Unidrive M Genel Amaçlı Sürücüler
M101, M200, M300
Kolay kurulum. Uzun kullanım.
0,25 kW – 132 kW (0,33 hp - 175 hp)
100 V / 200 V / 400 V / 575 V / 690 V

Bize ihtiyacınız
olduğunda buradayız.
“Control Techniques teknisyenleri sorunları hızla ve kapsamlı
bir şekilde tespit eder. Bizimki gibi bir iş için bu çok şey ifade
eder ve diğer konularda edindiğimiz tecrübelerden çok daha
iyi bir tecrübedir”
- OEM, Offshore, Amerika

Her anlamda motor kontrolü

İstenilen anda ürün tedariki

Sürücülerin geliştirilmesi hakkında 40 yılı aşkın tecrübemiz
var. Bu süre zarfında her zaman müşterilerimize yakın
olduk. Bu bizim, ekipmanınızın çalışmasını sağlacak
performansta, kullanımı kolay, güvenilir sürücüler
tasarlamamıza olanak verdi.

Tam Zamanında (Just in Time - JIT) yöntemi ile çalışıyor ya
da bu yöntemle çalışmıyorsanız bile, ihtiyacınız olduğunda
stokta ürün olduğunu biliyor olacaksınız. Biz bu hizmete
Hızlı Sevkiyat adını veriyoruz. Bunun anlamı, istediğiniz
ürünü 24 saat içinde size göndermeyi taahhüt etmemizdir.*

Sürücü çözümleri OEM’ler dikkate alınarak tasarlanmıştır.

* Geçerli koşullar ve daha fazla bilgi almak için Hızlı
Sevkiyat broşürünü isteyin

Asla çözümsüz bırakılmaz
Tüm proje boyunca destek almak isteyebilir veya
ihtiyacınız olduğunda size yardımcı olacak birinin var
olduğu düşüncesiyle rahat olabilirsiniz. Amacımız, sizlerin
uzman bilgisine erişiminizi kolaylaştırmak, tasarım ekibiniz
üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olmaktır.
Sektörünüze yönelik gerçek sorunları çözmenize yardım
ediyoruz.
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Dünya çapında deneyim
Biz sadece yerel bir acente değiliz. Bizler endüstrinin her
sektöründeki sürücü uygulamalarına ilişkin bilgiyi paylaşan
küresel bir firmayız: Bir merkezi Mühendislik ve Tasarım
bölümü, 40’dan fazla Otomasyon Merkezi, 400’den fazla
şirketle Nidec ağı.
Dönen ve hareket eden her şeyde size yardımcı oluyoruz.
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Tüm müşterilerimizin faydalandığı güçlü
global varlık
Entegre Sürücü ve Motor organizasyonumuz sayesinde,
kapsamlı yerel destek ve hizmet sağlayan güçlü bir global
varlığa sahibiz. Buna aşağıdakiler dahildir:

5500 çalışan
40'tan fazla Otomasyon Merkezi
Her ürün, otomasyon çözümü veya servis
gereksinimi için mükemmel müşteri desteği
sunar
23 Üretim tesisi
Endüstriye özel müşteri gereksinimleri için
optimize edilmiş, kapsamlı yüksek kaliteli
ürün yelpazesi üretir
8 Mühendislik ve Tasarım tesisi
En yeni tasarım teknolojisi kullanılan pazar
lideri ürünler ve özellik grupları geliştirir
3 Bölgesel dağıtım merkezi
Hızlı ürün teslimatı gerçekleştirir

Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika Kıtası'ndaki geniş satış ve servis ağlarımız, dünya çapındaki çoğu uzak konumlarda bulunan
yüzlerce özenle seçilmiş distribütör ve servis ortağıyla desteklenmektedir.
www.controltechniques.com
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OEM otomasyonu için
tasarlanan sürücüler
Sürücülerimiz kurulumu yapıldığı andan
itibaren çalışmaya hazır durumdadır.
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Kolay kurulum. Hatasız Çalışma. İhtiyaçlarınıza esnek yaklaşım.
Tip
Amacı

Tipik uygulamalar

M101 Base

M200 Standard

M300 Safety

Basit otomasyon işlemleri

İlave kontrol ve endüstriyel haberleşme
ağı bağlantısı isteyen otomasyon işlemleri

İlave kontrol, endüstriyel haberleşme
ağı bağlantısı ve güvenlik kontrolü
isteyen otomasyon işlemleri

