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Обезопасяване

Задвижването VLT® AutomationDrive 

FC 302 стандартно се предлага с 

предпазна стоп-функция, подходяща 

за инсталации от 3-та категория в 

съответствие с EN 954-1. Тази функция 

предпазва от нежелателно случайно 

стартиране на задвижването. Като 

опция се предлага Profi safe.

Модулното автоматично задвижване 
VLT® AutomationDrive
VLT® AutomationDrive дава възможност за масово производство и заводско изпитване на 

задвижвания, конструирани по задание на клиента. Усъвършенстването и включването на 

допълнителни опции става лесно и бързо. 

Корпус

Корпусът на задвижването отговаря на 

изискванията за степен на защита ІР20/

шаси. Опция със степен на защита ІР21/

NEMA 1 или ІР55/NEMA12.

Метод на студената плоча

Задвижването е изградено върху 

стабилна алуминиева основа, 

прикрепена към задния панел. Това 

осигурява висока механична 

устойчивост и възможност за ефикасно 

охлаждане по време на работа 

посредством метода на студената плоча.

Постояннотокова бобина

Добре известната постояннотокова 

бобина осигурява много ниски нива на 

хармонични смущения в захранването в 

съответствие с ІЕС-1000-3-2. Компактната 

конструкция означава, че няма нужда от 

външни модули.

Подходящо покритие

Предлага се с покритие на електронните 

платки, което прави задвижването 

идеално за работа в условия на 

агресивни среди.

Отстраним вентилатор

Както повечето от елементите, 

вентилаторът може бързо да се 

демонтира за по-лесно почистване и 

след това отново да се монтира. 

Филтър за радиочестотни смущения

Предлагат се филтри за радиочестотни 

смущения класА1/В1 и А2 в съответствие 

със стандартите ІЕС 61000 е EN 61800.

Подвижен локален панел за 

управление

Локалният панел за управление (LCP) 

може да се премества и включва 

и изключва по време на работа. 

Настройките лесно се прехвърлят 

посредством панела за управление от 

едно задвижване на друго и от компютър 

със софтуер за настройки МСТ-10.
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Усъвършенствана опция

Свободно програмируема опция МСО 

305, осигуряваща възможност за 

синхронизация, позициониране, 

електронно САМ управление и повече. 

Опция с полева шина

Опции с шинна организация на 

комуникацията (Profi bus, Devicenet, 

CanOpen и др.),  синхронизация, 

потребителски програми и други се 

доставят готови за включване и работа.

Възможност за приложение

Универсален вход/изход

Енкодер СІ (кодиращо устройство)

Резолвер (решаващо устройство)

Релейни опции

Надежден интерфейс

Избор на дисплей

Подвижният панел за локално 

управление на задвижванията на 

Данфосс вече се предлага с подобрен 

потребителски интерфейс. Можете да 

изберете между 6 езика (вкл. китайски) 

или да го приспособите за какъвто 

искате език. Два от езиците могат да 

бъдат сменяни от потребителя. Бутонът 

“Info” прави печатното упътване на 

практика излишно. В цялостния процес 

на разработването му бяха включени и 

потребители, за да се гарантира 

неговата изключителна функционалност 

и технически характеристики. Групата 

потребители оказаха значително 

влияние върху конструкцията и 

функциите на панела за локално 

управление. Автоматичното адаптиране 

към двигателя, бързото меню за 

настройка и големият графичен 

дисплей улесняват изключително 

пускането и експлоатацията на 

задвижването. Можете да избирате 

между цифрен дисплей, графичен 

дисплей или работа без дисплей.

Резервно захранване 24 V

Резервното захранване 24 V поддържа 

активни логическите схеми на VLT® Auto-

mationDrive, когато променливотоковото 

захранване бъде прекъснато.  

 

Контролни клеми

Специално разработени клемни 

съединения с притискащи пружини 

повишават надеждността и спомагат 

за улеснено пускане в експлоатация и 

сервизно обслужване.
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Автоматичното задвижване 

VLT® AutomationDrive FC 300 е в 

основата на концепцията за едно 

задвижване, което управлява всички 

операции от стандартни до серво-

двигатели на която и да е машина или 

производствена линия. Стандартните 

версии включват широк диапазон 

от функции, като програмируем 

логически контролер, автоматична 

фина настройка на управлението на 

двигателя и автоматична диагностика 

на работата. Включени са също и 

позициониране, синхронизация, 

преценяване на 

натоварването 

и дори серво-

операции. 

Всички версии 

ползват 

един и същ 

потребителски 

интерфейс, така че 

след като веднъж сте 

работили с една от тях, 

ще можете да работите с 

всички останали.

Само едно задвижване
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛА ПРОИЗВОДСТВЕНА 

ЛИНИЯ

Осигурява гъвкавост освен прецизността

Натискате, поставяте, отпускате и вече 
имате надеждно свързване на кабела за 
управлението, което повече не се нуждае от 
обслужване

VLT® AutomationDrive поддържа всички 
профили за автоматизация PROFIdrive

Вентилаторът се демонтира лесно 
за почистване на топлоотвеждащия 
радиатор

Бутилката се намира под 
инспекционната камера точно 
в момента, когато се задейства 
светкавицата. Автоматичното 
задвижване осигурява адаптиране 
на производствената скорост дори 
и при сложни операции по цялата 
производствена линия.

