در حین نگھداری

سفارشی بدون درایو Vacon جھت یکپارچه سازی 
سیستم

راھی آسان برای راه اندازی یک کنترل منطقی و 
یکپارچه ایده آل برای بھینه سازی

طراحی برنامه برای عملکرد ھای مختلفدارای PLC   داخلی با عملکرد ھای مختلف
 Safe Torque Off - STO ایمن و سازگار جھت عملکرد ھای مختلف بر روی ماشیندارای ُمدکاری

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  ھارمونیک ھا برای

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

ویژگیھا

( L1 – L2 – L3 ) ورودی

ولتــــاژ ورودی
۲۰۸ تا ۲۴۰ ولت  ( تلورانس ۱۵٪- تا ٪۱۰+ )

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

۵۰ تا ۶۰ ھرتز  ( تلورانس ۱۰٪- تا ۱۰٪+ )فرکانس ورودی

یکبار در دقیقه برای تمام رنج ھاتعداد قطع و وصل  ورودی

۷ ثانیهتاخیر در زمان استارت

کنتـــرل

۱/۵ تا ۱۶ کیلو ھرتز                                                          پیش فرض: فرکانس سوئیچینگ
( MM6) ۴ کیلو ھرتز فریم ( MM4 & MM5 ) ۶ کیلو ھرتز فریم

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-  تا ۴۰+ درجه سانتیگرادمتوسط دما
تحمل ۶۰ درجه دما با در نظر گرفتن افزایش توان

۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگرادمتوسط دمای انبار کاال

صفر تا  ۱۰۰ ٪ متوسط رطوبت محیط

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)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

صفر تا ۳۲۰ ھرتزفرکانس خروجی

۰/۰۱ ھرتزدقت فرکانس خروجی

مشخصات درایو وُکــــن ۱۰۰ ایکس

Enclosure

Fieldbus
MOD

EIPBAC

PN

LON

ECAT

TCP

PB DN

BAC

META CAN