Konveyörler, fanlar, pompalar ve
karıştırıcılar için frekans kontrolü

İşlevleri, endüstriyel ağ sistemi ya
da Ethernet iletişimi ile uzaktan
kumanda edildiğinde, konveyörler,
fanlar, pozitif deplasmanlı pompalar ve
mikserler için hız kontrolü

Kişileri veya ekipmanı korumanın
gerekli olduğu malzeme taşıma, kesme,
ağaç işleri, makine aletleri uygulamaları
için hız kontrolü

Gerilim aralığı

100 – 400 VAC

100 – 690 VAC

Güç aralığı

0,25 – 7,5 kW

0,25 – 132 kW

İletişim

Ana özellikler

Seçenekler:
Ethernet | PROFINET | EtherCAT | PROFIBUS | CANopen | DeviceNet

-

•

Hızlı kurulum

•

Basit V/Hz kontrolü

•

Hızlı kurulum

•

Potansiyometre parametre
kontrolü

•

Geliştirilmiş RFC modu için
arttırılmış kontrol

•

Potansiyometre hız kontrolü

•

Hızlı kurulum

•

Geliştirilmiş RFC modu için
arttırılmış kontrol

•

SIL3/Ple uyumlu

•

İki kanallı güvenli moment kapama
(bkz. sayfa 15)

Sürücü karşılaştırma
Yerleşik Potansiyometre

✓

Açık çevrim vektör veya V/Hz

✓

✓

✓

✓

✓

1/0

2/1

2/1

3/0/1

4/0/1

4/0/1

1

1

1

Açık çevrim Rotor Akı
Kontrolü (RFC)
Analog Girişler/Çıkışlar
Dijital Girişler/Çıkışlar/Çift
Yönlü G/Ç
Röle Çıkışı¹
Güvenli Moment Kapama

2

Yerleşik PLC²

✓

✓

EIA 485 / Modbus RTU
iletişimleri3

✓

✓

✓

✓

SD kart üzerinden klonlama⁴

✓

¹ Ayarlanabilir
² Machine Control Studio programı gerektirir (ücretsiz indirilir)
³ AI-485 Adaptör gerektirir
⁴ AI-Backup Adaptör gerektirir

www.controltechniques.com
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Kolay kurulum.
Güvenilir performans.
Uzun kullanım.

Uzman bilgisi gerektirmez

Hızlı kurulum

Kurulumu mümkün olduğunca basitleştirmek için
tasarlanmıştır. Gerçekte birçok uygulamada bazı ayarların
değiştirilmesi gerekir. Ayarlamalar tuş takımı ve anlaşılır
başvuru kılavuzu ile oldukça basittir.

Hızlı, seri üretim için parametreler yeni sürücülere standart
SD kartlar kullanılarak transfer edilebilir. Opsiyonel AI‑Backup
modülü veya opsiyonel AI-Smart Adaptörüne ve 24V’a
ihtiyacınız olacaktır.

AI-Back-up Adaptörü

AI-Smart Adaptörü

Hızlı motor kurulumu için tüm parametreleri (Pr) sürücünün ön kısmında bulabilir ve saniyeler içinde işinizi tamamlayarak
çalıştırabilirsiniz.

1.
6

Motor nominal akımını
ayarlayın (Pr 06)

2.

Motor RPM değerini
ayarlayın (Pr 07)

3.
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Motor gerilimini
ayarlayın (Pr 08)

4.

Motor güç faktörünü
ayarlayın (Pr 09)

Anlaşılır ve açıklayıcı başlangıç kılavuzu

Hızlı hata teşhisi

Ürünlerimiz, onu ilk defa kullanan müşterilerimize işlemlerin
adım adım anlatıldığı kılavuz ile birlikte gönderilir. Bu kılavuz
size bilmeniz gereken her şeyi anlaşılır ve açıklayıcı şekilde
sunar.

