
 H100 ويژگی های درايو ال اس

 صفحه کليد ساده برای تنظيمات پمپ و فن 

 .در صفحه کليد اين درايو کليد های انصراف، جلو، عقب، باال و پايين، روشن و خاموش، کليد دستی و … وجود دارد

 فيلتر EMC به صورت Built-In 

٠به کاهش نويز دست خواهيم يافت.اين فيلتر در رنج بين  EMC در زمان عملکرد دستگاه با وجود فيلتر کيلووات  ٣٧تا   ٧۵
 .وات بصورت پيشفرض وجود داردکيلو ۵٠٠تا  ١١٠ و

  کيلووات حتی بدون نياز به ٩٠تا   ٧۵انتخابی در دسترس قرار خواهد گرفت و  کيلووات به صورت ۵۵تا  ٣٧در رنج مابين 
 .نويزی در درايو وجود نخواهد داشت EMC فيلتر

  دارای استانداردهای جهانی 

استاندارد آمريکا و UL دارای  تهويهاتحاديه   CE  اياالت متحده  استاندارد برای کنترل هوا و سيستمهای  که تعريف    اروپا 
 .مطبوع را در بر دارند

  های ارتباطی پورت 

 Modbus-RTU, Metasys N2به صورت داخلی RS-485 دارای پورت ارتباطی

  تعويض بسيار ساده فن 

 .ينه امکانپذير استبدون نياز به باز کردن بدنه درايو امکان جدا سازی و تعويض فن بسيار آسان و کم هز

  راکتور داخلی 

 دارای راکتور جريان مستقيم داخلی بمنظور افزايش ضريب قدرت درايو

  امکان نصب هيت سينک 

H100 در صورت نياز به نصب هيت يسنک برای خنک سازی بهتر درايو اين امکان    ای کوچک است کهدارای ابعاد و اندازه
 .اينورتر فراهم گرديده است برای

  تنظيم پارامترها از طريق نرم افزار ويندوزی قابليت 

 



  دهد، امکان و امکاناتی که اين نرم افزار تحت ويندوز در اختيار ما قرار می  بر روی کامپيوتر  LS View با نصب نرم افزار
 .باشدروی درايو امکانپذير می تنظيم پارامترهای مورد نظر بر روی نرم افزار و سپس انتقال اين مقادير بر

 H100 سادگی و سهولت کار با

ال اس درايو  درايو    H100 ويژگی خاص  از  برداری  بهره  و  پارامترها  تنظيم  در  کاربر  حداکثر راحتی  ال جی،  شرکت 
 .باشدمی

  عملکرد بدون اتصال برق 

 .قابليت امکان عملکرد بعضی امکانات بدون اتصال جريان برق به اينورتر

 نشانگر LED 

H100 نده چراغدارای يک هشدارده LED چناچه در وضعيت روشن قرار داشته باشد نشانگر عملکرد عادی درايو   است که
 .باشدمی صورت چشمک زدن نشاندهنده وجود خطا از قبيل مشکل در ارتباط در درايو است و در

  قابيلت خواندن و نوشتن پارامترها 

اين   ی ذخيره شده بر روی درايو فراهم گرديده است. بهمشاهده و تغيير پارامترها ای است که امکانبه گونه  H100 طراحی
 .ترين روش تغيير دهد صورت کاربر براحتی ميتواند تمام تنظيمات مورد نظر را رويت و با ساده

 نصب و راه اندازی بسيار آسان 

  و  I/O ه شدن بر رویپارامترهای ذخيره شده بر روی درايو امکان دانلود و ذخير  با استفاده از کپی کننده هوشمند اطالعات
 .باشدمورد نياز می RJ45 يک کابل  يا کنترلر درايوهای ديگر را خواهد داشت. برای اين کار يک يونيت کپی کننده و

 

 .باشدبا اين اوصاف و در صورت استفاده از کپی کننده اطالعات، فرايند خواندن و نوشتن اطالعات به طريق شکل ذيل می



 استفاده موثر از فضای نصب 

 .تا در نصب در تابلو کمترين فضا را اشغال نمايند  زی شدهسه فاز در حد قابل توجهی کوچک سا LS H100 0.75 kw درايو

 

درايو در راستای کاهش فضای نصب  Side By Side ، امکان نصبIP5 از قبيل به نسبت درايوهای با کارايی تقريبا برابر
 .فراهم گرديده است H100 طراحی در



 های کنترلی مطمئنسيستم

LS H100 کنترل کننده ايمنی و حفاظتی بيشمار بر اساس فيدبک هايی که از خروجی درايو  هایدرايوی هوشمند با قابليت 
 .گيردبر عهده می ت ايمنی،نمايد، کنترل سيستم را به شکلی کامال هوشمند و با رعايدريافت می

  افزاریعمليات نرم LS H100 0.75 kw  سه فاز 

 .های احتمالی به پمپ در اثر تغييرات ناگهانی فشار به هنگام شروع کار پمپ و يا در اثر کارکرد پمپجلوگيری از آسيب

  نقطه شروع و پايان 

های احتمالی به پمپ با کنترل ميزان زمان افزايش و کاهش شتاب به هنگام شروع کار پمپ و توقف پمپ جلوگيری  از آسيب
 .نمايدمی

  کنترل شير ورودی 

  ها در صورت کنترل تغييرات ناگهانی فشار ،از طريق کنترل زمان کاهش شتاب  پمپ و لوله   های احتمالیجلوگيری از آسيب
 شودايستد و يا شير ورودی بسته میکار باز می زمانی که پمپ از

