
INVERSOR DE FREQUÊNCIA

VETORIAL DE ALTA PERFORMANCE

1/2 a 500CV

Aplicações

Metalúrgica, petróleo, química, têxtil, construção civil, laboratórios, alimentos,

papel, plástico, impressão, guinchos, lavanderia, saneamento, efluentes, etc.

Indústria de máquinas: confecção, compressores, extrusão, injeção, trança,

ventiladores, máquina de sopro, moldagem por sopro, sopro de filme, corte,

esteira transportadora, bombas, triturador, moedor, de vidros, de polimento,

lavanderia, máquina de secagem, elevadores, esmeris, centrífugas, etc.

• Controle baseado em DSP de 32-bit realiza

o algoritmo de controle vetorial de alta

velocidade e alta performance.

Opera com motores de indução assíncronos•

ou motores síncronos de imã permanente.

Modo de controle: Controle vetorial c/ PG•

(VC), controle vetorial sem realimentação

(SVC), controle V/F.

Podem ser realizadas até 7 etapas de•

controle de velocidade e 8 etapas de controle

de aceleração.

Funções de CLP básico: podem ser realizados•

até 15 segmentos de controle de velocidade

e 8 segmentos de controle de aceleração.

Pode adicionar PID para regular o sistema de•

frenagem com CC.

Reinício com velocidade rastreada para•

recuperação após perda momentânea de energia.

Parâmetro para redução do consumo de energia.•

Cartão opcional para aplicações especiais.•

Capacidade de sobrecarga: corrente de 150% por 60s (SVC), 180%•

da corrente nominal para 10s (VC).

Função PID interno de alto desempenho de controle de malha fechada.•

8 bornes de controle programáveis.•

IHM Hot Pluggable: pode restaurar ou copiar 4 grupos de parâmetro•

de programas de operação.
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Modelos

PI9100A-004G2

PI9100A-2R2G1 2,20kW 3.0CV

3,70kW 5.0CV

PI9100A-R75G3 0,75kW 1.0CV

PI9100A-1R5G3

PI9100A-2R2G3

PI9100A-004G3

PI9100A-5R5G3

PI9100A-7R5G3

PI9200-011G3

1,50kW 2.0CV

2,20kW 3.0CV

3,70kW 5.0CV

5,50kW 7.5CV

7,50kW 10.0CV

11,00kW 15.0CV
Tipo:

IGBT simples Potência

* Tensão de entrada

1: 220V monofásico

Dimensões

PI9100A 004G2

PI9100A 2R2G1 220x150x185.5 PI9100A R75G3 185x120x165

PI9100A 1R5G3

PI9100A 2R2G3

PI9100A 004G3

PI9100A 5R5G3

PI9100A 7R5G3

PI9200 011G3

185x120x165

185x120x165

220x150x180.5

220x150x180.5

285x180x200

360x220x210

220x150x185.5

Medidas em mm
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L

P

AxLxP

PI9200-015G3 15,00kW 20.0CV

PI9200-018G3 18,00kW 25.0CV

PI9200-022G3 22,00kW 30.0CV

PI9200-030G3 30,00kW 40.0CV

Outros modelos sob consulta

4: 480V trifásico

6: 690V trifásico

PI 9100 A 2R2 G 1
Provolt

Inversor

Série

Tipo:

IGBT simples Potência

Função:

carga padrão

Tensão de

entrada*

2: 220V trifásico

3: 380V trifásico

PI9100A-5R5G2 5,50kW 7.5CV

PI9200A-7R5G2 7,50kW 10.0CV

PI9200A-011G2 11,00kW 15.0CV

PI9100A-5R5G2 360x220x210

PI9200A-7R5G2 360x220x210

PI9200A-011G2 360x220x210

PI9200-015G3 360x220x210

PI9200-018G3 435x225x242

PI9200-022G3 435x225x242

PI9200-037G3 480x296x246

PI9200-030G3 480x296x246

PI9200-037G3 37,00kW 50.0CV

PI9200A-015G2 15,00kW 20.0CV

PI9200A-015G2 435x225x242

PI9000

Funções de CLP

Motores: indução assíncronos

e síncronos de ímã permanente

Foco nos detalhes e

confiabilidade!
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Blumenau / SC CEP: 89065-000

Itens Especificações

Sistema de controle

Método de controle

Inversor com controle vetorial de alta performance baseado em DSP de 32 bit

Controle V/F, controle vetorial W/O PG, controle vetorial W/PG

Percebe baixas frequências (1Hz) e controla em larga faixa o torque sob o modo de controle V/F