Sürücünüzde bir hata olduğuna dair beklenmeyen bir
durum meydana geldiğinde Arıza Teşhis Aracı uygulamasını
ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Arıza Teşhis Aracı, Apple,
Android ve Windows işletim sistemleri için mevcuttur.
Sadece cihazınıza hata kodunu girin. Size bir çözüm
önerilecektir. Arıza Teşhis Aracı uygulamamızı aşağıdaki
adresten indirebilirsiniz:
www.controltechniques.com/mobile-applications

Buna ilaveten, hızlı başlangıç web sayfamız, “nasıl” başlıklı
video kılavuzları ve teknik bilgileri içermektedir. Bu bilgilere
aşağıdaki web sayfasından ulaşabilirsiniz:
www.drive-setup.com

Küçük boyut, kolay kurulum
Unidrive M sürücüleri sınıfının en küçükleri arasında yer
aldığından boyutun önemli olduğu makine üreticileri için
ideal seçenek haline gelmektedir.

www.controltechniques.com
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Sağlam ve güvenilir
sürücüler ile arıza
süresini asgariye indirir
Control Techniques, 40 yıllık sürücü deneyimine dayanır. Bizler en zorlu koşullarda bile
makineyi çalışır durumda tutan güvenilir sürücüler tasarlarız. Sürücülerimiz IEC60721-3-3
3C3* ve EN60068-2-60 Meth 4 uluslararası standartlarına uyumludur.
Sürücülerimiz üç temel alan hatası sebeplerine yönelik geniş kapsamlı koruma sağlar.
* Gövde boyu 4’e kadar

Giriş

Elektrik

Uygun şekilde tasarlanmayan sürücüler hatalara sebep olur
ve hizmet süresini kısaltır. Bizler sürücülerimizi aşağıda
sıralanan bir dizi özellik ile koruyoruz:

Güç altyapısı ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Sürücü
teknolojimiz bu varyasyonlara sahiptir, bu sebeple gönül
rahatlığı ile ürününüzü ihraç edebilirsiniz.

•

Koruyucu kaplamalı PBC – nem, toz, kimyasallar ve aşırı
sıcaklara karşı dayanıklılık sağlar

•

•

Patentli hava akış sistemi – dahili parçaların bozulmasını
engellerken sürücüleri etkin bir şekilde soğutur

Geniş aralıkta besleme gerilimi toleransı – güç kaynakları
mevcutken bile ekipmanın belirtilen toleransta kalmasını
sağlar. Bu sürücünün hata vermesine engel olur.

•

•

IP21 giriş koruması – UL açık sınıf (NEMA 1) uyumlu

•

Daha geniş sürücülerde yüksek IP değerleri kabinlere
monte edilen paneller ile elde edilebilir

Hata engelleme – talep değişkenliğinin ve şebeke
kaynaklı arızaların pahalı üretim kayıplarına neden
olması riskini ortadan kaldırır. Aşağıdakilere karşı
korumalı olarak tasarlanmıştır:
>> Yük azaltma – akımdaki değişikliği karşılamak üzere
hat hızı düşürülmüştür
>> Kısa süreli şebeke kaybı –
şebeke kaybı güç sağlama
özelliği, gücün motordan ve
toplam eylemsizlikten yeniden
üretilmesi ile durdurmayı
engeller
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Sıcaklık
Sürücülerimizi çeşitli işletim koşullarında çalışması için
tasarladık. Özellikleri:
•

•

Ayarlanabilir değerler – sürücüler daha yüksek
sıcaklıklarda çalışmalarına imkan verecek şekilde
yavaşlatılabilirler
Akıllı üç hızlı, kolay değiştirilir fan – sürücülerden
en iyi performansı almak üzere otomatik ayarlama.
Kolay değiştirilebilir fan, bakım süresinin
azaltılmasına ve fan ömrünün uzatılmasına yardımcı
olur.

Güvenilirliğe olan bağlılığımız
Kalite yönetimi günlük hayatımızın bir parçasıdır.
Müşterilerimizin bir çoğu için ISO 9001 bir ön koşuldur.
Bunun anlamı, üretim tutarlılığında sıkı kurallar
uyguladığımızdır.
Her ürün üretim sürecinde bir dizi testten geçer.
Her parça tek bir üreticiden gelmekte olup böylelikle
test gereksinimlerimiz karşılanmaktadır. En önemlisi,
elemanlarımızın titiz bir eğitimden geçmelerini
destekliyor ve tam izlenebilirlikten emin oluyoruz.
Bu da tüm fabrikalarımızda yüksek kalite standardımızı
sağlıyor.

www.controltechniques.com
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Doğru motor kontrolü
ile verimi en üst düzeye
çıkarma
“Tasarım ekibimiz makine performansı bazında daima sınırları
zorlamaya çalışır. Ekip dakikada 26 çevrim ile sınıra geldiğini
düşünürken; Unidrive M ile bunu 30 çevrime çıkarmayı başardık.”
- OEM, Ambalajlama, İtalya

Benzersiz motor kontrol algoritması, RFC-A modu, sürücünüzün akım çevirimi değerini 125μs kadar düşürmesine imkan
sağlar. Bu değer sürücü akımının ne kadar hızlı güncellendiğini gösterir. Bu düşük seviyede daha fazla kontrol elde
edebiliyoruz. Bunun anlamı, sürücülerimiz yüksek aşırı yük kapasitesinde 30 saniye için %180 ve 60 saniye için %150
dinamik hızlandırma gerçekleştirebileceğidir. Düşük hızlarda çalışırken RFC-A modu hassas bir şekilde hızı sabit tutmayı
başarabilir.