Новият VLT® AutomationDrive Ви дава 

възможност да промените скоростта на 

производството без да преустройвате 

конвейера. Функцията за прецизно 

тактово спиране гарантира, че 

изделието винаги ще се намира точно 

там, където трябва да бъде върху 

производствената линия. 

Увеличаване или намаляване на 
скоростта на цялата линия
Скоростта на производство може да 

бъде променяна по всяко време. Дори 

и когато приложението обхваща 

няколко части. Функцията 

“Прецизен тактов еталон” 

принуждава конвейерите 

да се съобразяват с 

кодиращото устройство 

на главния конвейер и 

осигурява синхронизация на 

всички конвейери.

Предимства:

• Конвейерът може да бъде спрян на 

точно определено място използвайки 

система с отворен контур независимо 

от скоростта на производството.

• Функцията за прецизно тактово 

спиране компенсира скоростта на 

придвижвания предмет, когато той 

премине покрай сензора за спиране. В 

резултат на това се постига прецизно 

спиране независимо от 

производствената скорост.
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Вграден интелигентен логически 
контролер

За да откачите проводниците просто 
издърпайте клемните блокчета.

VLT®AutomationDrive е на принципа Plug-
and-play. Дори кабелите на захранването и 
сензорите, както и контурът за обратна 
връзка са с удобни щепселни съединения.

Опцията с полева шина, готова за 
включване под предния капак. Тя може да 
се обърне обратно, ако предпочитате 
кабелът да бъде от горната страна. 

МСО 305 е интегриран програмируем 

контролер на движението. 

Той допълнително разширява 

функционалността и гъвкавостта на 

тези задвижвания. С контролера МСО 

305 преобразувателят VLT® Automa-

tionDrive се превръща в интелигентно 

задвижване, осигуряващо висока 

точност, динамично управление 

на движението, синхронизация 

(електронен вал), позициониране 

и електронно САМ управление.     А 

възможността за програмиране Ви 

позволява да използвате разнообразни 

приложни функции, като мониторинг и 

интелигентно обработване на грешки. 

Контролер на движението VLT® MCO 305

Натиснат бутон “Старт”

Долен бърз, включен мотор на 
бормашината

Достигната граница на бавна
скорост SM

Долен бавен, включен мотор на 
бормашината

Достигната долна граница SW

Повдигане на бормашината, 
включен мотор

Достигната горна граница SM

Спиране на бормашината, мотор 
изключен

Интелигентният логически контролер е 

просто, но сполучливо средство  за 

сработване на Вашето задвижване, 

двигател и приложение. Контролерът 

следи за определено събитие. Когато 

това събитие настъпи, контролерът 

активира определено действие и 

започва да следи за следващото 

събитие и така до 20 различни събития, 

след което започва отначало. 

Интелигентният логически контролер е 

в състояние да проследява всеки 

параметър, който може да бъде 

определен като “верен” или “грешен”. 

Това включва както цифрови команди, 

така и логически изрази, което 

позволява дори изходните сигнали от 

сензорите да влияят на работата. 

Температура, налягане, поток, време, 

товар, честота, напрежение и други 

параметри в съчетание с операндите 

“>”, “<”, “=”, “and” и “or” образуват 

логически изрази. Ето защо Данфосс 

нарича този контролер “логически”. 

Именно затова Вие можете да 

програмирате контролера да реагира 

на почти всяко събитие, което сте 

избрали.

Анал. вход 53

Аларма
Стойност

Текущ

вх.клема 32

вх.клема 19

Ресет

Действие 1вх.клема 19

Натиснат бутон “Старт”

Горна граница SW

Скорост на 
бормашината SW

Долна граница SW

Време

Скорост на 
бормашината

Положение на 
бормашината

AND

OR
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Панел за управление - лауреат на награда

Графичен дисплей

• Международно възприети знаци и 

символи;

• Визуализация на колони и графики;

• Лесен преглед;

• Избор между 27 езика.

Други предимства

• Отстраним по време на работа;

• Функция Upload и Download (качване 

и сваляне);

• Клас на защита ІР65 при монтаж на 

вратата на шкафа

• Предлага се и цифрена версия.

Осветяване

• Определени светодиоди светят, 

когато са активни 

Структура на менюто

• Изградено е на база на матричната 

система, добре позната от 

предходните задвижвания VLT®;

• Кратки команди за улеснение на 

опитните потребители;

• Възможност за едновременно 

редактиране и работа в различни 

режими.

Бързи менюта

• Бързо меню, зададено от Данфосс;

• Лично зададено бързо меню;

• Меню на направените промени, което 

включва опис на уникалните 

параметри за Вашето приложение;

• Меню за настройка на приложението, 

което осигурява бърза настройка за 

специфични приложения.

Нови бутони

• Info (“Бордови наръчник”);

• Cancel (“отменяне на последна 

команда”);

• Alarm log/Регистър на алармените 

сигнали (бърз достъп). 

