MOTOR ÜSTÜ SÜRÜCÜ TEKNİK BİLGİLER

Motor Üstü Sürücü
Kontrol Ün teler

Motor Üstü Sürücüler

3 fazlı asenkron motorun değ ş k hızlarda dönmes veya her koşulda aynı hızda dönmes ç n frekans nvertörü
kullanılması gerek r. Asenkron motorun hız kontrolünün frekans nvertörü le gerçekleşt r lmes n n bazı avantajları
vardır. Motorlar yüksek enerj harcamaktadır. İşte bu tür yüksek enerj sarﬁyatını önlemek ve motorların
her koşulda sten len dev rde dönmes n sağlamak ç n değ ş k frekanslar üreterek motoru yormadan sten len
sab t hızda çalıştıran PID kontrollü frekans nvertörlü motor üstü sürücüler üret lm şt r.
Frekans kontrolü yükün gerekt rd ğ hız sev yes n opt mum koşullarda ayarlayarak çalışırlar. Hızdak ufak b r değ ş kl k
b le enerj tüket m n c dd oranda azaltab l r. Motor sürücüsü kullanılmadığında pompa her koşulda tam hızda çalışır.
Frekans kontrolü kullanıldığında se suyun ve ht yacın azaldığı zamanlarda pompa motorunun hızı azaltılarak enerj
tasarrufu sağlanab l r. Dünyadak elektr k enerj s n n %40’ının motorlarda tüket ld ğ n düşünürsek Frekans kontrolü
motor uygulamalarında ver ml b r şek lde kullanılması global enerj tüket m n %10 oranında azaltab l r.
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MUTLAKA TOPRAK HATTI BAĞLANMALIDIR.
MOTOR ÜÇGEN BAĞLANMALIDIR.

Şek l 3: BCF/20P Bağlantı Şeması

3X380V AC
MUTLAKA TOPRAK HATTI BAĞLANMALIDIR.

Şek l 4: BCF/21P Bağlantı Şeması

Motor Üstü Sürücüler

Genel Özell kler
1

2X16 LCD (L qu d Crystal D splay) ekran.

2

3 Adet zole ed lm ş d j tal nput.

3

2 Adet zole ed lm ş Analog nput.

4

3 adet röle çıkışı.

5 Gerçek zamanlı eşyaşlanma.
6

Modbus RTU haberleşme.

7

Uzaktan aç -kapa d j tal nput.

8

Otomat k pompa değ ş m. master pompa seç m.

9

Çalışma frekansı, akım, ger l m basınç değerler n ekranda göreb lme.

10 S nuso dal PWM (Pulse-w dth modulat on) kontrolü le tam s nüs çıkış.
11 Pompa yedekleme. Pompa sayısı + Maks mum pompa seç m le yedek pompayı eşyaşlandırma.
12 Menü çer s nden seç leb l r Mult pompa özell ğ .
13 Donma koruma özell ğ le motor blokajına karşı koruma.
14 %150 1dk. süre le %170 2 sn. süre le aşırı moment kapas tes .
15 Tes sat koruma özell ğ le boru patlamalarına karşı koruma.
16 Menülere Ş frel Er ş m.
17 PID kontrol. PID Hızlı -Normal-Yavaş seç m modu.
18 H drofor + S rkulasyon + Isıtma + Soğutma çalışma mod seç m .
19 Yüksek Basınç Koruması.
20 BMS kuru kontak le çalışma arıza durum b lg s .
21 Sürücüler arasında 2 tell blendajlı kablo le haberleşme.
22 Pompaların çalışma,bekleme,arıza ve ptal durumlarının ekranda zlenmes .
23 Set basıncı ve çalışma basıncının ekranda zlenmes .
24 Pompa çalışma zamanlarının zlenmes . (h)
25 Pompa geç ş zaman ayarlarının set ed leb lmes . (s)
26 Uyku akt f pas f seçeneğ ve uyku zaman ayarı.
27 Türkçe- İng l zce D l Seçeneğ
.

28 Uykuya geç şte sab t basınç kararsızlığını önlemek ç n frekansı yükselterek uykuya geç ş sağlama.
29 Dah l soğutma fanları sayes nde motor klemens ne veya sten len yere montaj yapma mkanı.
30 Çalışma ve Arıza Durumlarının LED le kazı.
31 Kalkış - duruş ve sab t basınç tutma süreler n ayarlayab lme mkanı.