Motor kontrol modları şunları içerir:
Kontrol Modu

Özellikler

Açık çevrim vektör veya V/Hz asenkron motor kontrolü

Güvenilir performans ve kolay yapılandırma:
• 1 Hz'ye kadar %100 moment kullanımı
• Kayma kompanzasyonu
• Çoklu motor kontrolü
• Karesel V/F modu
• Dinamik V/F modu

Asenkron motorlar için geliştirilmiş Açık Çevrim Rotor Akı Kontrolü (RFC-A)
(sadece M200/M300)

Yük değiştiğinde, RFC-A modu sürücünün çalışma hızını dengeler.
Ayrıca sürücünün başlangıçta hata vermesini engeller.

Doğru hız kontrolünü sağlamak üzere sürücülerinizi AC asenkron motorlar ile eşleştirmek için çeşitli yöntemler sunuyoruz.
Bunlar:

1
2
3
10

Ön panelde “hızlı kurulum” parametre kılavuzu bulunan kullanımı kolay tuş takımı – herhangi bir teknik bilgi
gerektirmeden giriş parametrelerini bulun ve değiştirin
İki otomatik ayarlama prosedürü (durağan ve döner) - en uygun motor yapılandırması
Unidrive M Connect yazılım aracı - kapsamlı motor veritabanı ve bir kurulum sihirbazı (sadece M200/300)

www.controltechniques.com

Enerji Tasarrufu
Enerji kullanımı ile bağlantılı değişken maliyetler karlılığı doğrudan etkiler. Bu sebeple müşterilerinize sağlayabileceğiniz
fayda anlamında, işletme maliyetlerini düşerebileceğiniz bir dizi özellik ekledik. Bunlar:

Düşük enerjili bekleme modu sürücüler dikkate değer sürelerle boşta
bekleyerek enerji tasarrufu sağlar
Dinamik V/F modu, düşük yük
koşullarında enerji kullanımını ve
motor kayıplarını asgari düzeyde tutar
Otomatik 3 hızlı soğutma fanı sayesinde,
yüke ve çevreye akılcı yanıtlar verilerek
enerji kullanımı ve akustik gürültü asgari
düzeyde tutulur
% 98 verimli Unidrive M - dönüştürme
süresince sadece % 2’lik enerji kaybı
Karesel V/F modu, motor kayıplarını
azaltmak üzere pompalar ve fanlar gibi
karesel yükler için optimize edilmiştir

www.controltechniques.com
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Esnek bağlanabilirlik.
Kolay devreye alma.
Geliştirilmiş kontrol.

Her sisteme entegre edilebilir*
Bir dizi iletişim protokolü ile uyumlu çeşitli opsiyon modülleri sunuyoruz. Bu, sisteminizin tamamını değiştirmeden
sürücülerimizin yenilenmesini kolaylaştırıyor.
Bu modül seçeneklerine SI-Ethernet, SI-EtherCAT, SI-PROFINET, SI-PROFIBUS, SI-CANopen ve SI-DeviceNet dahildir.
AI‑485 Adaptör seçeneği ayrıca EIA485 / Modbus RTU ağlarına bağlanabilir.

IP66 Sınıfı Panele Monte Edilmiş
Çok Dil Seçenekli LCD Tuş Takımı

Unidrive M Connect

Endüstri Standardı PLC

* Sadece M200/M300 serisinde
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Sezgisel devreye alma yazılımı
Birçok uygulama için tuş takımı ile parametrelere erişim yeterli değildir. Unidrive M Connect yapılandırma aracı,
sürücü / sistem performansını devreye almak, optimize etmek ve izlemek üzere tasarlanmıştır. Kullanımı kolaydır ve
birçok yararlı özelliğe sahiptir. Örneğin:

Gezinimi kolay Windows tabanlı
arayüz

Klonlama – eski sürücülerimizden
Commander SK dosyalarının alınması
dahil sürücü parametrelerinin hızla
yeniden üretilmesi