Три възможности за панел: графичен цифрен 
с капак.

VLT® AutomationDrive е с панел за локално 
управление. Той се включва директно 
чрез щепселно съединение или се свързва 
посредством кабел.

VLT® AutomationDrive може да се пусне 
в експлоатация и да се контролира 
дистанционно чрез USB кабел или шинна 
комуникация. Предлага се специализиран 
софтуер за прехвърляне на данни, настройка и 
промяна на езика: Wizard, Data transfer tool, VLT® 
MCT 10.

Локалният панел за управление на VLT® 

AutomationDrive спечели наградата “iF 

design” за 2004 година. Панелът стана 

победител сред 1000 номинирани 

участници от 34 страни в категорията 

“Интерфейс в процес на комуникация”.
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Интелигентно решение на охлаждането
Охлаждането може да става по два начина, всеки от които има своите

предимства:

Тоталното отделяне на охлаждащия 

въздух от електронните елементи дава 

възможност за решения, при които 

топлината се отвежда извън корпуса.

При VLT® AutomationDrive се предлага 

топлоотвеждащ радиатор с фланец за 

монтаж на гърба на шкафа.

Принудително конвенционално 

охлаждане

Вентилатор вдухва студен въздух през 

охлаждащите ребра на алуминиевата 

основа. Каналът се почиства лесно без 

да се докосва електрониката.

Охлаждане по метода на студената 

плоча

Възможно е външно охлаждане през 

задната страна на алуминиевата 

основа.

Постояннотоковите бобини намаляват 
хармоничните смущения и предпазват 
задвижването.

Към VLT® AutomationDrive могат да се 
свързват директно предпазни устройства

Управляващите електронни платки 
се предлагат и с покритие за работа в 
агресивни среди 

Топлоотвеждащ 
радиатор с фланец.

Използване на кинетичния резерв
VLT® AutomationDrive може да използва 

мощността, генерирана от кинетичната

енергия за контролирано намаляване 

на скоростта в случай на загуба на 

напрежение. Приложението е готово за 

рестартиране, когато напрежението се 

възстанови.

Време

Постоянно напрежение

Честота на задвижването

Честота на двигателя

Отпадане на 
напрежението Генерирана енергия

Моторът работи в 
генераторен режим

Възстановяване на
захранването

Едно интелигентно решение 
със специален комплект 
позволява да се монтират 
корпуси D1 и D2 в шкафове Rittal, 
така че студеният въздух да 
отнема 85% от повишената 
температура без да влиза в 
допир с електрониката.

Стенен монтаж с принудително 
охлаждане чрез топлоотвеждащ 
радиатор..
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Надеждна и прецизна работа с товари
Променящите се условия оказват влияние 

върху работата на даден кран например 

или друго оборудване. В зависимост 

от положението и товара кранът 

може да се разклати при тръгване или 

спиране, защото е калибриран за средно 

натоварване.

VLT® AutomationDrive преценява 

генерирания от действителния 

товар ток в двигателя и извършва 

компенсация, така че кранът да тръгва 

и спира плавно точно където трябва. 

Тези преимущества се отнасят и за 

подемници и асансьори.

Малките товари се обработват по-

бързо

Оборудването трябва да бъде 

оразмерено за работа при максимален 

товар и скоростта обикновено се 

определя по този максимален товар.

Възможността за автоматично 

променяне на скоростта позволява 

оборудването да работи при частично 

или минимално натоварване. 

Задвижването преценява 

натоварването и увеличава до 

максимум производствената скорост.

Внимателно към стоките и щадящо 

спирачките 

Когато бъде спряно, задвижването VLT® 

AutomationDrive забавя подемното 

устройство почти до нула преди да 

задейства механичната спирачка. 

В резултат на това се постига по-

внимателно боравене със стоките 

и практически се елиминира 

износването на спирачките.

Преимущества:

• Ниските пулсации на въртящия 

момент осигуряват плавна работа.

• Точността в преценяването на товара 

позволява прецизно позициониране, 

независимо от натоварването.

• Преценяването на товара спестява 

време и ускорява производството – 

безопасно и интелигентно.

• Възможността за пълен въртящ 

момент при 0 об./мин. осигурява 

плавно придвижване и намалява 

механичното износване на 

предавките и спирачките, а това 

означава намаляване на техническото 

обслужване и увеличаване на 

ефективното работно време.

Предлага се комплект за вграждане, 

който улеснява смяната на по-ранни 

версии на задвижванията VLT® с по-

нови. 

В задната планка има предварително 

направени отвори. Кабелите от VLT® 

3000 и VLT® 5000 могат да бъдат 

използвани отново с помощта на 

клемни адаптери.

Комплект за 
вграждане

Компактност

VLT® AutomationDrive има компактна 

конструкция. Размерите за всички 

мощности са по-малки от тези на 

техните предшественици. Никой от 

размерите не е увеличен, а обемите им 

обикновено са с 20% по-малки.

ІР 55/66 за агресивни 
среди

Задната страна на корпусите на всички 

версии на VLT® AutomationDrive са 

от мангано-фосфорни съединения. 