Modo direto e modo curva S. Disponibilidade de 4 opções, a gama disponível de tempo é de 0 a 6500 segundos

Linear, raiz quadrada / potência m-th, curva V/F customizada

Tipo G: corrente nominal 150% -1 minuto, corrente nominal 180% -2 segundos

Tipo F: corrente nominal 120% -1 minuto, corrente nominal 150% -2 segundos

Controle vetorial: 0 a 300Hz

Características técnicas

Função boost de torque automático

Controle aceleração e desaceleração

Modo de curva V/F

Capacidade de sobrecarga

Frequência máxima

Frequência portadora

Resolução da frequência de entrada

Torque partida

Range de velocidade

Precisão da velocidade estabilizada

Resposta de torque

Diversos

Sinais de entrada de controle

Funções de operação

0,5 a 16kHz: ajusta automaticamente a frequência portadora de acordo com as características da carga

Ajuste digital: ajuste analógico 0,01Hz: frequência máxima x 0,1%

Tipo G: 0,5Hz / 150% (controle vetorial W/O PG)

Tipo F: 0,5Hz / 100% (controle vetorial W/O PG)

1:100 (controle vetorial W/O PG) 1:1000 (controle vetorial W/PG)

Controle vetorial W/O PG: ±0,5% (taxa velocidade sincronizada)≤

Controle vetorial W/PG: ±0,02% (taxa velocidade sincronizada)≤

≤ 40ms (controle vetorial W/O PG)

Boost de torque, frenagem CC, controle de jogging, operação multi-speed, PID interno, controle automático de tensão (AVR), controle e

limite de torque

Auto verificação dos periféricos após energização, função de barramento (link CC) comum, limite de corrente rápido, controle de temporização

Método de operação, parâmetro frequência, sinal partida, multi-speed, parada de emergência, operação wobbulate, reset falha, sinal de

realimentação do PID

Frequência limitada, jump frequência, compensação de frequência, auto-tunning, controle PID, corrente frenagem

Proteção de sobretensão, subtensão, sobre corrente, sobrecarga, sobretemperatura, sobrecorrente stall, bloqueio de sobretensão, perda de fase

(opcional), erro de comunicação, anormalidade do sinal de feedback do PID, falha PG e proteção de curto-circuito ao terra, temperatura do

IGBT, no display, controle do ventilador do inversor, restabelecimento da operação após uma falha momentânea de energia, método de controle

de aceleração na partida, função de proteção de parâmetro
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Controle V/F: 0 a 3200Hz

Personalizações
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Proteções do inversor

Tensão de entrada (VCA fases)

Frequência da rede

220 1Ø - 220 3Ø - 380 3Ø - 480 3Ø ±10%

50/60Hz ± 5%
Entrada energia (R-S-T / L1-L2-L3)

Tensão de saída

Tempo rampa

0-100% da tensão da rede

0,0 a 3.200 segundos
Dados saída (U,V,W / T1-T2-T3)

Para partir/desligar, reset, sentido de giro, etc

Lógica

6 (até 11kW) 8 (acima de 11kW)

NPN  ou PNPEntrada digital

Número de entradas analógicas

Nível de tensão

2

0 a 10VccEntrada analógica

Quantidade

Nível de tensão

1

24VccEntrada pulso

Nível tensão 9 a 30Vcc 2,4kΏ

Nível de corrente 0 a 20 mA

Precisão entrada de pulso 0 a 100kHz

Número de saída (1 pode ser de pulso) 2Saída digital

Número de saídas analógicas

Nível de tensão

2

0 a 10VccSaída analógica

Nível de corrente 0 a 20 mA

Quantidade

Precisão saída de pulso

1

0 a 100kHz
Saída de pulso

Quantidade 1 (até 11kW) 2 (acima de 11kW)Saída relê

Porta de comunicação RS485/232Comunicação

-10°C a 40°C (temperatura 40 a 50°C, usar coeficiente redutor de 2% para cada °C acima de 40°C)°CTemperatura ambiente

Normas de segurança

Normas de CEM

IEC61800-5-1:2007

IEC61800-3:2005
Normas do produto

Outras linhas

CFP

1 a 5CV

220V

Escalar

PI130

1 a 3CV

220V / 380V

Escalar e vetorial

Representante