Veri analizini geliştiren kullanımı
kolay grafik araçları

Özelleştirilebilir ekranlar – bir çalışma
alanı içerisinde birden fazla
parametreyi etkinleştirir

Dinamik sürücü lojik şemaları –
gerçek zamanlı olarak sürücü
lojiğini görselleştirir ve kontrol eder

Otomatik RTU baud hızı taraması –
ağ üzerindeki sürücüleri otomatik
olarak bulur

Windows için Unidrive M Connect programını aşağıdaki adresten indirin:
www.controltechniques.com/unidrivemconnect

www.controltechniques.com
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Gelişmiş Makine
Kontrolü
Tümleşik PLC ve
güvenlik opsiyonu ile
arttırılmış işlevsellik
Daha fazla kontrol, daha az masraf
Eğer makinenizde harici PLC kullanıyorsanız, ilave fonksiyonlar için ayrıca masraf yapmanız gerektiğini bilirsiniz.
Harici PLC’ler ve bağlantı kabloları toplam malzeme (BOM) maliyetine eklenir. İlave parçaların kurulumu için harcanan
zamanı düşünün. Ayrıca yedek olarak tutulan malzemelerin de ek stok maliyeti. İşte bu sebeple genel amaçlı
sürücülerimiz M200 ve M300’e dahili PLC ekledik. Bu özellik ilave masraftan kaçınmak için büyük bir fırsat sunar.
PLC’leri kullanan uygulama örneklerine aşağıdakiler dahildir:
Akıllı pompa kontrolü

PLC’miz, IEC 61131-3 standardına
tam uyumlu programlama ortamımız
tarafından kontrol edilir.
Machine Control Studio
* Daha fazla bilgi almak için OEM PLC
broşürümüze bakın.
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Yıkama makineleri

Intelligent drives just went Genius
The Unidrive M General Purpose range is built on 40 years’ experience. Designed for
easy set-up, reliable performance, and to withstand tough environments.
Now available with integrated PLC.

More control.
No extra cost.

PLC

✕✕

PSU

✕

If you’re using an external PLC in your machinery, you’ll
know that extra functionality comes at a price. Outboard
PLCs and the connecting cables all add onto the BOM
cost. Extra stock ties up your cash flow. Not to mention
the lost time on the production line.
That’s why we’ve added integrated PLCs to our M200 and
M300 general purpose drives. Offering a huge opportunity
for savings. At no extra cost.

External I/O
External I/O

+

I/O

www.controltechniques.com

Giriş bariyerleri

Entegre güvenlik sistemi*
Unidrive M300 güvenlik için düşük maliyetli bir yaklaşım sunuyor. Bu yaklaşım, EN/IEC 61800-5-2 ile uyumlu ve SIL3/PLe
koruma sınıfı gerekliliklerini karşılayan çift Güvenli Moment Kapama (STO) girişi sunar.
İşlemlerin tümü sürücü içerisinde yapılacağından, fazladan parçaya ihtiyaç duyulmaz. Makinede bir arıza meydana geldiğinde,
STO motorun moment yaratmasını durdururken kazara başlangıçları engeller. Ciddi bir probleme basit bir çözüm.

Hız
Sistem çalışıyor

Güvenli Moment
Kapama

Sistem çalışmıyor

STO
Saat

* sadece M300
www.controltechniques.com

15

Ürün Anahtarı:
Türev

Gövde ve Gerilimler

Akım

Sürücü biçimi

M200-

03

00073

A

M101
M200
M300

4

Gövde Boyu

Gerilim Değeri:
1 - 100 V
2 - 200 V
4 - 400 V
5 - 575 V
6 - 690 V

Ürün kodu seçici

Akım Değeri (A):
Ağır Yük Çalışma
Değeri x 10

A-D
 ahili Şok Bobini
E - Harici Şok Bobini
Gereklidir

1. Aşağıdaki tablonun ilk sütunundan gerilimi seçin
2. Üstteki iki sıradan gerekli çalışma koşulu ve gücü seçin
3. Ürün kodunu bulun

M101, M200 ve M300

M200 ve M300

Ağır Yük
(kW)

0,25

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

1,5

2,2

2,2

3,0

4,0

4,0

5,5

5,5

Normal Yük
(kW)

0,25

0,37

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

2,2

4,0

3,0

4,0

5,5

5,5

7,5

100/120 Vac

01100017A

01100024A

02100042A

02100056A

±%10

(Boyut 1)

