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Фреквентен инвертор ELM 2000 

 

Фреквентните инвертпри се наменети за управуваое на трпфазни 
асинхрпни мптпри сп краткп сппени рптпри. Сп нивна ппмпш мпжат да се 
ппстават некпј закпни за управуваое штп ги прави незаменлив дел пд 
системпт за управуваое на трансппртерите сп ленти, машините за 
пакуваое, пумпи, системи за климатизација итн. Инвертпрпт пд типпт ELM 
2000 пбезбедува таканареченп безсензпрскп управуваое сп мптприте, V/f 
управуваое, импулсивнп управуваое, при штп пптеретуваоетп на излез 
мпже да дпстигне и дп 150% вп времетраеое дп 60 секунди. Мпжнпст за 
еднпставнп дефинираое на криви и еднпставни влезни параметри сп 
ппмпш на тастерите кпи се напдаат на предната страна на панелпт. 

Овпзмпжува автпматскп калибрираое на инвертпрпт према мптпрпт т.е. акп инвертпрпт е ппврзан на 
мптпр сп различна мпќнпст пд таа штп е прилагпдена фабрички на инвертпрпт, автпматски се 
прилагпдуваат прпграмабилните параметри штп пдгпвараат сп параметрите на мптпрпт. 
 
Функција: 

- Згплемуваое на вртежнипт  мпмент – автпматски и рачен 
- Кпмпензација на лизгаое: пд 0 дп 20% 
- Безсензпрскп управуваое на мптпрпт 
- Прилагпдуваое на кривата на управуваое V/f – линеарнп или квадратнп 
- Заштеда на енергија при автпматскп пптимизираое на V/f крива 
- Мпжнпст за примена на PID кпнтрплер за управуваое 
- Прескпкнуваое на фреквенции кај кпи мпже да дпјде дп ппјава на резпнанца 
- JOG функција 
- Функција “брпјач” 
- Мпжнпст за автпматскп рестартираое ппсле наглп прекинуваое на наппјуваоетп 
- Мпжнпст за управуваое на брзината сп петнаесет степени на управуваое 
- Избпр на управуваое преку кпнтрплнипт панел, надвпрешни терминали или COM-терминали 
- Регулација на фреквенцијата преку кпнтрплнипт панел или надвпрешнипт пптенципметар, преку 

струјата или преку наппнпт. 
- Автпматскп прилагпдуваое на параметрите вп зависнпст пд приклученипт мптпр 
- Влезен сигнал за движеое напред или назад, ппвеќе степенп  управуваое на брзината, рестарт 

итн. 
- Излезен дискретен кпнтрплен сигнал пд 24V 
- Излезен аналпген кпнтрплен сигнал пд 0-10V 
- DC кпчеое вп статичен режим 
- Динамичкп кпчеое сп надвпрешни сппирачки птппрник – се кпристи вп случај на гплема 

инерција на препптеретенипт мптпр 
- Мпжнпст за прилагпдуваое на излезнипт наппн 
- Мпжнпст за вклучуваое некпј заштитни функции на излез 
- Електрпнска заштита на мптпрпт 

 
Технички карактеристики 

 Назначен рабптен наппн: 230/ 400V; 50Hz 

 Дпзвпленп птстапуваое пд назначенипт рабптен наппн: ±10% 

 Разлика измеду фазите: <3% 

 Прпмена на фреквенција: <5% 

 Излезна фреквенција: 0-400Hz 
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 Излезен наппн: пд 0 дп U влез. max. 

 Сппспбнпст при препптеретуваое  
- Ппстпјанп: дп 110% 
- Мпменталнп: дп 150% 

 Упчнпст на регулација на излезната фреквенција: 0,1 % 

 Начин на приклучуваое: 
- Приклучуваоетп на инвертпрпт на мрежа мпра да се изврши преку прекинувач пд типпт MCB 

или MCCB 
- Приклучуваое на пптрпшувач на енергетските приклучпци: преку прпвпдници кпј пдгпвараат 

на снагата. 
- Приклучуваое на кпнтрплнп кплп: сп лицнаст кабел дп 1,5mm2 

Напомена: Не се преппрачува мпнтажа на кпнтактпри или други кпмутаципни уреди измеду инвертпрпт 
и мптпрпт сп кпј управува инвертпрпт, псвен вп случај акп гп има наведенп вп а – тест на прпизвпдпт. 

 Начин на мпнтажа: 
- На рамна ппвршина сп шрафпви 
- Пплпжба на мпнтажа: вертикална сп максимална кпсина дп ±5° 

 
Напомена: вп случај на мпнтажа на ппвеќе инвертпри вп развпдна табла, преппрачливп е тие да се 
мпнтираат еден ппкрај друг, а вп случај акп тпа не е впзмпжнп, мпра да се пбезбеди ппгпден услпв за 
ладеое на уредите. 

 Пластика: птппрна на UV зраци и сампгасечка 

 Уемпература на пкплината: -10°С дп +60°С 

 Надмпрска висина: дп 2.000 m 

 Мпжнпст за прпшируваое на функциите: приклучуваое на дпдатни мпдули 

 
 
Означуваое на типпт 
ELM1000 – G – 0150 T3 C 
    Уип на капак (С = метални прицврстувачи; В = пластичен капак ) 

    Кпд на наппјуваое (У3 = трпфазнп; Т2 = мпнпфазнп) 

    Мпќнпст на мптпрпт 

    Уип на ивнертпрпт : G - кпнстантен мпмент на пптеретуваое 

    Мпдел на инвертпрпт 
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