Задната страна на ІР 66 е с епоксидно 

или полиестерно покритие (60-100 

μm, нанесено чрез потапяне. Капакът 

е с прахово покритие (80-100 μп. 

Силиконовото уплътнение е преминало 

изпитания с различни почистващи 

средства.
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VLT® Series LC

Филтри за синусоидни вълни

Когато скоростта на един двигател се 

регулира от преобразувател може да 

се появи резонансен шум от двигателя. 

Това е свързано с конструкцията на 

мотора и честотата на превключване 

на IGBT модула. Резонансната честота 

ще съответства на честотата на 

превключване.

За приложения, при които такъв шум е 

нежелателен, Данфосс предлага филтри 

за синусоидни вълни за FC 300 за 

заглушаване на акустиката.

Тези филтри се монтират в 

електрическата верига между FC 300 

и двигателя, за да се намали времето 

на нарастване на напрежение (dv/

dt), пиковото напрежение (Vmax) 

и пулсиращия ток към двигателя, 

намалявайки по този начин 

възникващия шум.

Направете справка със следната 

таблица, за да откриете подходящия 

за Вас филтър за синусоидни вълни. 

Филтрите за синусоидни вълни трябва 

да се поръчат отделно и се монтират на 

място от клиента.

Принадлежности

Динамично спиране

VLT® AutomationDrive може да се 

поръча с допълнително вграден модул 

за динамично спиране, използваща 

най-новата технология IGBT за 

осигуряване на бързо намаляване на 

скоростта на използвания двигател. 

Опцията модул за динамично спиране 

се вгражда в FC 300 фабрично 

преди покупката и не може да бъде 

допълнително монaтирана в полеви 

условия.

В комплект със спирачния модул 

трябва да се използва спирачен 

резистор(и) за разсейване на 

топлинната енергия регенерирана от 

двигателя при забавяне на скоростта 

или прехвърляне на товар. Изберете 

подходящ резистор за Вашето 

приложение от таблиците по-долу. 

Спирачните резистори трябва да се 

поръчат отделно и монтират на място 

от клиента.

Съединителен адаптер 

Profi bus Sub-D9

Адаптерът дава възможност за 
щепселно свързване на полевата 
шина.
 

Централен прекъсвач

Монтирането на допълнителния 

централен прекъсвач отпред на 

корпуси тип В, С, D или Е премахва 

необходимостта от външна 

превключвателна кутия.

Комплект за монтиране на локалния 

панел за управление

Комплектът служи за монтаж на 

локалния панел за управление в 

предния капак на шкафове със степен 

на защита IР 65.

Подобрени филтри за хармонични

Филтри за хармонични VLT® AHF 

010/005. Филтърът AHF 010 намалява 

хармоничните токове до под 10%, 

докато AHF 005 намалява тези токове 

до по-малко от 5%.

AHF 005 и AHF 010 на Данфосс са 

подобрени филтри за хармонични 

и не бива да се сравняват с 

традиционните заграждащи филтри 

за  улавяне на хармонични. Те са 

специално разработени за честотните 

преобразуватели на Данфосс.
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FC 301 A1 FC 301 FC 302 

 

- -

- -

 
45 45 45

50 50 50

55 55 55

√ √ √

- √ √

 √ √ √

√ √ √

√ - √

 √ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

5 5 6

1 1 2 

1 1/2 2

12 bit 12 bit 12 bit

√ √ √

√ √ √

 - - √

√ √ √

√ √ √

 8 8 8

√ √ √

 √ √ √

√

-

√

-

√

√

 

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

- √ √

- √ √

25/50 m 

<5 m 

<25 m 

2.5 m 

50/75 m 

<5 m 

<50 m 

<10 m 

150/300 m 

<5 m 

<150 m 

<50 m 

√ √ √

- - √

 √

 √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

Едно задвижване – две нива на работни 
характеристики

Специалните нужди изискват 

специални функции и 

технически характеристики. 

Диапазон на мощност 200-240V [kW]

Диапазон на мощност 380-(480)500V [kW]

Диапазон на мощност 550-600V [kW]

Диапазон на мощност 525-690V [kW]

Околна температура оС средна за 24 ч. (ІР21) 

без отклонения в параметрите
Околна температура оС максимална (ІР21)  без отклонения в параметрите

Околна температура оС макс. с отклонения 

ІР21/NEMA тип 1/ ІР55/NEMA тип 12

ІР66/NEMA тип 4х

Интелигентен логически контрол

Контрол по логическо правило

Одобрена функция “Предпазен стоп”

Локален управл. панел, цифрен или графичен 

Функция Info/Help

Лично меню (макро)

Регионални настройки (режим US)

Езикови настройки

Възстанов. предишна настройка след промяна

Защита с парола

Аналогов вход 0 до +10V 0 до +10V -10 до +10V

Цифрови входове

Цифрови транзисторни изходи1)

