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Rynek przemiennikÛw czÍstotliwoúci stawia coraz wiÍksze wymagania producentom napÍdÛw
elektrycznych. Obok standardowych algorytmÛw pracy pojawiajπ siÍ nowe, dostosowane do
coraz bardziej wymagajπcych aplikacji. Dystrybutorem prezentowanego w artykule falownika
Sinus Penta jest firma Eldar.
lettronica Santerno od blisko 40 lat
zajmuje siÍ produkcjπ napÍdÛw
elektrycznych. Sztandarowym produktem firmy jest falownik Sinus K. posiadajπcy dwa algorytmy pracy: IFD ñ sterowanie skalarne i VTC ñ sterowanie bezczujnikowe wektorowe. Na bazie tego urzπdzenia powsta≥a nowa konstrukcja ñ falownik
Sinus Penta.
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Charakterystyka
Przemiennik Sinus Penta posiada cztery
tryby pracy:
ï IFD ñ sterowanie skalarne,
ï VTC ñ sterowanie bezczujnikowe wektorowe,
ï FOC ñ sterowanie polowo zorientowane,
ï RGN ñ algorytm zwrotu energii do sieci
zasilajπcej.
Urzπdzenie jest dostÍpne z firmwarem
przystosowanym do kontroli systemu kaskady pomp (do czterech urzπdzeÒ pe≥niπcych funkcjÍ Slave). DziÍki takiemu rozwiπzaniu moøliwe jest precyzyjne sterowanie pompami oraz rÛwnomierna eksploatacja kaødego z urzπdzeÒ, co wp≥ywa
na wyd≥uøenie øywotnoúci uk≥adu. Trwajπ rÛwnieø prace nad opracowaniem algorytmu SYN s≥uøπcego do sterowania bezszczotkowymi silnikami synchronicznymi z magnesami trwa≥ymi oraz nad zaimplementowaniem algorytmu LIFT z falownika Sinus K.

wiπzanie, a wspÛ≥czynnik
mocy cosϕ= 1. W przypadku, gdy moc oddawana podczas hamowania
wynosi od 25% do 65%
znamionowej mocy silnika, polecane jest uøycie
Sinus Penta z algorytmem
zwrotu energii do sieci zasilajπcej pracujπcego jako
jednostka
hamujπca
(rys. 3).

Sterowanie
Falownik Sinus Penta
posiada dwa tryby sterowania wektorowego: VTC
ñ nie wymagajπcy czujnika oraz FOC ñ praca w pÍtli zamkniÍtej z enkoderem. W celu uzyskania wysokiej precyzji w ca≥ym zakresie regulacji zalecana jest praca z algorytmem Rys. 1. Falownik Sinus Penta ñ udoskonalona konstrukcja na bazie
urzπdzenia Sinus K
FOC.
Programowanie odbywa siÍ za pomoPenta, jako jeden z nielicznych falownikÛw na rynku, wystÍpuje w przedziale mo- cπ 12-sto przyciskowej klawiatury oraz ducy od 1,5 kW do 2000 kW. Maksymal- øego, czytelnego, czteroliniowego wyna czÍstotliwoúÊ generowana przez falow- úwietlacza LCD. Panel operatorski daje
moøliwoúÊ sczytywania parametrÛw z zanik wynosi 1000 Hz.

Zwrot energii
Firmy stosujπce falowniki coraz czÍúciej
siÍgajπ po uk≥ady oferujπce zwrot energii
do sieci zasilajπcej (rys. 2). Sinus Penta jako
jeden z nielicznych oferuje tego typu roz-
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Rys. 2. Schemat ideowy uk≥adu realizujπcego zwrot energii do sieci zasilajπcej za pomocπ falownikÛw
Sinus Penta
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Rys. 3. Uk≥ad realizujπcy zwrot energii do sieci zasilajπcej za pomocπ falownika Sinus Penta pracujπcego jako jednostka hamujπca

programowanego falownika i wprowadzenia ich do kolejnej jednostki. Menu sk≥ada siÍ z trzech poziomÛw:
ï Basic ñ zawierajπcego podstawowe parametry potrzebne do uruchomienia napÍdu,
ï Advanced ñ z wiÍkszπ grupπ parametrÛw ñ poziom zaawansowany,
ï Engineering ñ z dostÍpem do wszystkich parametrÛw.
ParametryzacjÍ falownika moøna przeprowadziÊ za pomocπ
oprogramowania Remote Drive z poziomu PC. Program pozwala
rÛwnieø dokonywaÊ aktualizacji firmwaru falownika. Przemiennik
posiada interfejs RS485 z protoko≥em Modbus RTU.
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Urzπdzenia typu Sinus Penta moøna podzieliÊ ze wzglÍdu
na przeciπøalnoúÊ (przekroczenie prπdu znamionowego w czasie 120 sekund co 20 min do rozmiaru S30 oraz co 10 min dla
wiÍkszych rozmiarÛw) na cztery grupy:
ï Light ñ przeciπøalnoúÊ do 120% dla niewielkich obciπøeÒ ze
sta≥ym / kwadratowym momentem (pompy, wentylatory),
ï Standard ñ przeciπøalnoúÊ do 140% dla normalnych obciπøeÒ
w aplikacjach sta≥omomentowych (przenoúniki taúmowe, mieszalniki, wyt≥aczarki),
ï Heavy ñ przeciπøalnoúÊ do 175% dla duøych obciπøeÒ w aplikacjach sta≥omomentowych (windy, wtryskarki, prasy mechaniczne, wciπgarki, walcarki),
ï Strong ñ przeciπøalnoúÊ do 200% dla duøych obciπøeÒ w aplikacjach sta≥omomentowych (pozycjonowanie osi, wrzeciona).
Istnieje moøliwoúÊ zamÛwienia falownika wraz z osprzÍtem (d≥awik wejúciowy / wyjúciowy, rezystor hamujπcy, potencjometr zewnÍtrzny itd.) w skrzynce rozdzielczej o stopniu ochrony IP54
ñ Sinus Box K. Przemienniki duøych mocy wraz z osprzÍtem sπ
montowane w szafach rozdzielczych o stopniu ochrony IP24 lub
IP54 i noszπ nazwÍ handlowπ Sinus Cabinet K.
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