  کنترل همزمان چندين پمپ 

 پمپ فرعی بطور همزمان و بدون کارت آپشن فراهم گرديده است ۴پمپ اصلی و  ١امکان کنترل  LS H100 با يک درايو

نياز به افزايش درايو  پمپ به صورت همزمان و بدون ٨در صورت استفاده از کارت آپشن به صورت انتخابی، اين تعداد به 
 .باشدامکانپذير می



 

   جبران هزينه 

های عملياتی را با جبران فشار در خروجی  ک به دليل طول لوله زياد ، هزينه های هزينه در مواقعی کاهش فشار هيدرولي 
 .دهددرايو انجام می

 H100 های حفاظتی ويژگی 

بلکه    دهد،هايی از قبيل کنترل فشار، سرما و گرمای آب را انجام می تنها ويژگی  نه H100 با کارايی مبتنی بر ايمنی، درايو
 .مصرف را در اجرای عملکرد بر عهده دارد حفظ محيط زيست و کاهش

 :ها عبارتند ازبرخی از اين برتری ها و ويژگی

  کنترل ورودی پمپ 

 پمپ و يا لوله، سيستم هوشمند درايو قابليت شناسايی اين جسم را با اندازه  در صورت ورود هرگونه جسم خارجی در ورودی
 .نمايدجابجا می فشار مکش، جسم خارجی راگيری تغييرات فشار دارا بوده و با ايجاد تغيير در 

  های فرعی جبران کسری فشار در زمان تعدد پمپ 

 Aux ويژگی  يابد. برای جبران اين حالت،يابد، فشار لوله کاهش میفرعی افزايش می  هایدر حالت پمپ، زمانی که تعداد پمپ 
Motor PID Compensation ها، ميزان کاهش از طريق اين ويژگی جبران مپپ  يا جبران کننده کاهش فشار ناشی از تعدد

 .شودمی

  تنظيم کننده بار 



H100  هنگام    آورد تا ميزان تغييرات بار مورد نياز بهجريان بر اساس فرکانس فراهم می  نموداری بر اساس تغييرات ولتاژ و
 .وجود جسم خارجی در ورودی و حالت کم باری تامين گردد

  حالت آتش 

مثال آتش سوزی در حالت مکش و دهش فن، و زمانيکه سخت افزار مشکل يا   ی اورژانسی به عنوانبه هنگام بروز حالت
 .دهدتحت فرکانسی خاص ادامه می  نداشته باشد، درايو بطور مداوم و جهت حفاظت از ساير سيستمها به کارکرد خود  نقصانی

  نمايشگر ذخيره سازی مصرف انرژی 

 .شدنمايش ميزان انرژی ذخيره شده در حين عملکرد با ميزان انرژی که در صورت عدم استفاده از درايو مصرف می

 ادامه فعاليت 

در صورت هر گونه راه اندازی مجدد و يا قطعی جريان برق، پس از وصل مجدد جريان امکان ادامه فعاليت قبلی امکانپذير  
 .است

  حالت خواب و بيداری 

 های ورودی از طريقن برنامه برای خاموش کردن سيستم در راستای صرفه جويی و عدم نياز بر اساس سيگنالامکان تعيي
PID کنترل. 

  تقويت خودکار گشتاور 

 .شوداندازی به منظور کنترل خودکار بار مورد نياز توسط درايو محاسبه میخروجی ولتاژ درايو برای راه

 کنترل کننده نياز به روانکاری 

  های روانکاری در خروجی درايو قبل از ظاهر شود، سيگنال Flow/Oiling System  که در نمايشگر اينورتر فرمان  زمانی
بکار می موتور درست  از حذفشروع بکار  بعد  بکار موتور بالفاصله  امکانپذير    شوند. شروع  دستی خطای روغنکاری 

 .باشدمی

  قابليت کنترل دمپر در صورت وجود 

فرمان باز و بسته شدن دريچه و کنترل سيگنالهای دريافتی از    اينورتر  تم يک دريچه قرار گرفته باشد،هنگامی که در سيس
 .دريچه را خواهد داشت

  تعيين سطح 

کند، مقاديری که بيشتر  ين شده(ولتاژ، شريان، فشار و …) کار میاز عرف تعي  زمانی که درايو با فرکانسی و مقادری کمتر
 .دهنده رفتن درايو به حالت حفاظتی استنشان کند کهای را فعال میکمتر از ميزان تعيين شده توسط کاربر باشد، رله يا

  کنترل خرابی لوله ها 

 .شودکنترل فعال باشد، خرابی و نشتی لوله ها از طريق کد خطا در نمايشگر نشان داده می اينورتر ال اس  PIDکهمادامی



  کنترلر حالت کم باری 

ه، قرار گيرند، نمايشگر  را در فرکانسی کمتر از ميزان تعيين شد Dry Pumps و يا No flow ها در در حالتوقتی پمپ
يا توقف بعد از رفع مشکلفعال شده و يک فرايند تعريف می  خطا آزاد و  قابل انتخاب    شود: حرکت  از بين پارامترها  که 
 .باشدمی

  گرم کننده موتور 

 .خروجی فراهم گرديده است DC برای جلوگيری از آسيب و تراکم موتورها، امکان گرم کردن موتور با ولتا

 کنترل کننده KEB,Kinetic Energy Buffering 

ثباتی توسط درايو انجام که توليد ميکند کنترل پمپ در زمان بی  DC در صورت قطعی لحظه ای ولتاژ ورودی، با ولتاژ 
 .شودمی

 