Релейни изходи

Аналогова изходна резолюция 

Връзка с компютър: RS 485 и USB

Заложени данни за двигателя

Алгоритъм за двигател с постоянен магнит 

ПИД-регулиране на процесите 

Прецизен Старт/Стоп

Предварително зададени еталонни величини 

Дигитален потенциометър

Нарастващи функции: линейна и S-образни 

Profi bus, DeviceNet, CANOpen, 

Profi Safe
Интерфейсни опции:

Разширени вход/изходи МСВ 101

Опция с енкодери МСВ 102 

Опция с резолвер МСВ 103

Релейна опция МСВ 105

Надежден PLC интерфейс МСВ 108

Опции с контрол на движението МСО 305

Опция външно резервно захранване 24V МСВ107

Дължина на кабела – екраниран/неакраниран

RFI EN55011 cl A2 (промишлен)

RFI EN55011 cl A1 (промишлен)

RFI EN55011 cl В (домашен)

Векторен контрол на напрежението WC+

Векторен контрол на изходното напрежение

Автоматична енергийна оптимизация (АЕО) - -

Контролирано намаляване на скоростта - -

Летящ старт – прихващане на въртящ мотор

Регулируема честота на превключване 1-16 kHz2)

Контрол на свръхнапрежението

Сменяем вентилатор

1)  Конвертиращи цифрови входове 2)  В зависимост от мощността 
*   Най-малкият размер кутия
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Задвижването VLT® AutomationDrive FC 

302 стандартно се предлага с предпазна 

стоп-функция, подходяща за инсталации 

от 3-та категория в съответствие с 

EN 954-1. Тази функция предпазва от 

нежелателно случайно стартиране на 

задвижването.

Това е от решаващо значение 

за приложения, при които 

предотвратяването на случайно 

стартиране е от жизнена важност. 

Клема 37 на FC 302 може да се използва 

като “спасителен бряг” за тази цел 

– функцията отговаря на изискванията за 

категория 3 на спиране по стандарт EN 

60204-1.

С това решение могат да се избегнат 

скъпите и обемисти външни 

компоненти, електрическото свързване 

е опростено, а времето за престой е 

сведено до минимум. Защитните сигнали 

се предават посредством дискретни 

проводници за сигнализация (при 

компактни машини) или чрез надеждна 

шинна комуникация (при големи 

производствени съоръжения).

Сработването на предпазно реле Pilz и 

автоматичното задвижване е перфектно, 

тъй като AutomationDrive е одобрено 

за приложения с категория 3 на 

безопасност.

Електрическото свързване е 

изключително опростено – само един 

проводник. AutomationDrive е одобрено 

за осигуряване на обезопасяващо 

спиране на инсталации от категория 

3 без необходимост от сигнали за 

обратна връзка от задвижването към 

предпазното реле.

Когато говорим за въртящ момент

При всички машини за навиване 

въртящият момент, необходим 

за ускоряване или намаляване на 

скоростта се променя в зависимост 

от товара. При осовите навиващи 

устройства въртящият момент дори 

се променя с размерите на рулото. 

Това изисква режим на прецизно 

регулиране на въртящия момент.

При операциите по навиване е особено 

важно да се контролира напълно 

обтягането на материала, който се 

навива. Задвижването е в състояние 

динамично да следи широк диапазон 

от еталонни стойности на въртящия 

момент, за да поддържа тангенциалния 

опън независимо от линейната скорост 

и диаметъра на рулото.

VLT® AutomationDrive FC302 

използва пълния потенциал на 

двигателите с постоянен магнит при 

високо динамичните приложения. 

Бързите процесори му дават 

възможност прецизно да контролира 

позиционирането, ускорението и 

въртящия момент.

VLT® AutomationDrive FC302 предлага богата гама от 
усъвършенствани функции

VLT® AutomationDrive FC302 управлява 
двигатели с постоянен магнит

VLT® AutomationDrive FC302 излиза 

в две серии – 600 и 690 V, особено 

подходящи за индустрии като 

химическата, водо- и газоснабдяването, 

минно-добивната и горската 

промишленост. Версиите за 690 V са 

предвидени за до 1.2 МW.

600 и 690 V

Обезопасяване само с един проводник

Преди

Сега

Незадължително
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IP54/IP55/IP66/NEMA12 

Типични номинални стойности за ток и мощност

Размери на 
корпусите
[mm]

За версиите 441 - 500 и 525 - 600 V мощността е посочена в конски сили(Северноамериканския пазар)     

   

230 V 400 V 460 V 575 V 690 V

Нормално ниво 

на експлоат.

110% върт.мом.

Високо ниво на 

експлоат. 160% 

върт.мом.

Нормално ниво 

на експлоат.

110% върт.мом.

Високо ниво на 

експлоат. 160% 

върт.мом.

Нормално ниво 

на експлоат.

110% върт.мом.

Високо ниво на 

експлоат. 160% 

върт.мом.

Нормално ниво 

на експлоат.

110% върт.мом.

Високо ниво на 

експлоат. 160% 

върт.мом.

Нормално ниво 

на експлоат.

110% върт.мом.

Високо ниво на 

експлоат. 160% 

върт.мом.