(Boyut 1)

(Boyut 2)

(Boyut 2)

01200024A

01200033A

01200042A

(Boyut 1)

(Boyut 1)

(Boyut 1)

02200024A

02200033A

02200042A

(Boyut 2)

(Boyut 2)

(Boyut 2)

380/480 Vac

02400013A

02400018A

±%10

(Boyut 2)

(Boyut 2)

200/240 Vac

01200017A

±%10

(Boyut 1)

02200056A

02200075A

03200100A

04200133A

04200176A

05200250A

(Boyut 2)

(Boyut 2)

(Boyut 3)

(Boyut 4)

(Boyut 4)

(Boyut 5)

02400023A

02400032A

02400041A

03400056A

03400073A

03400094A

04400135A

(Boyut 2)

(Boyut 2)

(Boyut 2)

(Boyut 3)

(Boyut 3)

(Boyut 3)

(Boyut 4)

500/575 Vac

05500030A

05500040A

05500069A

06500100A

±%10

(Boyut 5)

(Boyut 5)

(Boyut 5)

(Boyut 6)

500/690 Vac
±%10

Arıza teşhis aracı

Harici LCD tuş takımı

Sürücünün gösterebileceği herhangi
bir hata kodunu hızla çözümler.
Arıza Teşhis Aracı uygulamamızı
aşağıdaki adresten indirebilirsiniz:

Hızlı kurulum ve gelişmiş arıza tespitine
yönelik harici monte edilebilir, sezgisel
düz metinli, çok dilli LCD tuş takımı

www.controltechniques.com/mobile-applications
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Boyutlar ve Ağırlık

Gövde Boyu

1

Boyutlar
(Y X G x D)

mm

Ağırlık

kg

2

160 x 75 x 130 205 x 78 x 150
0,75

3

4

5

6

7

226 x 90 x 160

277 x 115 x 175

365 x 143 x 202

365 x 143 x 200

508 x 270 x 280

1,5

3,13

7,4

14

28

1,0

8

9A

9E

753 x 310 x 290 1049 x 310 x 290 1010 x 310 x 290
52

66,5

46

7,5

7,5

11

15

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

7,5

11

15

15

18,5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

09201760A

09202190A

(Boyut 9A)

(Boyut 9A)

09201760E

09202190E

(Boyut 9E)

(Boyut 9E)
09402000A

09402240A

06200330A

06200440A

07200610A

07200750A

07200830A

08201160A

08201320A

(Boyut 6)

(Boyut 6)

(Boyut 7)

(Boyut 7)

(Boyut 7)

(Boyut 8)

(Boyut 8)

04400170A

05400270A

05400300A

06400350

06400420A

06400470A

07400660A

07400770A

07401000A

08401340A

08401570A

(Boyut 9A)

(Boyut 9A)

(Boyut 4)

(Boyut 5)

(Boyut 5)

(Boyut 6)

(Boyut 6)

(Boyut 6)

(Boyut 7)

(Boyut 7)

(Boyut 7)

(Boyut 8)

(Boyut 8)

09402000E

09402240E

(Boyut 9E)

(Boyut 9E)

09501040E

09501310A

(Boyut 9E)

(Boyut 9A)

0951040A

09501310E

(Boyut 9A)

(Boyut 9E)

06500150A

06500190A

06500230A

06500290A

06500350A

07500440A

07500550A

08500630A

08500860A

(Boyut 6)

(Boyut 6)

(Boyut 6)

(Boyut 6)

(Boyut 6)

(Boyut 7)

(Boyut 7)

(Boyut 8)

(Boyut 8)

09601040A

09601310A

07600190A

07600240A

07600290A

07600380A

07600440A

07600540A

08600630A

08600860A

(Boyut 9A)

(Boyut 9A)

(Boyut 7)

(Boyut 7)

(Boyut 7)

(Boyut 7)

(Boyut 7)

(Boyut 7)

(Boyut 8)

(Boyut 8)

09601040E

09601310E

(Boyut 9E)

(Boyut 9E)

Al-Back-up adaptörü

SI-Ethernet modülü

Programlama / klonlama için
SD kart kullanımı sağlar

Ethernet/IP, Modbus TCP/IP,
web sayfaları desteği

www.controltechniques.com
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Seçenekler ve aksesuarlar
Unidrive M100
Opsiyonel aksesuarlar