IN

A
m

p

P
N

kW IH

A
m

p

P
N

kW IN

A
m

p

P
N

kW IH

A
m

p

P
N

kW IN

A
m

p

P
H

к.
с. IH

A
m

p

P
H

к.
с. IN
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m

p

P
N

к.
с. IH

A
m

p

P
H

к.
с. IN

A
m

p

P
N

kW IN

A
m

p

P
H

kW

PK25 1,8 0,25

PK37 2,4 0,37 1,3 0,37 1,1 0,5

PK55 3,5 0,55 1,8 0,55 1,6 0,75

PK75 4,6 0,75 2,4 0,75 2,1 1,0 1,7 1,0

P1K1 6,6 1,10 3 1,10 3 1,5 2,4 1,5

P1K5 7,5 1,5 4,1 1,5 3,4 2,0 2,7 2,0

P2K2 10,6 2,2 5,6 2,2 4,8 3,0 4,1 3,0

P3K0 12,5 3 7,2 3 6,3 4,0 5,2 4,0

P3K7 16,7 3,7

P4K0 10 4 8,2 5,5 6,4 5,5

P5K5 30,8 7,5 24,2 5,5 13 5,5 11 7,5 9,5 7,5

P7K5 46,2 11 30,8 7,5 16 7,5 14,5 10 11,5 10

P11K 59,4 15 46,2 11 32 15 24 11 27 20 21 15 18 15 18 15 13 11

P15K 74,8 18,5 59,4 15 37,5 18,5 32 15 34 25 27 20 22 20 18 15 22 18.5 18 15

P18K 88 22 74,8 18,5 44 22 37,5 18,5 40 30 34 25 27 25 22 20 27 22 22 18.5

P22K 115 30 88 22 61 30 44 22 52 40 40 30 34 30 27 25 34 30 27 22

P30K 143 37 115 30 73 37 61 30 65 50 52 40 41 40 34 30 41 37 34 30

P37K 170 45 143 37 90 45 73 37 77 60 65 50 52 50 41 40 52 45 41 37

P45K 106 55 90 45 96 75 80 60 62 60 52 50 62 55 52 45

P55K 147 75 106 55 130 100 105 75 83 75 62 60 83 75 62 55

P75K 177 90 147 75 160 125 130 100 100 100 83 75 100 90 83 75

P90K 212 110 177 90 190 150 160 125 125 125 100 100 125 110 100 90

P110 260 132 212 110 240 200 190 150 155 150 131 125 155 132 131 110

P132 315 160 260 132 302 250 240 200 192 200 155 150 192  160 155 132

P160 395 200 315 160 361 300 303 250 242 250 192 200 242 200 195 160

P200 480 250 395 200 443 350 361 300 290 300 242 250 290 250 242 200

P250 600 315 480 250 540 450 443 350 344 350 290 300 344 315 290 250

P315 658 355 600 315 590 500 540 450 400 400 344 350 400 400 344 315

P355 745 400 658 355 678 550 590 500

P400 800 450 695 400 730 600 678 550 523 500 429 400 500 500 410 400

P450 880 500 800 450 780 650 730 600

P500 990 560 880 500 890 700 780 650 596 600 523 500 570 560 500 500

P560 1120 630 990 560 1050 800 890 700 630 650 596 600 630 630 570 560

P630 1260 710 1120 630 1160 900 1050 800 730 750 630 650 730 710 630 630

P710 1460 900 1260 710 1380 1100 1160 900 890 900 730 750 890 800 730 710

P800 1700 1000 1460 800 1530 1250 1380 1100 1060 1100 898 900 1060 1000 896 800

P1M0 1260 1300 1060 1100 1260 1200 1060 1000

ІР 20 и ІР21/NEMA1

Тип на корпуса A1* A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3
Височина ІР20 200 268 268

481 651 680 770 1159 1540 2000 2000 2000
IP21 / NEMA 1 307 370 370

Ширина Без опция С 75 90 130

242 242 308 370 420 420 600 1400 1600С тясна опция С 130 170
С широка опция С 1550 190

Дълбочина Без опция А или В 205 205 205
261 261 310 335 373 373 494 600 600

С опция А или В 219 219 219

Тип на корпуса A5 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3
Височина 420 481 651 680 770 1159 1540 2000 2000 2000
Ширина 242 242 242 308 370 420 420 600 1400 1600
Дълбочина 200 261 261 310 335 373 373 494 600 600

IP00/Шаси

Тип на корпуса D1 D2 E1
Височина 997 1277 1499

Без опция С, с тясна опция С и с широка опция С 408 408 585
Дълбочина Без опция А или В

373 373 494
С опция А или В

*  Само FC 301
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A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2

D1

D2

E1

A5

10 100 1000 kW

IP

66

55

54

21

20

00
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Допълнителен вход за обезопасяващо спиране на FC 302 и FC 301 A1 (Клема 37)

Тази схема показва типичен пример за свързване на AutomationDrive FC300. Клемите са означени с номера.

Примери на свързване

Широк диапазон класове на защита

NEMA

4x

12

12

1

панел

панел18.5 - 400/450 kW

0.37 - 75/90 kW

2.2/4 - 1200 kW

90/110  - 1200 kW

0.37 - 75/90 kW

0.37 - 45/55 kW
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Мрежово захранване (L1, L2, L3): 
Захранващо напрежение  FC 301 и FC 302: 200-240 V ±10%

Захранващо напрежение  FC 301: 380-480 V / FC 302: 380-500 V ±10%

Захранващо напрежение FC 302: 550-600 V ±10%

Захранващо напрежение    FC 302: 525-690 V ±10%

Честота 50/60 Hz

Фактор на мощността (cos φ)  (> 0,98)

Комутация при входно захранване L1,L2,L3  2 пъти/мин.

Изходни данни (U, V, W): 
Изходно напрежение  0-100% от захранващото напрежение

Изходна честота  FC 301: 0.2-1000 Hz / FC 302: 0-1000 Hz

Комутация на изхода Неограничена

Времена за ускоряване и спиране 0.02-3600 сек.

Затворен контур 0-132 Hz

Цифрови входове: 
Програмируеми цифрови входове        FC 301: 4(5)>5 / FC 302: 4 (6)>6

Логически схеми PNP или NPN

Ниво на напрежението  0 - 24 V прав ток

Ниво на напрежението, логика ’0’ PNP логика < 5 V DC

Ниво на напрежението, логика  ’1’ PNP логика > 10 V DC

Ниво на напрежението, логика  ’0’ NPN логика > 19 V DC

Ниво на напрежението, логика ’1’ NPN логика < 14 V DC

Максимално напрежение на входа 28 V пост. ток

Входно съпротивление, Ri прибл. 4 kΩ

Интервал на сканиране FC 301: 5 mS / FC 302: 1 mS  

Аналогови входове: 
Аналогови входове  2

Режими Напрежение или ток

Ниво на напрежението FC 301: 0 до +10 V

 FC 302: -10 до +10 V (мащабируемо)

Ниво на тока 0/4 до 20mA(мащабируемо)

Точност на входовете Макс.грешка 0.05% от цялата скала

Импулсни/енкодерни входове: 
Програмируеми импулсни/енкодер входове  2/1

Ниво на напрежението 0 - 24 V DC (PNP положителна логика)

Точност на импулсния вход (0.1-110 kHz) 

 Макс.грешка 0.1% от цялата скала

Точност на енкодерните входове (1-110 kHz) 

 Макс.грешка 0.05% от цялата скала 32(А), 33(В) и 18(Z)

 

Цифрови изходи: 
Програмируеми цифрови/импулсни изходи FC 301: 1 / FC 302: 2

Ниво на напрежение при цифров/честотен изход 0 - 24 V прав ток

Макс.изходен ток (приемник или източник) 40 mA

Макс.изходна честота на честотния изход 32 kHz

Точност при честотния изход Макс.грешка: 0.1% от цялата скала

Аналогов изход: 
Програмируеми аналогови изходи 1

Диапазон на тока на аналоговия изход 0/4 - 20 mA

Макс.товар при аналоговия изход 500 Ω

Точност при аналоговия изход  Макс.грешка: 1% от цялата скала

Вътрешно захранване: 
Изходно напрежение  10,5 V ±0,5 V

Макс.товар (10 V) 15 mA

Макс.товар (24 V) FC 301: 130 mA / FC 302: 200 mA

Спецификации

Релейни изходи: 
Програмируеми релейни изходи FC 301: 1 / FC 302: 2

Макс. товар на клеми 1-3 (прекъсване), 1-2 (връзка), 

4-6 (прекъсване) на силовата карта 240 V пром.ток, 2 A

Макс. товар  на клеми 4-5 (връзка) на силовата карта  400 V пром.ток, 2 A

Мин. товар на клеми 1-3 (прекъсване), 1-2 (връзка), 

4-6 (прекъсване), 4-5 (връзка) на силовата карта 24 V прав ток, 10 mA 

 24 V пром.ток 100 mA

Дължини на кабелите: 
Макс.дължина на кабела на мотора, (екраниран) FC 301: 50 m

 FC 302: 150 m

Макс.дължина на кабела на мотора, (не екраниран) FC 301: 75 m

 FC 302: 300 m

Околна среда/външни фактори: 
Степен на защита IP 20/IP 21/IP 55

Вибрационно изпитание 0,7 g

Макс.относителна влажност 5% - 95% (IEC 721-3-3); Клас 3K3 

 (без конденз) по време на работа

Агресивна околна среда (IEC 721-3-3), клас без покритие 3C2

Агресивна околна среда (IEC 721-3-3), клас с покритие 3C3

Температура на околната среда Макс. 50 °C 

Средна денонощно Макс. 45 °C

Защитен режим за възможно най-голямо 
съкращаване на времето за престой: 
• Електронна термична защита на мотора срещу претоварване

• Мониторинг на температурата на топлоотвеждащия радиатор, 

  за да се гарантира, че FC 300 ще изключи, когато температурата 

  достигне 100°С 

• FC 300 има защита срещу късо съединение на клеми U, V, W на 

  ел.мотора

• Защита срещу загуба на фаза в мрежата

• FC 300 има защита срещу неизправност на заземяването при клеми 

  U, V, W на ел.мотора
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Таблицата показва хилядите начини за 

конфигуриране на VLT®AutomationDrive. Като 

избирате измежду различните опции, Вие 

определяте един уникален номер за Вашето 

задвижване.