Sipariş kodu

Al-Back-up Adaptörü: SD
kartla parametre kopyalama
için port adaptörü ve 24 V
yedekleme için bir giriş

82500000000004

Al-Smart Adaptörü:
Parametre klonlama yerleşik
hafıza ve 24 V yedekleme
adaptörüdür

82500000018500

Unidrive M200 ve M300
Tercih seçimi:
Opsiyonel tuş takımı
Harici Tuş Takımı: Hızlı kurulum ve
üstün durum teşhisi için uzaktan
monte edilebilen, sezgisel düz metinli,
çok dil seçeneği olan LCD tuş takımı
(haberleşme kablosuyla birlikte AI-485
adaptör kullanılır). 1 x 32 mm delik ile
hızlı ve güvenli panel montajı; IP66
(NEMA 4) standardını karşılar.
Harici tuş takımı RTC: Tuş takımı
harici olarak monte edilebilir, panelin
dışında esnek montaja imkan sağlar
(IP54/ NEMA 12 gerekliliklerini karşılar).
Hızlı kuruluma yönelik üç sıra metin
satırına sahip, çok dilli LCD tuş takımı
ve üstün arıza teşhis özelliklerini en
üst düzeye çıkarır. Batarya ile çalışan
gerçek zamanlı saatler, olayın doğru
zamanda belirlenmesine ve teşhise
yardıma imkan sağlar.
Opsiyonel aksesuarlar
Al-Back-up Adaptörü: SD kartla
parametre kopyalama için port
adaptörü ve 24 V yedekleme
için bir giriş

AI-485 Adaptör: Sürücünün
RS485 ile iletişim kurmasını
sağlayan adaptör
Al-Smart Adaptörü: Parametre
klonlama için yerleşik hafıza ve
24 V yedekleme adaptörü

18

Sipariş kodu

Opsiyon modülleri (gövde boyu 2 ve üzeri)

Sipariş kodu

SI-EtherCAT: EtherCAT
arayüz modülü

82400000018000

SI-PROFIBUS:
PROFIBUS arayüz
modülü

82400000017500

SI-Ethernet: EtherNet/
IP ve Modbus TCP/IP'yi
destekleyen Ethernet
modülü

82400000017900

SI-DeviceNet: DeviceNet
arayüz modülü

82400000017700

SI-CANopen: CANopen
arayüz modülü

82400000017600

SI-PROFINET:
PROFINET arayüz
modülü

82500000018200

SI-I/O: Bir sürücüdeki
G/Ç analog ve dijital
nokta sayısını artırmak
için genişletilmiş G/Ç
arayüz modülüdür

82400000017800

82500000000001

82400000019600

Sipariş kodu

82500000000004

82500000000003

82500000018500

RS485 kablosu: USB İletişim
kablosu, sürücünün Unidrive M
bilgisayar araçlarıyla
kullanım için bir bilgisayara
bağlanmasını sağlar

82500000018500

AI-485 24 V Adaptörü: 24 V
girişi olan adaptör

82500000019700

Yazılım
Unidrive M Connect:
Unidrive M Connect PC
aracı, sürücü / sistem
performansını devreye
almak, optimize etmek
ve izlemek için kullanılan
bir araçtır

www.controltechniques.com

Sipariş kodu

controltechniques.com
adresinden ücretsiz
temin edilebilir

Aksesuar seçimi:
Opsiyonel harici EMC filtresi:
Unidrive M'in tümleşik EMC filtresi EN/IEC 61800-3'e uygundur, EN/IEC 610006-4’e uygunluk için harici EMC Filtreleri gerekmektedir
Gövde boyu
1

3470-0097

9E (400 V)

7022-0063

9E (600 V)

7022-0063

Sipariş kodu

4

3470-0101

Tümü

1

Standart

4200-1000

5

3470-0066

Tümü

1

Düşük kaçak

4200-1001

6

3470-0074

100 V

1

Standart

4200-2000

7

3470-0078

1

Standart

4200-2001

8

3470-0087

1

Düşük kaçak

4200-2002

9A / 9E

3470-0118

3

Standart

4200-2003

UL Tip 1 Kanal kiti

3

Düşük kaçak

4200-2004

Gövde boyu

3

Standart

4200-2005

1

3470-0091

3

Düşük kaçak

4200-2006

2

3470-0094

1

Standart

4200-3000

3

3470-0098

1

Düşük kaçak

4200-3001

4

3470-0102

Fan değiştirme kiti

3

Standart

4200-3004

5

3470-0069

Gövde boyu

3

Düşük kaçak

4200-3005

6

3470-0059

1

3470-0092

3

Standart

4200-3008

7

3470-0080

2

3470-0095

3

Düşük kaçak

4200-3009

8 / 9A

3470-0088

3

3470-0099

1

Standart

4200-4000

9E

3470-0115

4

3470-0103

1

Düşük kaçak

4200-4001

3

Standart

4200-4002

3

Düşük kaçak

4200-4003

3

Standart

4200-4004

3
400 V

200 V
4
400 V

Koruma halkası
Gövde boyu
9A / 9E

Sipariş kodu
3470-0107

Kaldırma aracı
Sipariş kodu

Gövde boyu

Sipariş kodu

9A

7778-0045

9E

7778-0016

Sipariş kodu

Çevre güvenliği ve elektriksel uyumluluk
• Boyut 1 - 4:
IP21 / UL açık sınıf (NEMA 1). AI Adaptörleri takıldığında IP20.
UL TİP 1 uyumluluğu uygun kanal kiti takılmasını gerektirir.

3

Düşük kaçak

4200-4005

200 V

3

Standart

4200-0312

400 V

3

Standart

4200-0402

575 V

3

Standart

4200-0122

200 V

3

Standart

4200-2300

400 V

3

Standart

4200-4800

575 V

3

Standart

4200-3690

200 V ve 400 V

3

Standart

4200-1132

575 V ve 690 V

3

Standart

4200-0672

200 V ve 400 V

3

Standart

4200-1972

575 V ve 690 V

3

Standart

4200-1662

• Depolama sıcaklığı -40 °C ila 60 °C.

200 V ve 400 V

3

Standart

4200-3021

575 V ve 690 V

3

Standart

4200-1660

• Nem, EN/IEC 60068-2-78 ve ANSI/EIA-364-31 standartları uyarınca 40 °C'de
maksimum %95'dir (yoğuşmasız).

5

6

9

Sipariş kodu

3

Tip

200 V

8

Gövde boyu

Sipariş kodu

Faz

400 V

7

Şebeke şok bobini

Gövde boyu

Gerilim

200 V

2

Uyarlama montaj destekleri

* Uygunluk seviyesi motor kablo uzunluğuna ve anahtarlama
frekansına göre değişir. Daha fazla bilgi için lütfen ürün EMC
veri sayfalarına bakın.

• Ortam sıcaklığı standart olarak -20 °C ila 40 °C.
Akım indirgeme özelliği bulunan gövde boyutu 1-4 için 60 °C.
• Boyut 5 - 9:
IP20 / UL açık sınıf (NEMA 1). UL TİP 1 uyumluluğu uygun kanal kiti takılmasını
gerektirir.
IP65 / UL TİP 12 sınıfına, sürücü soğutucusu panel duvarından dışarıya monte
edildiğinde ulaşılabilir (9E IP55).
• Ortam sıcaklığı standart olarak -20 °C ila 40 °C. Akım indirgeme özelliği bulunan
gövde boyutu 5-9 için 55 °C.
• Hepsine Uygulanabilir:

• EN/IEC 60068-2-60, 4. Yöntem Korozif gaz.
• Yükseklik: 0 ila 3000 m'de, 1000 m ila 3000 m arasında her 100 m'de %1 güç
azaltma ile.
• Rastgele Titreşim: SI ve AI opsiyon modülü takılıyken EN/IEC 60068-2-64 uyarınca
test edilmiştir.
• Mekanik Çarpma: EN/IEC 60068-2-29 uyarınca test edilmiştir.
• EN/IEC 61800-3 veEN/IEC 61000-6-2standartlarına uygun elektromanyetik
bağışıklık.
• Yerleşik EMC filtresiyle EN/IEC 61800-3 standardına uygundur (2. ortam).
• İsteğe bağlı montaj EMC filtresi ile EN/IEC 61000-6-3 ve EN/IEC 61000-6-4
standartlarına uygundur.

Panel duvarı IP65 kiti
Gövde boyu

Sipariş kodu

5

3470-0067

6

3470-0055

7

3470-0079

8

3470-0083

9A

3470-0119

9E

3470-0105

• EN/IEC 60146-1-1 Şebeke koşulları.
• EN/IEC 61800-5-1 Elektrik Güvenliği.
• EN/IEC 61131-2 G/Ç.
• UL 508C Elektrik Güvenliği.

Panel duvarı IP65 kiti
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