По този номер заводът изработва Вашето 

задвижване. Можете да конфигурирате 

задвижването и в Интернет на адрес 

www.danfoss.com/drives като изберете 

“Конфигуриране Он-лайн”.

Свободно избиране на конфигурацията
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FC30 P T H X S X A B C D

Мощност [kW] Филтър RFI Резервни А-опции

0,25 K 2 5 Без филтър X Без опции X

0,37 K 3 7 A1/B 1 Profi bus 0

0,55 K 5 5 A2 2 DeviceNet 4

0,75 K 7 5 A1/B red. 3 CanOpen 6

1,10 1 K 1

1,5 1 K 5 Спирачка В-опции С-опции

2,2 2 K 2  Без спирачен модул X Без опции X Без опции X

3 3 K 0 Със спирачен модул B Универсален I/O K MCO 305 4

3,7 3 K 7 Без спирачка, с предпазен стоп T Енкодер СІ R

4 4 K 0 Предпазен стоп и спирачка U Резолвер U

5,5 5 K 5 Релейни опции P Без избор X

7,5 7 K 5 Локален панел LCP Надежден интерфейс Z Profi safe A

11 1 1 K Без LCP X

15 1 5 K Цифрен LCP N Резервни Стандартен контролер / 

Без опция за софтуер
X X

18,5 1 8 K Графичен LCP G

22 2 2 K MCO 350, контр. синхрон. 1 0

30 3 0 K Покритие MCO 351, контр. позиц. 1 1

37 3 7 K Платка без покр. X

45 4 5 K Платка с покритие C Софтуер

55 5 5 K X X X Станд. софтуер

75 7 5 K Захр.. напреж. V 0 0 1 Спец. софтуер 1

90 9 0 K 2 200 – 240 0 0 2 Спец. софтуер 2

110 1 1 0 4 380 – 480

132 1 3 2 5 380 – 500 Мрежови опции D-опции

160 1 6 0 6 525 – 600 X Без опции Без опции X

200 2 0 0 7 525 – 690 1 Мрежов прекъсвач Резервно 

захранване 24 V DC
0

250 2 5 0 D Поделяне на товара

315 3 1 5 7 Бушони

355 3 5 5

400 4 0 0 Кутия

450 4 5 0 2 0 ІР20/шаси

500 5 0 0 2 1 ІР21/NEMA тип 1

560 5 6 0 5 5 ІР55/NEMA тип 12

630 6 3 0 6 6  IP66

710 7 1 0 5 4 ІР54/NEMA тип 12

800 8 0 0 0 0 ІР00/шаси

1000 1 M 0
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Какво всъщност е VLT®
Направление „Електрозадвижвания” на |Данфосс е световният лидер 

сред производителите на специализирани задвижвания – и продължава 

да завладява нови дялове от пазара.

Специализия в задвижванията

Специализация е ключовата дума от 

1968 г. насам, когато Данфосс пусна на 

пазара първото в света серийно 

произвеждано променливоскоростно   

задвижване за  променливотокови 

електродвигатели и го нарече VLT®.

Две хиляди служители разработват, 

произвеждат, продават и осигуряват 

сервиз на задвижвания и устройства за 

плавен старт в повече от сто страни – и 

нищо друго, освен задвижвания и 

устройства за плавен старт.

 

Местна поддръжка – глобално 

Управленията за електродвигатели VLT® 

работят в различни приложения по 

целия свят, а експертите на Данфосс в 

направление „Електрозадвижвания” 

работещи в повече от 100 страни по 

света са готови да помогнат на нашите 

клиенти със съвети по приложението и 

сервизно обслужване, независимо къде 

се намират,. Експертите на Напрваление 

„Електрозадвижвания” на Данфосс не 

спират да работят докато проблемите 

на клиента не бъдат решени.

Интелигентни и новаторски

Занимаващите се с развойна дейност в 

Направление „Електрозадвижвания” на 

Данфосс са  възприели изцяло модулни 

принципи в разработването, както и в 

конструирането, производството и 

конфигурирането на продуктите.

Бъдещите характеристики се 

разработват паралелно на 

специализирани технологични 

платформи. Това позволява 

разработката на всички елементи да 

става паралелно, като в същото време 

се намаляват сроковете до появата на 

пазара и се осигурява възможност 

клиентите да се възползват от 

предимствата, предлагани от най-

новите разработки.

 

Разчитайте на експертите

Ние поемаме отговорност за всеки 

елемент от нашата продукция. Фактът, 

че разработваме и произвеждаме наши 

собствени детайли, хардуер, софтуер, 

захранващи модули, печатни платки и 

принадлежности е вашата гаранция за 

надеждност на продуктите ни.

Централата в Граастен, Дания

Данфосс ЕООД • ул. Резбарска 5 • 1510 София • Направление „Електрозадвижвания” • тел.: 028 942 49 19 • факс: 028 942 49 20

e-mail: danfoss.bg@danfoss.com • www.danfoss.bg




